Obecně závazná vyhláška Obce Šumvald č.3/2003
o závazných částech územního plánu obce Šumvald
Zastupitelstvo obce Šurnvald v souladu s ustanovením § 84 odst.2 zák. Č. 128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku,

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVE

Í

Článek 1
Účel vyhlášky
1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Šurnvald, které stanoví základní
zásady uspořádání území a limity jeho využití, které je nutno respektovat v rámci
využitelnosti území jako závazné podmínky rozvoje území. Územní plán byl schválen
usnesením zastupitelstva Č. 050/06, dne 11.8.2003
2.
Vyhláška stanovuje urbanistickou koncepci obce, využití ploch a jejich uspořádání,
vymezuje zastavitelná území, omezuje změny v užívání staveb, stanoví zásady uspořádání
dopravy a technického vybavení, vymezuje územní systém ekologické stability, limity využití
území, dále vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a zohledňuje ráz přírodního parku
Sovinecko.
Článek 2
Rozsah platnosti
1.
2.

Tato vyhláška platí pro správní území obce Šurnvald, které zahrnuje katastrální území
Šumvald a Břevenec.
ávrhové období ÚP je stanoveno do konce roku 2015. Nejdéle po dvou letech
zastupitelstvo obce posoudí, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla
územně plánovací dokumentace schválena.
Článek 3
Vymezení pojmů

1.

ZÁVAZNÁ ČÁST
územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě
regulativů, obsahující závazná pravidla, opatření a zásady pro jeho uspořádání.
Obsahuje:
- urbanistickou koncepci
funkční využití ploch a jejich uspořádání
vymezení zastavitelného území
zásady uspořádání občanského,dopravního a technického vybavení
ochranu přírody a vymezení územního systému ekologické stability
limity využití území
vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
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2. SMĚRNÁ ČÁST územního plánuje označena jako výhled možného způsobu využití
území po roce 2015.
Regulace se uplatni vždy při :
umístění stavby nebo souboru staveb
změně využití stavby nebo souboru staveb
změně využití ploch,které nejsou určeny k zastavění

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZ

Á ČÁST

Článek
URB~STICKÁ

4
KONCEPCE

Řešení rozvoje obce je založeno na respektování Šumvaldu a Břevence jako dvou stavebně
samostatných urbanistických celků se zohledněním vzájemných vazeb voblasti služeb,
rekreace a technické infrastruktury.
Šurnvald - hlavní rozvojová lokalita obytných částí počítá s výstavbou částí "CHALOUPKY
II" a ,JIŽNÍ KONEC OBCE" ze samostatně stojících
rodinných
domů.
Mimo hlavní lokalitu je navrženo doplnění zástavby na severním okraji Šumvaldu.
Rozvojová
lokalita pro průmyslovou výrobu je vymezena při protektorovně
pneumatik REOP a.s., a rozšíření výroby areálu ONEŠ a.s.
Břevenec - rozvojová lokalita bydlení byla navržena v prostorách bývalé farmy (Pichrtovo).
Dále je navrženo jednostranné doplnění zástavby na jižním konci obce.
/

Článek
FU KČNÍ VYUŽITÍ PLOCH

5
A JEJICH

uSPoŘÁDÁNÍ

Urbanizované území je vymezeno hranicemi současně zastavěného a zastavitelného území.
Neurbanizované území tvoří především území přírodní.
Hranice jsou vymezeny v hlavním výkrese č.1 a ve výkresech komplexní urbanistický návrh
č.2 a č.3.

1.

Urbanizované

území

Plochy obytné
Charakteristika
Bydlení se zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva.
Přípustné využití:
stavby pro bydlení v RD se zahradami a doplňkovými stavbami,
stavby pro maloobchod,služby,veřejné
stravování,
řemeslnické provozy nerušící své okolí hlukem,emisemi
a zvýšeným
dopravním provozem,
zahradnictví,sportovní zařízení,objekty pro dočasné ubytování.
epřípustné využití:
čerpací stanice pohonných hmot, výrobní a skladovací provozy,lakovny,
stavby pro velkochovy hospodářských zvířat,
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stavby pro velkoobchod a supermarkety,
autokempinky a veřejná tábořiště,
velkokapacitní stavby pro dopravu a technické vybavení.
Plochy občanského vybavení
Charakteristika
Plochy se stabilizovaným funkčním využitím zabezpečující základní potřeby obyvatel obce a
návštěvníků obce.
Přípustné' využití:
stavby pro bydlení, maloobchod, služby, veřejné stravování, školství a
výchovu,
stavby pro dočasné ubytování, zdravotnictví, a sociální péči,
kulturní a sociální zařízení, administrativní stavby, stavby příčinnost církví,
nevýrobní služby.
Nepřípustné využití:
čerpací stanice pohonných hmot
stavby pro chov hospodářských zvířat, výrobní a skladovací provozy, lakovny,
velkokapacitní stavby pro dopravu a technické vybavení.
Hřbitov
Přípustné využití:
skupiny hrobů, urnové háje, obřadní síně, kaple, kostely, výsadby zeleně,
parkovací plochy.
Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti které nejsou nezbytné pro provoz hřbitova.
Plochy chatových a zahrádkářských osad
Charakteri stik:a
Slouží k trávení volného času formou chataření a zahrádkařenÍ.
Přípustné využití:
rekreační chaty, zahradní domky, skleníky, altány, pergoly,
odstavné plochy sloužící rekreantům, technické vybavení ..
Nepřípustné využití:
objekty bydlení, stavby pro ubytování, výrobní objekty.
Plochy rekreace a sportu
Charakteri stika
Plochy slouží pro rekreaci, sport a trávení volného času.
Přípustné využití:
Otevřená a krytá sportoviště s nezbytným příslušenstvím, kondiční dráhy,
koupaliště, plavecké bazény, vybavení sloužící sportovcům a návštěvníkům,
lyžařské tratě,
komunikace obslužné a pěší, parkoviště zeleň, travnaté plochy.
epřípustné využití:
stavby pro bydlení, zemědělskou a průmyslovou
výrobu, stavby pro
skladování, stavby pro živnostenské činnosti nesouvisející se sportem,
činnost produkující nebezpečné exhalace .

-
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Plochy zemědělské výroby
Charakteristika
Slouží především živočišné a rostlinné výrobě u níž není možno vyloučit negativní vlivy na
okolí.
Přípustné využití:
stavby a zařízení zemědělské výroby,
čerpací stanice pohonných hmot,
zahradnictví a byty pro správce.
Nepřípustné využití:
objekty bydlení, rekreační objekty, stavby pro ubytování.
Plochy potravinářské výroby
Charakteristika
Slouží potravinářské výrobě bez negativních vlivů na obytné území obce.
Přípustné využití:
zařízení pro potravinářskou výrobu velkoobjemového
skladování výrobků, administrativní budovy, výrobní haly,
odstavné plochy, stavby technického vybavení.
epřípustné využití:
objekty bydlení, rekreační objekty, stavby pro ubytování,
objekty průmyslové výroby, lakovny,
stavby pro velkochovy hospodářských zvířat,
autokempinky a veřejná tábořiště,
velkokapacitní stavby pro dopravu a technické vybavení.

charakteru

a pro

Plochy průmyslové výroby
Charakteristika
Slouží především průmyslové výrobě u níž není možno vyloučit negativní vlivy na okolí.
Přípustné využití:
zařízení pro průmyslovou výrobu velkosériového charakteru a pro skladování,
odstavné plochy, stavby technického vybavení,
čerpací stanice pohonných hmot.
epřípustné využití:
objekty bydlení, rekreační objekty, stavby pro ubytování,
zařízení pro potravinářskou výrobu.
Plochy technického vybavení
Charakteristika
Plochy slouží k umísťování staveb a zařízení technického vybavení na úseku vodního
hospodářství, energetiky a spojů.
Přípustné využití:
stavby a zařízení na úseku vodního hospodářství, energetiky a spojů.
epřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s danou funkcí.
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Plochy sídelní zeleně
Charakteristika
Plochy veřejných prostorů dotvářené zelení s dominantní nebo doprovodnou funkcí.
Přípustné využití:
zeleň, upravená prostranství sloužící odpočinku - rekreaci,
pěší cesty, cyklistické stezky, prvky drobné architektury, obecní mobiliář,
plochy pro příležitostné obchodní, společenské a kulturní akce.
epřípustné využití:
stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu a skladování a ostatní podnikatelské
činnosti,
stavby pro maloobchod, služby, veřejné stravování, kulturní a sociální zařízení,
administrativní stavby,
oplocování, zelinářské záhony.
Plochy drobné držby zemědělské půdy
Charakteristika
Plochy drobných políček v rámci současně zastavěného území obce sloužící především
zemědělskému samozásobitelství.
Přípustné využití:
orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury, zemědělské plodiny,
stavba a zařízení technického vybavení - liniová vedení, trafostanice, regulační
stanice, polní cesty, cyklistické a pěší stezky.
epřípustné využití"
veškeré stavby mimo nezbytných staveb pro využití zemědělské půdy a staveb
technické infrastruktury.
Plochy dopravní
Charakteristika
Plochy sloužící pěšímu a motorizovanému provozu k obsluze a využívání území.
Přípustné využití:
státní silnice, místní komunikace, účelové komunikace, cyklistické trasy,
manipulační plochy, parkoviště, garáže, rozptylové plochy, travnaté pásy.
epřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s dopravou a znemožňující její hladký a
plynulý provoz.

2.

eurbanizované (přírodní) území

Plochy velkoplošné orné půdy
Charakteristika
Plochy orné půdy, trvalých travních porostů a speciálních kultur.
Přípustné využití:
zemědělská prvovýroba, možnost zatravnění, trvalé a speciální kultury,
polní cesty, účelové komunikace, cyklistické stezky,
budování poldrů a ostatních vodohospodářských staveb sloužících obnově
krajiny,
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protierozní opatření, rozčlenění na menší plochy remízy a mezemi,
drobné sakrální stavby a odpočivky .
. epřípustné využití:
umisťování staveb s výjimkou nezbytných staveb a objektů
zemědělské půdě a staveb technické infrastruktury.

sloužících

Plochy orné půdy v drobné držbě
Charakteristika
Plochy drobných políček sloužících především zemědělskému samozásobitelství.
Přípustné využití:
orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury, zemědělské plodiny,
stavby a zařízení technického vybavení - liniová vedení, trafo stanice, regulační
stanice,
polní cesty, cyklistické a pěší stezky
drobné sakrální stavby.
Nepřípustné využití:
umisťování staveb s výjimkou staveb technické infrastruktury a hospodářských
staveb určených pro využití území a technologicky vázaných na dané
stanoviště.
Plochy skupinové zeleně, lesů a remízů
Charakteristika
Plochy lesních porostů a plochy sloužící funkci lesa, doprovodná zeleň
Přípustné využití:
klidový režim přírodního prostředí, doplňování porostu výsadbou,
drobné sakrální stavby a odpočivky.
epřípustné využití:
umisťování staveb s výjimkou hospodářských staveb určených pro přípustné
využití území a technologicky vázaných na dané stanoviště,
výsadby geograficky nepůvodních dřevin, pasečný hospodářský způsob.
Plochy travinobylinných společenstev -louky, lada
Charakteristika
Travnaté plochy v nezastavěném území obce s krajinotvornou funkcí.
Přípustné využití:
klidový režim přírodního prostředí, kultivace porostů,
budování poldrů, vodohospodářských staveb, protierozní opatření,
polní cesty, účelové komunikace, cyklistické stezky,
drobné sakrální stavby a odpočivky.
epřípustné využití:
umisťování staveb s výjimkou staveb technické infrastruktury a hospodářských
staveb určených pro využití území a technologicky vázaných na dané
stanoviště
výsadby geograficky nepůvodních dřevin.
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Vodní plochy
Charakteristika
Řeky a drobné vodní toky, rybníky, jezera a ostatní vodní nádrže plnící funkci ekologicko
stabilizační, relaeační, estetickou a hospodářskou.
Přípustné využití:
vodohospodářské stavby a zařízeni (jezy, jímáni vody, výpusti, hráze, čepy)
stavby a zařízení pro údržbu, chov ryb, zařízení pro rybaření a vodní sporty,
revitalizační úpravy, drobné vodní elektrárny.
Nepřípustné využití:
stavby v území určeném pro revitalizaci, napřimování vodních toků,
prefabrikované úpravy koryta řek a drobných toků,
veškeré stavby nesloužící pro údržbu, chov ryb, zařízení pro rybaření a vodní
sporty
Plochy sadů
Charakteristika
Plochy mimo současně zastavěné území obce sloužící pěstování ovoce.
Přípustné využití:
oplocení, terasovité uspořádání, polní cesty,
Nepřípustné využití:
změna kultur mimo kultur ovocnářství,
umisťování staveb s výjimkou hospodářských staveb určených pro využití
území a technologicky vázaných na dané stanoviště.

Článek 6
VYMEZENÍ

ZASTA VITELNÉHO

ÚZEMÍ

Bydlení
Šumvald
Chaloupky II
Pokračování lokality Chaloupky jižním směrem. Plocha je v současné době tvořena
velkoplošnou zemědělskou půdou. Kapacita této lokality je 12 rodinných domů. Pro využití
této lokality by bylo vhodné zpracování urbanistické studie.
Chaloupky III
Pokračování lokality Chaloupky II západním směrem k dolnímu konci obce. Dlouhodobá
rezerva. Kapacita této lokality je 40 rodinných domů. Vhodné zpracovat urbanistickou studii
zóny.
Jižní konec (za rychtou)
Navazuje na lokalitu Chaloupky III pro cca 14 rodinných domů. Výhodné napojení na
infrastrukturu obce.
Severní konec obce
Ukončení severního okraje obce. Lokalita pro 3 rodinné domy. Výhodné napojení na
infrastrukturu obce.
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Břevenec
Farma (Pichrtovo)
Jedná se o devastované plochy bývalé farmy. Kapacita lokality je cca 16 rodinných domů.
Jižní konec obce
Ukončení jižního okraje obce. Lokalita pro 3 rodinné domy při státní silnici. Výhodné
napojení na infrastrukturu obce.
Výroba
Lokalita pro výrobní a podnikatelské aktivity je navržena při závodě REOP, studené
protektorování pneumatik. Je zde dobré napojení na státní silnici II.třidy z Uničova, vhodné
napojení na plyn a elektřinu.
Rozšíření stávajícího areálu společnosti ONEŠ a.s. podnikající voblasti potravinářství.
Rozšířeni tohoto areálu sousedí s výhledovými plochami bydlení (Chaloupky III), bylo
navrženo oddělení plochy pro výrobu pásem izolační zeleně.
Veřejná vybavenost
Dlouhodobá rezerva pro objekty školských a sociálních zařízení. V současnosti velkoplošná
zemědělská půda. Využití lokality Chaloupky IIje částečně ztíženo vedením VN. avrženaje
částečná kabelizace.
Výstavba většího rozsahu by měla být prověřena samostatnou urbanistickou studií.

Článek 7

ZÁSADY uSPoŘÁDÁNÍ

OBČANSKÉHO, DOPRAVNÍHO A TECHNICKÉHO
VYBAVE Í

Občanské vvbavení
Uspořádání občanského vybaveni je vymezeno v těchto výkresech: hlavní výkres, komplexní
urbanistický návrh Šumvald, komplexní urbanistický návrh Brevenec. V Břevenci s ohledem
na počet obyvatel je současný stav vybavenosti vyhovující.
Jako závazné je vymezeno:
zachování stávajících ploch občanského vybavení a respektování ploch pro
občanské vybavení navržených
Dopravní řešení
Doprava v obci je znázorněna v těchto výkresech: dopravní řešení Šum va Id, dopravní řešení
Břevenec. Dopravní řešení vychází ze stávajícího systému páteřních silnic II. a III. třídy na
které navazují místní a účelové komunikace. Pro obsloužení nových lokalit bydlení je
navrženo rozšíření sítě místních komunikací. Navrženo je řešení závady přemostění vodoteče
na silnici IIII44628 - potřebné je vybudování nového mostu a napřímení komunikace (směr
Troubelice).
Jako závazné je vymezeno:
trasy silnic, místních
komunikací,

komunikací,
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zklidněných

komunikací

a účelových

návrh dopravního obsloužení rozvojových ploch a řešení dopravní závady č.l
na silnici llI/44628 směr Troubelice.
Při výstavbě na území obce je třeba respektovat ustanovení zákonných opatření a správních
rozhodnutí na ochranu silničních staveb - zák. č.1311997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění zák. Č. 102/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Technické vybavení
Technická infrastruktura obce a návrh jejího rozvoje je vymezen na výkresech: technická
infrastruktura Šumvald, technická infrastruktura Bievenec.
ZÁSOBOV ÁNÍ VODOU
Zásobování obce pitnou vodou bylo navrženo ze zdrojů na území obce:
Šumvald - vodovod bude napojen na věžový vodojem umístěný na východní okraj
zastavěného území obce.
Břevenec - vodovod bude zásobován ze zemního vodojemu umístěného severovýchodním
směrem od zastavěného území.
Jako závazné je vymezeno:
navrhované zásobování obce vodou včetně jímacích zařízení, vodojemů,
vodních zdrojů a vodovodních řadů.
Při výstavbě na území obce je třeba respektovat ustanovení zákonných opatření a správních
rozhodnutí na ochranu staveb pro vodní hospodářství - zákon Č. 254/2000 Sb., o vodách, ve
znění pozděj ších předpisů.
ODKANALIZOV ÁNÍ OBCE
ávrh předpokládá pokračování ve výstavbě kanalizace započaté v roce 1997. Dešťové vody
z ulic a přilehlé poloviny střech domů budou odváděny přímo do potoka Dražůvky. Splaškové
vody z domácností jsou společně s dešťovými vodami z dvorní části nemovitostí odváděny do
kanalizace a jí na ČOv.
Jako závazné je vymezeno:
Systém odkanalizování obce na jednotnou ČOV, trasy kanalizačních stok.
PROT~OVODVOVÁ OCHRANA OBCE
a levém břehu řeky Oskavy bude zřízena vodní nádrž s řízeným přepadem do toku Olešnice.
Dále je zde navržena protipovodňová hráz. Dalším opatřením je umístění suchého poldru
v místě lužního lesa v severozápadní části území. a řece Oskavě budou provedeny úpravy.
V Břevenci je navržen na potoku Dražůvka odlehčovací kanál.
Jako závazné je vymezeno:
umístění vodní nádrže při Oskavě, protipovodňové hráze, odlehčovací a sběrné
kanály.
ZÁSOBOV ÁNÍ ELEKTRlCKOU ENERGIÍ
Potřebný výkon pro obec a řešené správní území obce bude zajišťován ze stávající distribuční
soustavy - vedení VN a příslušných TS. Beze změn zůstane i základní konfigurace stávající
sítě VN 22 kV včetně odboček z VN 78. Otevření nových lokalit pro výstavbu RD bude
řešeno úpravou dle ÚPSÚ.
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Jako závazné je vymezeno:
trasy elektrických vedení, plochy pro umístění trafostanic.
Při výstavbě na území obce je třeba respektovat ustanovení zákonných opatření a správních
rozhodnutí na ochranu staveb v energetických odvětvích - zák. Č. 458/2000 Sb., o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Obec je v celém rozsahu plynofikována. V katastrálním území jsou v současné době
provozovány dvě VTL regulační stanice. Jedna slouží pro zásobování obce a druhá je
umístěna v areálu REOP. Pro výstavbu RD v navrhovaných
lokalitách, případně
podnikatelských subjektů, bude provedeno postupné rozšiřování místní sítě.
Jako závazné je vymezeno:
trasy plynovodů a umístění regulačních stanic.
Při výstavbě na území obce je třeba respektovat ustanovení zákonných opatření a správních
rozhodnutí na ochranu staveb venergetických
odvětvích - zák. Č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
TELEKOMUNIKAČNÍ A SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ
V řešeném katastru a ve vlastní obci se nachází stávající trasy DOK. Jedná se o DOK v trase
podél silnice Troubelice - Šumvald, Dlouhá Loučka - Šumvald a podél polní cesty Šumvald Libina. Další trasa nového DOK v trase Šumvald - Břevenec - Horní Město a nová trasa
optického kabelu Ústi n.L. - Břevenec - Ostrava ve správě radiokomunikací Praha.
Jako závazné je vymezeno:
trasy dálkových kabelů
Při výstavbě na území obce je třeba respektovat ustanovení zákonných opatření a správních
rozhodnutí na ochranu telekomunikačních staveb - zák. č.15112000 Sb.,o telekomunikacích a
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 8
OCHRANA

PŘÍRODY A VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU
STABILITY (dále jen ÚSES)

EKOLOGICKÉ

Budou respektovány principy ochrany přírody a krajiny, stanovené zákonem
ve znění pozdějších předpisů.

Č.

114/1992 Sb.

Systém ekologické stability je znázorněn ve výkresech: hlavní výkres, komplexní urbanistický
návrh Šumvald komplexní urbanistický návrh Břevenec. Z hlediska nadregionálního se jedná
především o biocentrum Šumvaldský háj, na nějž navazuje nadregionální biokoridor nad
Břevencem, který prochází okrajem lesního porostu.
a Šumvaldský háj navazuje regionální biokoridor tvořený vodním tokem Oskava. a tento
biokoridor navazuje regionální biocentrum Šumvaldské rybníky.
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Z hlediska místního ÚSES je významný
tok Olešnice, která je navržena jako lokální
biokoridor a tvoří spojnici mezi nadregionálním
a regionálním biokoridorem.
Součástí tohoto
biokoridoru jsou tři navržená lokální biocentra. Jako lokální biocentrurn je navržena lokalita
Šumvaldská horka.
Jako závazné je vymezeno:
Umístění všech biokoridorů a biocenter. Na území biokoridorů a biocenter je
nepřípustné takové využití, které vede k narušování ekologické funkce těchto
ploch.
Respektovat
přírodní
park Sovinecko
a zásady
hospodaření
na území
přírodního parku.
Ochranné pásmo lesa 50m od jeho hranice.
Rozhodnutí
příslušného
předpisů.

o umístění stavby a využití území v tomto pásmu lze vydat jen se souhlasem
orgánu správy lesů - dle § 14, odst. 2 zák. Č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších

Článek 9
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Památková ochrana
Všechny nemovité
chránit.

kulturní

památky

i místního

a regionálního

významu

je nutné zachovat

emovité kulturní památky
k.ú. Šumvald
- Farní kostel sv. Mikuláše,

parc.č.44

= kvalitní jednolodni gotická architektura : pol.14 stol;

upravená v r. 1772. Pozdně gotická bočni kaple z 15.
stol. Věž dokončena r.1691
- socha sv. Jana epomuského před kostelem sv. Mikuláše = velmi hodnotná barokní plastika
z r. 1725
- Boží muka (při silnici do ové Dědiny, parc.č. 86212) = niky s reliéfní štukovou výzdobou
z přelomu 18. a 19. století.
Památky místního a regionálního významu, navržené územním plánem k ochraně
k.ú. Šumvald
-

Boží muka, hranolová zděná, z pol. 19. stol. u silnice do Troubelic
Boží muka, hranolová zděná, z l.pol. 19. stol. u silnice do Břevence
Boží muka, hranolová zděná, z 1.pol. 19. stol. u silnice do Libiny
Dům č.p. 5, bývalá rychta z r. 1852
Budova fary, č.p.18, v jádru barokní architektura z pol. 18. stol.
Dům č.p. 47, lidová architektura z pol..19. stol.
Dům č.p. 77, rodný dům A.Balcárka (zbourán)
Dřevěný kříž z přelomu 19. a 20. stol. u farního kostela sv.Gotharda
Kamenný kříž z pol. 19. stol. u silnice do Libiny
Kamenný kříž z r. 1829 u farního kostela
Kamenný kříž z r. 1896 u farního kostela
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a

Kaple
Kaple
Kaple
Kaple

z 1. pol.
z 2. pol.
z 2. pol.
z 2. pol.

19.
19.
19.
19.

stol.
stol.
stol.
stol.

v Dolech
ve střední části obce
ve střední části obce
v horní části obce

k. Ú. Břevenec
Kaple sv. Antonína Paduánského, barokní kaple z roku 1734
Kamenný kříž z r.1880 u polní cesty východně za vsí
Kamenný kříž z r.1868 na návsi
Kaple z 2. pol. 19. stol. v polích východně za vsí
Kamenný kříž na hřbitově
Archeologie
Správní území obce je možno v celém jeho rozsahu považovat za území archeologického
zájmu.
V případě jakýchkoliv zemních úprava stavebních prací ve správním území obce je jejich
investor povinen dle ustanovení § 22 odst.2 zák.č. 20/1987 Sb., v platném znění, již v době
přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu
s institucí oprávněnou k provádění archeologického výzkumu.
Ochranná a bezpečnostní pásma
ochranná pásma komunikací
silnice II. a III. třídy 15m od osy vozovky mimo současně zastavěné území obce.
elektrovody
pro venkovní vedení

VN
VVN

od 1 kV
do 35 kV
7m
35 kV
110 kV
12m
110 kV
220 kV
15m
220 kV
400 kV
20m
Ochranné pásmo rozvoden a transformačních stanic je 20m od obezdění, případně od
oplocené hranice objektu. Stožárové TS VN 22/0,4kV mají ochranné pásmo 7m od všech
krajních bodů ve vodorovné vzdálenosti. Pro kabelové podzemní vedení je OP 1m od krajního
kabelu do 110kV.
plynovody
1- u plynovodů a přípojek do průměru 200mm vč. 4m
2- u TL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území
obce 1m
3- u technologických objektů 4m
4- bezpečnostní pásmo pro VTL plynovody do DN 100 - 15m
DN 250 - 20m
regulační stanice VTL - 10m
dálkové kabely
Ochranné pásmo DKje 1,5m na každou stranu odjeho kraje uložení
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kanalizace, vodovody, vodní toky
OP kanalizace
- 1,5m na obě strany od vnějšího líce potrubí
OP vodovodu
- 1,Om na obě strany od vnějšího líce potrubí
OP vodních toků - 6,Om od břehových hran
pásma hygienické ochrany
Pásmo hygienické ochrany čističky odpadních vod - 100m
Ložiska nerostnvch surovin
Ložiskové objekty jsou znázorněny v hlavním výkrese. Do severní části území zasahuje
výhradní ložisko štěrkopísku a zlata Břevenec (č.l.252700)
jehož ochranu je třeba
respektovat. Dále se zde nachází prognózní zdroj zlatonosné rudy Břevenec (č.112900).

Článek
VYMEZENÍ

PLOCH

10

PRO VEŘEJNĚ
(dále jen VPS)

PROSPĚŠNÉ

STAVBY

Návrh jmenovitých VPS
VPS 1-11
VPS
VPS
VPS
VPS
VPS
VPS
VPS
VPS
VPS
VPS
VPS

12-16
17-33
34
35-61
62-65
66-67
70
71
72
73
74

VPS 75-78
VPS 79-80
VPS 81-89
VPS 90-94
VPS 95

Vybudování splaškové kanalizace v lokalitě Chaloupky a v jižní zástavbě obce
Šumvald
Vybudování dešťové kanalizace
Vybudování jednotné kanalizace
Vybudování čerpací stanice odpadních vod
Vybudování vodovodní sítě
Vybudování vodovodních přivaděčů
Vybudování čerpacích stanic vodovodu
Vybudování jímacího zářezu vody
Vybudování vodní nádrže
Úprava státní silnice na ovou Hradečnou
Odlehčení potoka Dražůvky
Vybudování kanálu na západním okraji sídla Šumvald pro odvádění přívalových
vod
Vybudování zásobování nových rozvojových lokalit plynem
Vybudování kabelového vedení VN v lokalitě Chaloupky
Vybudování místní obslužné komunikace v nových rozvojových lokalitách a
záhumenní komunikace v sídle Šumvald
Vybudování protipovodňové hráze na jižním okraji sídla Šumvald a v lužním lese
na severním okraji správního území obce
Vybudování občanského vybavení v návaznosti na novou obytnou zónu
Chaloupky

- 13 -

ČÁST TŘETÍ
US ESE Í
Článek 11
Závěrečná ustanovení
Dokumentace územního plánu obce Šumvald je uložena na Obecním úřadě v Šumvaldě a na
Krajském úřadě Olomouckého kraje.

Článek 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

.......
P~.~):.~
František'Hčnigschmied
starosta obce

Albert Solař
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

12.8.2003

Sejmuto z úřední desky dne:

18.9.2003
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