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5. Regionální biocentra – Přesahy „buffer +250 m“
__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 1
Pořadové číslo

1

Pořadové číslo v původní tabulce

4

Mapový list

C3, D3

Katastrální území

Spálené; Karlovice ve Slezsku

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 284 Rokytník, RBC 144 – Karlovice, RBC 144 (v) –
Karlovice (v)

Popis

Rozsáhlá, na sebe navazující dílčí RBC ve trase NRBK 86. Jedná se o několik přesahů
nad rámec vymezené plochy ZÚR (RBC 144).

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Přesahy mimo ZÚR jsou minimální. Rozdělení biocentra na dvě části RBC Rokytník a
RBC Karlovice (RBC – 144). Rozdělení je logicky odůvodněné současnou dřevinnou
skladbou – v současnosti se ve stávajícím RBC Karlovice nacházejí čistě smrkové a
dominantní smrkové porostní typy, v oblasti s návrhem RBC jde o převážně smíšené
porosty s bukem a dalšími listnáči. C

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Z jednoho RBC velikosti NRBC a neurčitě vedenými hranicemi jsou vyčleněna dvě RBC
s cílem stabilizovat hranice na lesní cesty, výrazné terénní danosti (hřbety, spádnice
z vrcholů apod.).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 2
Pořadové číslo

2

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

F2, F3, G2, G3

Katastrální území

Dolní Václavov, Moravský Kočov, Valšov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 118 Dolnováclavovské

Popis

RBC v okrajových partiích v malých plochách přesahuje plochu ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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

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
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

1
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Tabulka č. 3
Pořadové číslo

4

Pořadové číslo v původní tabulce

20

Mapový list

F4

Katastrální území

Milotice nad Opavou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 263 Velký Tetřev

Popis

RBC na jihovýchodním okraji přesahuje plochu RBC vymezenou v ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií; řešením je navíc odstraněno
ne zcela vhodné původní „zúžení“ RBC

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 4
Pořadové číslo

4

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I5

Katastrální území

Radkov u Vítkova; Lhotka u Vítkova; Nové Těchanovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 274 Zálužné

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, vodních toků, terénního tvarů a
porostního okraje. Všechny přesahy jsou na plochách PUPFL a samotné vymezení
koridorů ZÚR zde vytváří smyčku s prázdným středem. Změna ZÚR je zde možná.

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
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

60

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 5
Pořadové číslo

5

Pořadové číslo v původní tabulce

65

Mapový list

I7

Katastrální území

Pustá Polom

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 153 Kozíček

Popis

RBC na severozápadním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o rozšíření
plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

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
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 6
Pořadové číslo

6

Pořadové číslo v původní tabulce

89

Mapový list

J8

Katastrální území

Stará Bělá; Krmelín

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 101 Bělský Palesek

Popis

RBC v několika drobných plochách na severu a v jedné rozsáhlé ploše na jihu přesahuje
plochu vymezenou ZÚR. Všechna rozšíření představují arondaci plochy RBC a úplné
využití plochy lesního porostu, na němž je RBC vymezeno.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Přesahy mimo plochu ZÚR jsou možné. Částečné rozšíření mimo plochu vymezenou
ZÚR je možné jako náhrada za zastavěný areál uvnitř RBC, který nelze do RBC zařadit.
Zpřesnění hranice porostního okraje a okraje zastavěného území.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Větší rozšíření na J z důvodu fixace na zřetelné rozhraní a zahrnutí kvalitativně
vhodných porostů do RBC; na druhou stranu dle ÚP je v tomto prostoru plánována
silnice; v případě realizace by pak hranice RBC měla být vymezena podél ní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: dle OP bylo rozšířeno doporučeno.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 7
Pořadové číslo

7

Pořadové číslo v původní tabulce

163

Mapový list

M11, N11

Katastrální území

Morávka

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 177 Morávka

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

Vymezení dle ÚS zahrnuje větší plochy než dle ZÚR a je možné je vyčlenit i v rámci
aktuální plochy, zejména poměrně široký přesah na SV. Zde plochy vymezení zahrnuje i
roztroušenou zástavbu. Není zde patrné, zda se zde jedná o cenné biotopy či nikoliv.
Přesahy zejména v J části území jsou logickým vymezením dle porostního okraje a lesní
dopravní sítě.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se především o fixace na zřetelná rozhraní (včetně průseků či morfologie terénu).

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. 6).

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 8
Pořadové číslo

8

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M11, N11

Katastrální území

Horní Lomná

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 261 Velký Polom

Popis

RBC na západním a severním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. RBC je
vymezeno na souvislých plochách lesa. Řešení dle ÚS současně kopíruje hranice PR
Velký Polom a Úplaz, na jejichž plochách je RBC vymezeno.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Nepochopitelné a neuchopitelné řešení v ZÚR; ÚS většinově respektuje hranici ZCHÚ,
pouze v S části rozšíření o kvalitní porosty v rámci jedné biochory, navíc podporuje
křižovatku migračních tras.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 250 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

179
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