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4. Regionální biocentra – Přesahy „buffer +200 m“
__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 1
Pořadové číslo

1

Pořadové číslo v původní tabulce

1

Mapový list

B3

Katastrální území

Janov u Krnova; Jindřichov ve Slezsku

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 140 Hraniční

Popis

RBC na jižních okrajích mírně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR. Vymezení dle
ÚS respektuje stávající land use (zahrnutí souvisejících ploch lesa).

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

RBC vymezeno v logické návaznosti lesního komplexu s vhodnou dřevinou skladbou.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je formálně neoddělovat související lesní porosty s kvalitní
dřevinnou skladbou a respektovat logickou hranici zřetelné linie lesa.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 2
Pořadové číslo

2

Mapový list

C5

Katastrální území

Bohušov, Dolní Povelice, Koberno

Lokalita / prvek ÚSES

RBC - 254 Údolí Osoblahy

Popis

RBC přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Ve východní polovině v nivě Osoblahy je
zahrnuta rozsáhlejší plocha, jedná se však o vytvoření územně souvislého logického
tvaru RBC. RBC dále přesahuje v několika drobných plochách na severním,
západním a jižním okraji. Zde se jedná o zahrnutí ploch se shodným využitím území,
vedoucí k hospodárnému nakládání s územím.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení navržené v ÚS je možné. Vymezením RBC dle ÚS dojde k optimalizaci
využití územím a k zamezení vzniku obtížně obhospodařovatelných ploch. Přesahy
vznikly zpřesněním hranice dle porostního okraje, v severovýchodní části se nalézá
výrazný přesah nad vymezení ZÚR, který zahrnuje oblast vymezenou meandrem řeky
Osoblahy a tvoří logickou návaznost k dosažení celistvosti vymezeného RBC.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

-

Výsledné stanovisko
oponenta

Pořadové číslo v původní tabulce

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

1

-
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Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE
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Tabulka č. 3
Pořadové číslo

3

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

D2

Katastrální území

Železná pod Pradědem; Ludvíkov pod Pradědem

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 217 Solná

Popis

RBC na okrajích mírně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Dřevinná skladba je vhodná pro dosažení cílového ekosystému, zohlednit při tvorbě LHP
(LHO); přesahy z důvodu návaznosti na lesní dopravní síť.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Hranice RBC se snaží respektovat stávající zřetelné linie (cestní síť, případně terénní
danosti (hřbety, rozvodí, ...), v místech, kde bylo z podkladů zřetelné prostorové dělení
lesa. Původní JV cíp v ZÚR je logicky neohraničitelná část lesa nevhodné skladby.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

7
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Tabulka č. 4
Pořadové číslo

4

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

E2, F2

Katastrální území

Dolní Moravice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 173 Miloch

Popis

RBC na SZ, SV, JV a JZ okraji drobně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Hranice RBC se snaží respektovat stávající zřetelné linie (cestní síť, případně terénní
danosti (hřbety, rozvodí, ...). 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

2

10
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Tabulka č. 5
Pořadové číslo

5

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

E3

Katastrální území

Široká Niva

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 223 Široká Niva

Popis

RBC na jihozápadním okraji drobně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

11
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Tabulka č. 6
Pořadové číslo

6

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

E5

Katastrální území

Úvalno; Brumovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 107 Brumovická niva

Popis

RBC v okrajových partiích v malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle aktuálního porostního okraje a rozhraní s plochami ZPF.

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 OP byla úprava doporučena

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

16
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Tabulka č. 7
Pořadové číslo

7

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

F3

Katastrální území

Jelení u Bruntálu

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 203 Pod Vysokým vrchem

Popis

RBC na severním okraji přesahuje plochu ZÚR, jedná se však o logickou arondaci
území (vidlice cest).

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a silnice III. třídy.

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

19
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Tabulka č. 8
Pořadové číslo

8

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

F5

Katastrální území

Brumovice u Opavy, Tábor ve Slezsku, Loděnice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 226 Táborské

Popis

RBC místy na okrajích přesahuje plochu RBC vymezenou v ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje (jižní část).

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 OP nebyla úprava doporučena, oponentem však není
akceptována jako neodůvodněná.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

22
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Tabulka č. 9
Pořadové číslo

9

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

F7

Katastrální území

Hněvošice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 131 Hněvošický háj

Popis

RBC na jižním okraji přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR. Přesah mimo ZÚR
respektuje hranici vyhlášené přírodní památky a EVL Hněvošický háj.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Přesah mimo plochu ZÚR je odůvodněný, logicky zahrnuje celou plochu PP a EVL,
obdobně jako postihuje celý krajinný prvek Hněvošického háje.

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

25
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Tabulka č. 10
Pořadové číslo

10

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

G1

Katastrální území

Mirotínek; Tvrdkov; Ruda u Rýmařova

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 186 Nad Břevencem

Popis

RBC na severozápadním, severovýchodním a jižním okraji přesahuje plochu RBC
vymezenou ZÚR.

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

26
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Tabulka č. 11
Pořadové číslo

11

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

G3

Katastrální území

Tylov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 235 Tylovský Chlum

Popis

RBC na severním a jižním okraji částečně přesahuje plochu vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

29
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Tabulka č. 12
Pořadové číslo

12

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

G5

Katastrální území

Košetice ve Slezsku; Velké Heraltice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 128 Heraltické údolí

Popis

RBC na východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle porostního okraje a stávajícího antropogenního vymezení
(silnice).

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 OP byla úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

32
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Tabulka č. 13
Pořadové číslo

13

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

G5

Katastrální území

Hlavnice; Jezdkovice; Sádek u Opavy

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 183 Na Velké

Popis

RBC na jižním a východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou
pouze arondací plochy a zahrnují související úzké zbývající pásy lesa.

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

34
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Tabulka č. 14
Pořadové číslo

14

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

G5, G6, H5, H6

Katastrální území

Slavkov u Opavy

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 215 Slavkovské Březí

Popis

RBC na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou pouze arondací
plochy a zahrnují související úzké zbylé pásy lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle porostního okraje, vodních toků a stávajícího antropogenního
vymezení (železnice).

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

35
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Tabulka č. 15
Pořadové číslo

15

Pořadové číslo v původní tabulce

36

Mapový list

G6

Katastrální území

Vávrovice; Palhanec

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 193 Palhanecká niva

Popis

RBC na západním a východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Na západním
okraji se jedná o přirozenou arondaci plochy zahrnující odkaliště cukrovaru Vávrovice.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

V západní části se pravděpodobně jedná o nedokonalou generalizaci, takže plocha by
měla být vymezena až po silnici. Přesah na východním okraji je rovněž možný, zde se
jedná o logickou arondaci plochy.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

ÚS reaguje na aktuální stav; V jednom případě kopíruje ÚS akt. stav, ve druhém pak
srovnává geodeticky problematický oblouk hranice do přímky mezi dvěma jasnými body.

Výsledné stanovisko
oponenta

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

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 16
Pořadové číslo

16

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

H8

Katastrální území

Dobroslavice; Děhylov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 117 Dobroslavický les

Popis

RBC na okrajích místy přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy
s využitím zbytkových pásů ploch lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Na JV okraji se jedná o zpřesnění hranic podle porostního okraje, na SZ okraji o
vymezení dle stávajícího antropogenního ohraničení (účelová komunikace).

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

51
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Tabulka č. 17
Pořadové číslo

17

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

H9

Katastrální území

Koblov; Vrbice nad Odrou; Pudlov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 148 Koblovská a Vrbická niva

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji porostní půdy 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

52

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 18
Pořadové číslo

187

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

H10

Katastrální území

Záblatí u Bohumína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 129 Heřmanice-Záblatí

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

RBC je vymezeno na ploše PP a EVL Heřmanický rybník a vymezení dle ÚS
nepřesahuje jeho hranice. 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

53
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Tabulka č. 19
Pořadové číslo

19

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I4

Katastrální území

Lesy; Budišov nad Budišovkou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 253 Údolí Lobníku

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

59

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 20
Pořadové číslo

20

Pořadové číslo v původní tabulce

62

Mapový list

I6

Katastrální území

Skřipov; Leskovec u Vítkova

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 248 U Leskoveckého chodníku

Popis

RBC na okrajích přesahuje plochy vymezené ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Přesah na jihovýchodním okraji v ploše PP „U Leskoveckého chodníku“ je možný a
žádoucí, neboť se jedná o doplnění plochy a obsažení celé PP. Ostatní přesahy jsou
zpřesněním 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.
Poznámka: Orgánem OP byla úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 21
Pořadové číslo

21

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I7

Katastrální území

Kyjovice ve Slezsku; Zbyslavice; Dolní Lhota u Ostravy; Čavisov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 134 Horník

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.
Poznámka: Orgánem OP nebyla úprava doporučena, oponentem však není
akceptována jako neodůvodněná.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

66

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 22
Pořadové číslo

22

Pořadové číslo v původní tabulce

68

Mapový list

I7, J7

Katastrální území

Slatina u Bílovce; Bílovec - Dolní předměstí; Bílovec - Horní předměstí; Radotín u
Bílovce; Stará Ves u Bílovce

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 184 Nad Bílovkou

Popis

RBC na některých místech na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o
arondaci plochy, na jihovýchodním okraji o mírné rozšíření.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Přesah na SV kopíruje parcelní dělení; přesah na JV zjednodušuje vedení hranice na
přímý směr po spádnici od soutoku dvou vodotečí (dle ZM10).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 23
Pořadové číslo

23

Pořadové číslo v původní tabulce

69

Mapový list

I7

Katastrální území

Tísek; Lubojaty

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 252 Údolí Jamníka

Popis

RBC na některých okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Na severovýchodním
okraji se jedná pravděpodobně o rozšíření plochy RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění na SV okraji RBC je v terénu obtížné, dle LHO se zde nachází řada
řemenových parcel a identifikace dle ÚS není jednoznačná. Vzhledem k tomu lze okraj
ponechat v místě, odpovídající ZÚR. Zde se nejedná o nezbytné rozšíření dle lesní
dopravní sítě.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Přesah na SV – dle ÚS ne zcela přesné respektování parcel s ohledem na aktuální stav
porostů – zpřesnění následně v ÚP/LHP.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent považuje řešení dle ÚS vzhledem k aktuálnímu stavu území za
neopodstatněné.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 24
Pořadové číslo

24

Pořadové číslo v původní tabulce

70

Mapový list

I8

Katastrální území

Poruba; Krásné Pole

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 146 Klečkovce

Popis

RBC na některých okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Na východním okraji se
jedná pravděpodobně o rozšíření plochy RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Na východě zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, argumentem je stav porostů,
nicméně RBC lze pomocí lesních cest vymezit i v rámci dosavadního vymezení ZÚR.
Porosty jsou s převahou listnáčů a tvoří cenná společenstva, neodpovídají vymezení
podle ZÚR.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Přesah na V – dle ÚS zčásti fixace na okraj lesa a využití akt. stavu porostů; zcela
přesné řešení následně v ÚP/LHP.

Výsledné stanovisko
oponenta

Změna není v tomto případě nutná, je možné použít variantní řešení, viz samostatná
příloha Návrh úprav vymezení částí vybraných prvků ÚSES MSK (lokalita č. 3).
Poznámka: Orgánem OP byla úprava doporučena

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 25
Pořadové číslo

25

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I8

Katastrální území

Třebovice ve Slezsku, Martinov ve Slezsku, Poruba - sever

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 234 Turkov

Popis

RBC na západním a severozápadním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesah na západním okraji je ve větší ploše a zahrnuje porosty lesního charakteru na
nelesních plochách navazující na plochy PP Turkov. Přesah na severozápadním
okraji je menší a jedná se o využití úzkého pruhu území logicky navazujícího na PP
Turkov.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle ÚS doporučeno. Přesah na V se nachází na ploše lesa v ochranném
pásmu PP Turkov. Vymezení odpovídá hranicím lesního porostu a urbanizovaného
území. Z hlediska zachování cílových lesních ekosystémů v silně urbanizovaném
zemí je vhodné.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

-

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

-

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 26
Pořadové číslo

26

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I9, I10,J10

Katastrální území

Radvanice; Bartovice; Šenov u Ostravy

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 110 Bučina u Bartovic

Popis

RBC na jižním, jihozápadním a západním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Pravděpodobně se jedná o arondaci území. RBC se nachází v silně urbanizované
oblasti a je tvořeno souvislým lesním celkem.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Pro zachování celistvosti krajinného prvku je vymezení přijatelné, RBC je částečně
vymezeno na ostatní ploše, kde se nachází radiový vysílač. V zpřesňujícím vymezení
nutno vymezit mimo tuto plochu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je zčásti fixace na okraj lesa a zčásti využití aktuálního stavu
porostů; zcela přesné řešení následně v ÚP/LHP.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

13

74
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Tabulka č. 27
Pořadové číslo

27

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I11

Katastrální území

Ráj

Lokalita / prvek ÚSES

RBC 209 Rajský les

Popis

RBC na západním a jižním okraji výrazně přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se
o arondaci plochy a zařazení navazujících částí souvislého lesního celku mezi Rájem a
státní hranicí.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Přesah mimo plochu ZÚR je možný, neboť dochází k arondaci plochy ve vztahu
k logickému uspořádání území. Přesah je žádoucí také z krajinného i lesnického
hlediska.

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

79

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 28
Pořadové číslo

28

Pořadové číslo v původní tabulce

82

Mapový list

J6

Katastrální území

Vrchy; Jerlochovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 270 Vršské

Popis

RBC ve dvou malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou
arondací plochy a zahrnutím souvisejících částí lesní plochy.

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. Výrazné zvětšení na V je
přidáno z důvodu vysoké kvality porostů (smíšené).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 29
Pořadové číslo

29

Pořadové číslo v původní tabulce

83

Mapový list

J6, K6

Katastrální území

Fulnek; Jestřabí u Fulneku; Stachovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 122 Fulnecká obora

Popis

RBC v jedné malé a několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Malá plocha na severním okraji RBC představuje rozšíření na souvisejících lesních
porostech, drobné plochy na severozápadní hranici jsou arondací na navazujících
nelesních plochách.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje. Dle AOPK se zde nacházejí zmapované biotopy.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Rozšíření se týká ploch s vymapovanými a relativně dobře hodnocenými biotopy /
listnatými lesy, zároveň z větší části vymezení na zřetelná rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 30
Pořadové číslo

30

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

J8

Katastrální území

Klimkovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 247 U Klimkovic

Popis

RBC v několika plochách na východním a severním okraji přesahuje plochu vymezenou
ZÚR. Jedná se o rozšíření RBC nad rámec ploch ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Rozšíření na V(SV) sleduje aktuální využití ploch s vazbou na parcely; obecně by bylo
vhodné toto RBC řešit v podrobnější dokumentaci – upřesnění na parcely, případně
stanovení a zaměření lomových bodů; RBC je svou orientací a tvarem dosti nevhodné –
jeho umístění odráží snahu o max. využití stávajícího lesa a minimalizaci záboru ZPF (již
v ZÚR a následně i v ÚS).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

88

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 31
Pořadové číslo

31

Pořadové číslo v původní tabulce

90

Mapový list

J9

Katastrální území

Nová Bělá; Krmelín; Oprechtice ve Slezsku; Paskov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 161 Lipina u Oprechtic

Popis

RBC v několika malých a 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

Zpřesnění hranic podle vazby na současný okraj lesa v S části. Tato úprava vhodně
vymezuje okraj RBC.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Přesah na JV „za“ trať – tímto územím je v ZÚR vedena osa RBK, proto vymezena celá
jako součást RBC – posílení napojení na RBK.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 32
Pořadové číslo

32

Pořadové číslo v původní tabulce

97

Mapový list

J11

Katastrální území

Louky nad Olší; Albrechtice u Českého Těšína; Chotěbuz

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 163 Loucký les

Popis

RBC na jižním okraji v malé ploše přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o
arondaci území a využití celé plochy souvislého lesního porostu, na němž je RBC
vymezeno.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Vymezení dle ZÚR je vedeno lesem po hranici katastru, čímž uměle odděluje jižní okraj
lesa.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 33
Pořadové číslo

33

Pořadové číslo v původní tabulce

98

Mapový list

J11

Katastrální území

Louky nad Olší; Podobora

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 198 Pod Kempy

Popis

RBC na západním okraji v rozsáhlé ploše přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se
o arondaci území a zabránění tvorby obtížně obhospodařovaného pásu ZPF mezi silnicí
I. třídy a RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle stávajícího antropogenního vymezení (silnice).

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Rozšíření navíc většinově odpovídá vymezení v územním plánu; vymezení na severní
hranici respektuje hranici parcely.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 34
Pořadové číslo

34

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K5

Katastrální území

Spálov; Dobešov; Jakubčovice nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 220 Suchá Dora

Popis

RBC je na jižním a západním okraji v několika plochách arondována nad rozsah
vymezený ZÚR. Všechny arondace jsou součástí lesního komplexu.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení RBC dle ÚS je logičtější a z hlediska hospodaření v území šetrnější než
v případě ZÚR. Lokální rozšíření obsahují částečně nevyhovující porostní typy, je možno
výchovou a dlouhodobou péčí v režimu ÚSES vytvořit funkční RBC. Jedná se o
zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

99

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 35
Pořadové číslo

35

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K5, K6

Katastrální území

Odry; Mankovice; Vražné u Oder

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 221 Emauzské rybníky

Popis

RBC je v severní části vymezeno nad rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy
v území mezi dvěma silnicemi.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu území a podle stávajícího antropogenního
vymezení (silnice, 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

103

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 36
Pořadové číslo

36

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K8

Katastrální území

Mošnov; Skotnice; Trnávka u Nového Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 222 Sýkořinec

Popis

RBC v několika drobných plochách a na severním okraji v malé ploše přesahuje rozsah
plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy v 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

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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

108

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 37
Pořadové číslo

37

Pořadové číslo v původní tabulce

112

Mapový list

K9

Katastrální území

Staříč, Sviadnov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 224 Štandl

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle porostního okraje; je-li zahrnutí elektrovodu do RBC dle
zpracovatele ÚS vhodné, je možno jej takto vymezit.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní. Vedení
elektřiny okrajem RBC není důvodem pro vyjmutí plochy z ÚSES.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 38
Pořadové číslo

38

Pořadové číslo v původní tabulce

114

Mapový list

K10

Katastrální území

Nošovice; Vojkovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 226 Vojkovický les

Popis

RBC v několika malých plochách na jižním okraji přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná
se o arondaci plochy na souvisejících plochách lesa, využívající zbývající plochy lesa
mezi RBC dle ZÚR a silnicí.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle porostního okraje a stávajícího antropogenního vymezení
(silnice).

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranice na zřetelná rozhraní; v ZÚR to vypadá jako částečně nechtěný
posun hranic k severu.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 39
Pořadové číslo

39

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K11

Katastrální území

Český Těšín

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 227 Těšínská niva

Popis

RBC v jedné rozsáhlejší ploše na západním okraji přesahuje rozsah plochy ZÚR. Přesah
je vymezen na ploše ZPF a představuje arondaci plochy mezi RBC navrhovaným ZÚR a
silnicí I. třídy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle terénního reliéfu (niva vodního toku) a stávajícího
antropogenního vymezení (silnice). Arondace plochy eliminuje vznik obtížně
obhospodařovatelných 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
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

118

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 40
Pořadové číslo

40

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L6

Katastrální území

Blahutovice, Hrabětice nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 136 Hrabětický les

Popis

RBC v malých a drobných plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Jedná se o arondaci plochy na souvislých částech území, odchylka je způsobena
pravděpodobně nepřesnou generalizací.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranice na zřetelná rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

122

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 41
Pořadové číslo

41

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L7

Katastrální území

Štramberk

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 151 Kotouč

Popis

RBC v několika drobných plochách na severním okraji a v několika malých plochách na
jižním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Rozšíření je pravděpodobně z důvodu
splnění požadovaných parametrů. Rozšíření je však prováděno na plochách aktivní
těžby kamenolomu Kotouč.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vzhledem k arondaci plochy a vysoké urbanizaci okolní krajiny není možno rozšíření
jiným směrem. Samotný úsek RÚSES k RBC Kotouč je koncový bez další návaznosti
RÚSES. Vedení tohoto úseku by mělo být prověřeno podrobnější studií. Vymezení
zpracovatelem ÚS (vit níže) je dostatečně odůvodněno, přesahy lze akceptovat.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Fixace hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu. Největší rozšíření na JZ –
zahrnutí sukcesních ploch s potenciálem výskytu specifických stanovišť a zajímavé bioty
(především bezobratlých); do budoucna po ukončení těžby vysoký potenciál pro vznik
přírodně velmi zajímavého a významného území (unikátní RBC?).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

128

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 42
Pořadové číslo

42

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L7, M7

Katastrální území

Štramberk; Rybí; Ženklava; Životice u Nového Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 159 Libotín

Popis

RBC v několika malých až středně rozsáhlých plochách na okrajích přesahuje plochu
vymezenou ZÚR. Rozšíření je pravděpodobně z důvodu splnění požadovaných
parametrů. Rozšiřování je prováděno na stávajících plochách lesa či zeleně na les
navazující.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na
skladbu porostů.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

21

129
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Tabulka č. 43
Pořadové číslo

43

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L8, M8

Katastrální území

Kopřivnice; Vlčovice; Lichnov u Nového Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 115 Červený kámen - Pískovna

Popis

RBC v několika malých až středně rozsáhlých plochách přesahuje plochu vymezenou
ZÚR. Jedná se zřejmě o rozšíření z důvodu splnění požadovaných parametrů.
Rozšiřování na severním okraji je prováděno mimo plochy lesa na stávající plochy ZPF.
Rozšiřování na jižním okraji je prováděno na souvisejících plochách lesa, kde zahrnuté
plochy tvoří logický celek.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a porostního okraje. V SV části jde o
vymezení, přesahující ZÚR, nicméně jde o vhodné vymezení se zachováním celistvosti
lesního komplexu. Ostatní přesahy jsou vymezeny s vazbou na stav území.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na
skladbu porostů. Řešením dle ÚS je odstraněno nelogické a nevhodné „zaškrcení“ RBC
přidáním ploch lesa pod Červeným kamenem.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

130

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 44
Pořadové číslo

44

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L8

Katastrální území

Větřkovice nad Lubinou; Drnholec nad Lubinou; Vlčovice; Mniší

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 265 Větřkovická Lubina

Popis

RBC v několika malých a jedné středně rozsáhlé ploše přesahuje plochu vymezenou
ZÚR. Jedná se o rozšíření převážně na plochách ZPF, pouze zčásti na jihozápadním
okraji dochází k arondaci na souvisejících plochách doprovodné zeleně v nivě Lubiny.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Přesahy na plochách ZPF jsou neodůvodněné. Vzhledem k charakteru území bez definovaných tvarů a hranic lze RBC vymezit i na plochách vymezených ZÚR. Přesahy na
plochách doprovodné zeleně jsou možné a vhodnější z hlediska šetrnějšího využití území. Vymezení v severní části lze upravit podle stávajícího vodního toku a hranice dřevinné vegetace. V severní části nevymezovat, v jihozápadní části je vymezení doporučeno.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Vymezení v ÚS na Z – J hranici – snaha o max. využití dřevinných formací; rozšíření na
S není nutné, na druhou stranu pak není nutno ani redukovat RBC na V okraji.

Výsledné stanovisko
oponenta

Změna není v tomto případě nutná, je možné použít variantní řešení, viz samostatná
příloha Návrh úprav vymezení částí vybraných prvků ÚSES MSK (lokalita č. 5).

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zadaném bufferu
„> 50 m“

ANO

Nutnost změny ZÚR

NE

22

132
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Tabulka č. 45
Pořadové číslo

45

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L9

Katastrální území

Kopřivnice; Vlčovice; Lichnov u Nového Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 169 Metylovická hůrka

Popis

RBC v několika drobných a malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou přirozenými arondacemi na členitých okrajích lesa, vše v plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle ÚS je vhodnější z hlediska rozšíření po zřetelné hranice vymezení na
okraji lesních porostů a ochranné pásmo elektrovodu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Řešení ÚS se snaží v maximální míře respektovat platný územní plán.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

135

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 46
Pořadové číslo

46

Pořadové číslo v původní tabulce

138

Mapový list

L10

Katastrální území

Morávka

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 124 Gruníky

Popis

RBC ve středně rozsáhlých plochách na okrajích přesahuje mimo plochu vymezenou
ZÚR. Přesahy jsou jednak na souvisejících plochách zeleně, jednak na plochy ZPF,
jednak částečně do ploch zastavěného území.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vhodné vymezení RBC přírodních podmínek, zejména vazba na plochy lužního lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na kvalitu
porostů.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 47
Pořadové číslo

47

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L12, L13

Katastrální území

Nýdek

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 113 Čantoryje

Popis

RBC v několika malých plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou z důvodu arondace území na pravidelný logický čtyřúhelný tvar. Přesahy
jsou na homogenních plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle studie lze zahrnout, zejména přesahy na J a na V a SV u hranic, jsou
převážně vázány na porostní okraje a hranici MZCHÚ. Jednoznačná návaznost není v Z
a JZ části přesahu, kde není vymezení v terénu příliš čitelné.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na kvalitu
porostů. ÚS částečně respektuje hranice MZCHÚ, částečně dělení lesa a složení
porostů (listnaté skupiny přidány, jehličnaté ubrány); částečně fixace na lesní cesty.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

140

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 48
Pořadové číslo

48

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L12, L13

Katastrální území

Nýdek

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 130 Hluchová

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

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

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

141

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 49
Pořadové číslo

49

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M6, M7

Katastrální území

Straník; Kojetín u Starého Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 190 Nad Straníkem

Popis

RBC v několika malých plochách a jedné rozsáhlejší plochy na jižním okraji nad obcí
Straník přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na
souvisejících plochách lesa či plochách navazující nelesní zeleně.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení podle ÚS doporučeno. Dle AOPK jsou sukcesní biotopy, tvořící přiřazenou
plochu RBC, mapovány jako K3 (Vysoké mezofilní a xerofilní keře), což odpovídá
cílovému ekosystému mezofilním hájům.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů. Plocha
na J – z větší části relativně dobře hodnocený biotop plynule navazující na lesní porosty
(většina lesa je sekundární na historických agrárních terasách); dnes spíše než
neudržované sady již vyspělá sukcesní stádia pro biodiverzitu i ÚSES vhodná.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

144

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 50
Pořadové číslo

50

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M7

Katastrální území

Hodslavice; Mořkov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 232 Trojačka

Popis

RBC v několika rozsáhlejších plochách přesahuje plochy vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků a jednotek prostorového rozdělení lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů.
Vhodnějším řešením by bylo vymezení RBC v hranicích stávajícího MZCHÚ, což by ale
představovalo výraznou změnu oproti stávajícímu vymezení dle ZÚR.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

146

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 51
Pořadové číslo

51

Pořadové číslo v původní tabulce

149

Mapový list

M8

Katastrální území

Veřovice; Bordovice; Trojanovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 143 Kamenárka

Popis

RBC v několika rozsáhlejších plochách přesahuje plochy vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků a jednotek porostního rozdělení lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů.
Otázkou zůstává, zda ponechat v RBC bezlesí s vysílačem na Velkém Javorníku.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS a připojuje se k poznámce týkající se vymezení
vysílače, rozhledny a restaurace na Velkém Javorníku (918 m) jako součásti RBC.
Navíc není logické, proč je RBC vymezené na vrcholu Velkého Javorníku nazváno
„Kamenárka“, když se vrchol Kamenárka (862 m) nachází 2,5 km JZ od Velkého
Javorníku. Doporučuje se změnit název tohoto regionálního biocentra.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 52
Pořadové číslo

52

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M10

Katastrální území

Krásná pod Lysou Horou; Morávka

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 230 Travný

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků a jednotek porostního rozdělení lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na hranici MZCHÚ, na jihu pak na cestní síť.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

158
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Tabulka č. 53
Pořadové číslo

53

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M10, N10

Katastrální území

Malenovice; Staré Hamry 1; Staré Hamry 2

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 167 Mazácký Grúnik+Mazák

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a jednotek porostního
rozdělení lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

161

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 54
Pořadové číslo

54

Pořadové číslo v původní tabulce

164

Mapový list

M12

Katastrální území

Hrádek; Návsí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 138 Hrádecká Olše

Popis

RBC v několika malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou na
navazující plochy ZPF pravděpodobně z důvodu dodržení požadované minimální plochy
RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je možné a z hlediska vymezení podle zřetelných krajinných hranic vhodné.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Místní minimální rozdíly mezi ÚS a ZÚR jsou důsledkem způsobu/odlišnosti tvorby v ÚS
a ZÚR.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 55
Pořadové číslo

55

Pořadové číslo v původní tabulce

166

Mapový list

M13

Katastrální území

Návsí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 197 Plenisko

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vhodné vymezení RBC na základě přirozených terénních hranic, zejména koryt
vodních toků a lesní dopravní sítě. Rozšíření nad rámec ZÚR zahrnuje smíšené bukosmrkové porosty a do budoucna je velmi vhodným základem pro dosažení cílových
ekosystémů.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu, kvalitu porostů, cestní
síť nebo hranici MZCHÚ.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 56
Pořadové číslo

56

Pořadové číslo v původní tabulce

168

Mapový list

N9

Katastrální území

Čeladná; Ostravice 1; Ostravice 2

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 216 Smrk

Popis

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

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vhodné vymezení RBC na základě zpřesnění dle lesní dopravní sítě.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Vzhledem k podkladům se řešení v ZÚR jeví jako posunuté k S; řešení v ÚS odpovídá
územnímu plánu.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 57
Pořadové číslo

57

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

N10

Katastrální území

Staré Hamry 1

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 260 Velký Lučný

Popis

RBC v rozsáhlých plochách na jižním a západním okraji a v drobných plochách na
severním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Řešení dle ÚS využívá logických
vztahů v krajině (hranice lesních cest, hranice lesa vůči loukám) a přirozeně aronduje
plochu. RBC je vymezeno na souvislých plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vhodné vymezení RBC na základě přirozených terénních hranic, zejména koryta
Lučného potoka na západě a lesní dopravní sítě na jihu – pomocí tzv. „Slezské cesty“,
tvořící zároveň hranici jednotek prostorového rozdělení lesa. Rozšíření nad rámec
ZÚR zahrnuje porosty čistých smrčin.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

173

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 58
Pořadové číslo

58

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

N10

Katastrální území

Staré Hamry 1; Bílá

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 103 Bílý kříž

Popis

RBC ve dvou středně rozsáhlých plochách na severním a jižním okraji a v jedné malé
ploše na západním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Řešení dle ÚS využívá
logických vztahů v krajině (hranice lesních cest, hranice lesa vůči loukám) a přirozeně
aronduje plochu. LBC je vymezeno na souvislých plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení podle terénního reliéfu a hranic jednotek prostorového rozdělení lesa,
vhodné jsou i porostní typy s jedlí.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

174
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Tabulka č. 59
Pořadové číslo

59

Pořadové číslo v původní tabulce

175

Mapový list

N10, N11

Katastrální území

Morávka

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 155 Křížové cesty

Popis

RBC v jedné středně rozsáhlé ploše na severovýchodním okraji přesahuje plochu
vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci RBC do pravidelného čtyřúhelného tvaru.
Rozšíření je vymezeno na souvislé ploše lesa a může se jednat o kompenzaci za
odlesněné a slabě urbanizované plochy v oblasti samoty Křížové cesty, která je celá
součástí RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vhodné vymezení RBC na základě zpřesnění dle lesní dopravní sítě.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se jednak o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, jednak o kompenzaci za
odlesněné a slabě urbanizované plochy v oblasti samoty Křížové cesty.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 60
Pořadové číslo

60

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

N11

Katastrální území

Horní Lomná

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 166 Malý Polom

Popis

RBC na východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se
pravděpodobně o arondaci plochy RBC podle dílců lesa. Celé RBC je vymezeno na
souvislých plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vhodné vymezení RBC na základě zpřesnění dle lesní dopravní sítě.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní včetně prostorového členění lesa.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

177
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Tabulka č. 61
Pořadové číslo

61

Pořadové číslo v původní tabulce

183

Mapový list

N12

Katastrální území

Mosty u Jablunkova

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 238 Dejůvky

Popis

RBC je na okrajích v několika drobných plochách a na severu ve dvou středně
rozsáhlých plochách rozšířené nad rámec plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na
souvislých plochách lesa. Může se jednat rovněž o kompenzaci za plochu v oblasti
samoty Dejůvka, která je v ploše ZÚR zahrnuta, ale v ÚS ne.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle ÚS odpovídá na severovýchodní části hranici lesa. Přiřazené plochy ve
východní části jsou státní pozemky podél drah. Železniční dráha tvoří logickou hranici
vymezeného RBC.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní; vymezení na V až k trati by mělo zajistit
podporu migrační trasy.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem OP nebyla úprava doporučena, oponentem však není
akceptována jako neodůvodněná.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 62
Pořadové číslo

62

Pořadové číslo v původní tabulce

188

Mapový list

O10

Katastrální území

Bílá

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 162 Lišková

Popis

RBC na západním a severním okraji ve dvou malých plochách přesahuje plochu
vymezenou ZÚR. Rozšíření je na souvislých plochách lesa a je arondací plochy
v tomto území.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a jednotek
porostního rozdělení lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, případně výrazné body (soutok potoků,
vrcholová kóta, ...) nebo na zřetelné terénní tvary (hřbety, údolnice).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 63
Pořadové číslo

63

Pořadové číslo v původní tabulce

189

Mapový list

O10

Katastrální území

Bílá

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 103 Bobek

Popis

RBC na západním okraji ve třech malých plochách přesahuje plochu vymezenou
ZÚR. Rozšíření je na souvislých plochách lesa a je arondací plochy v tomto území.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a jednotek
porostního rozdělení lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, případně na výrazné body (soutok
potoků, vrcholová kóta, ...), nebo na zřetelné terénní tvary (hřbety, údolnice).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 200 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE
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