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VYMEZENÍ ZASTAVħNÉHO ÚZEMÍ

1.

Zastavěné území bylo vymezeno k 1. 1. 2013. Je vymezeno ve výkrese č. 1 Základní člen ní území a č. 2.1 Hlavní výkres.
Stabilizované zastav né území je ta část zastav ného území m sta, kde územním plánem stanovené využití území vyjad uje jeho
dosavadní charakter a potvrzuje jej. Jedná se o území, ve kterých se stávající účel využití území nebude významn m nit Ěpodmínky využití
území jsou vícemén shodné se současným stavemě.
Ve stabilizovaném zastav ném území se za p edpokladu respektování podmínek využití území a prostorového uspo ádání pro p íslušný typ
plochy p ipouští:
 nástavby nebo p ístavby stávajících objekt
 asanace nebo demolice stávajících objekt
 dostavba proluk
 umíst ní nových staveb
 výstavba souvisejících drobných staveb
 dopln ní dopravní a technické infrastruktury
 dopln ní ve ejných prostranství

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MħSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT
2.1.













ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MħSTA

občanské a kulturní centrum, pracovní p íležitosti pro občany m sta i okolních obcí
odvedení zat žující dopravy mimo m sto – obchvat, zlepšení dopravní prostupnosti m sta
vymezování zastavitelných ploch s ohledem na kompaktnost zástavby a tím minimalizace záboru krajiny
podpora cestovního ruchu (rekreace, agroturistika, hipoturistika, lyža ská turistika, cykloturistika)
zajišt ní územních podmínek pro rozvoj a zlepšení standardu bydlení a vybavenosti současných obyvatel a uspokojení pot eb
p ípadného nár stu obyvatel, rozvoj služeb a vzd lávacích možností, společenského, kulturního a sportovního zázemí
rozvoj ekologického zem d lství a zem d lské výroby podhorského charakteru pro zástavbu p ednostn využívat plochy brownfields
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, včetn základních podmínek ochrany krajinného rázu Ěvýškové regulace zástavby,
maximálního rozsahu zastavitelnosti ploch, podíl zelen v plochách s rozdílným zp sobem využitíě, nová zástavba bude ešena
v souladu s m ítkem stávající zástavby
neumis ování nové zástavby do záplavového území
respektovat krajinný ráz
v nezastav ném území lze umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení pouze pokud jsou ve ve ejném zájmu, pro ochranu p írody a
krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a p írodních katastrof nebo odstraňování jejich d sledk
respektovat výhradní ložiska nerost
na území Hanušovic není p ípustné umis ování v trných elektráren

2.2.

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE, HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

Územní plán vymezuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území – navržená koncepce vychází z princip udržitelného rozvoje, vytvá í
územn technické podmínky pro zachování a kultivaci prostorových kvalit sídel a krajiny.

HLAVNÍ PRINCIPY KONCEPCE ROZVOJE MħSTA HANUŠOVICE
Územní plán Hanušovice
 zohledňuje návaznost na územní plány sousedních samostatných obcí
 respektuje nad azenou dokumentaci a územn plánovací podklady
 respektuje trasy nad azených sítí technické infrastruktury

OCHRANA KULTURNÍHO DħDICTVÍ, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
Územní plán Hanušovice
 respektuje památkov chrán né objekty zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek - kostel sv. Mikuláše, kaple Ob tování P.
Marie, fara, rychta, boží muka Ěk.ú. Žlebě, kaple Navštívení P. Marie Ěk.ú. Hynčice nad Moravouě a památná místa
Arch.Design, s.r.o.
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 respektuje lokality s archeologickými nálezy
 chrání významné dominanty m sta
OCHRANA KVALITNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŝEDÍ
Územní plán Hanušovice
 respektuje krajinné hodnoty území
 respektuje území soustavy NůTURů – PO Ěptačí oblastě Králický Sn žník, EVL Hadce a bučiny u Raškova, EVL Hanušovice – kostel,
EVL Poláchovy strán , EVL Vý í skály, PP Poláchovy strán – Vý í skály
 chrání území p ed povodn mi v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany a s opat eními vyplývajícími ze Studie ochrany p ed
povodn mi na území Olomouckého kraje
 pr jezdnou dopravu odklání západn od železnice do p eložky II/36ř Ědle ZÚR OKě
 alternativu p eložky silnice II/36ř tvo í rezerva v trase východn od centra

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNħ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŝESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENħ

3.1.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Koncepce rozvoje m sta spolu s koncepcí uspo ádání krajiny tvo í součást celku s cílem plnit a zajistit požadavky udržitelného rozvoje
a vyvážený rozvoj m sta Hanušovice, ochranu a rozvoj jeho hodnot. Základní urbanistická koncepce z stane zachována.

ZÁSADY PLOŠNÉHO USPOŝÁDÁNÍ ÚZEMÍ

 rozvoj centrální části m sta Hanušovice je navržen v návaznosti na zastav né území kolem kompaktního m sta s d razem
na p ednostní využití proluk a podvyužitých ploch uvnit zastav ného území - p estavbové plochy

 urbanistický rozvoj místních částí Hynčice nad Moravou, Pot čník, Vysoké Žib idovice a Žleb bude pokračovat se zachováním stávající
urbanistické struktury podhorských vsí formou samostatných sídel

 územní plán vymezuje koridor pro p eložku silnice II/369, p evzatý z nad azené územn plánovací dokumentace ĚZÚR Olomouckého
kraje) pro odvedení tranzitní dopravy z centra m sta

 v p ípad realizace vodní nádrže Hanušovice (rezerva v ZÚR Olomouckého krajeě by došlo k zásahu do urbanistické koncepce m sta
i jeho dopravních napojení

 není p ípustná výstavba nových objekt pro bydlení v zahradách stávajících rodinných dom mimo uliční čáru bez p ímého p ístupu
z ve ejného prostranství

ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŝÁDÁNÍ ÚZEMÍ

 výška zástavby v návrhových plochách musí respektovat závislosti na urbanistických celcích, urbanistické ešení zástavby ploch



i m ítko, objemové a tvarové ešení a architektonický výraz jednotlivých staveb nesmí p edstavovat negativní zásah do krajinného rázu
nová zástavba bude respektovat významné pohledy na m sto a okolí tak, aby byl zachován krajinný ráz
je nutno respektovat stávající urbanistickou strukturu sídla a up ednostňovat rozvojové lokality v návaznosti na zastav né území m sta,
podpo it kompaktní zástavbu m sta v centrální části

KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

 vymezením nových ploch pro bydlení vytvá í územní plán podmínky pro možnost budoucího zvyšování počtu obyvatel, zlepšení v kové







struktury obyvatelstva a udržení obyvatel ve m st
jsou vytvo eny podmínky pro občanskou vybavenost i pro obce širšího okolí
jsou vytvo eny územní podmínky pro rozvoj rekreace, sportu a turistiky
navržené koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí sídla umožní zajistit dostatečné technické vybavení a obsluhu území
vymezené zastavitelné plochy nezasahují negativn do stávajícího hodnotného p írodního zázemí m sta
zastavitelné plochy nejsou vymezovány v aktivních zónách záplavového území a stanoveném záplavovém území Q100. Výjimkou je
umíst ní koridoru p eložky II/36ř Ěze ZÚR OKě a plochy Z027 z platného územního plánu.
p ípadné následné zm ny územního plánu musí zohlednit koncepci územního plánu
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3.2.

ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

PLOCHY BYDLENÍ - BH, BI
Bydlení je vymezeno v plochách bydlení hromadného BH a v plochách bydlení individuálního m stského BI s cílem:
 zajistit kapacitu bydlení v rozsahu pokrývajícím dlouhodobou pot ebu m sta a vytvo it tak širokou nabídku ploch pro stabilizaci počtu
obyvatel
 navrženým rozsahem ploch pro bydlení umožnit zvýšení plošného standardu obytné plochy na obyvatele
 zajistit plochy pro všechny formy bydlení
 zajišt ní podmínek pro bydlení v kvalitním prost edí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a také dobrou dostupnost občanského
vybavení a ve ejného prostranství
 zajistit návaznost jednotlivých ploch pro bydlení na plochy občanského vybavení a výroby tak, aby bylo dosaženo žádoucího promísení
funkcí v území
Nejv tší nové plochy pro bydlení jsou vymezeny v návaznosti na zastav né území Na Holb a p i ul. Pražské, dále v k.ú. Hynčice, Vysoké
Žib idovice a Žleb. Plocha BH Na Holb byla zmenšena o část ležící v záplavovém území.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – SM, SV
Smíšené obytné území zajiš uje návaznost jednotlivých ploch pro bydlení na jejich okolí tak, aby bylo dosaženo žádoucí
polyfunkčnosti území a současn plynulého p echodu na plochy, které mohou mít negativní vliv na bydlení. V rámci územního plánu jsou
vymezeny plochy smíšené obytné m stské SM a smíšené obytné venkovské SV.

PLOCHY REKREACE – RI, RH, RZ
Využití ploch rekreace je v územním plánu určeno pro rekreaci
 rekreaci individuální RI
 rekreaci hromadnou RH
 zahrádká ské osady RZ s vhodnými doplňkovými službami vázanými na rekreační potenciál v území.
Vzhledem k p íznivým p írodním podmínkám v p edh í Jeseník je na území Hanušovic podporován rozvoj rekreace, agroturistiky,
hipoturistiky, lyža ské turistiky, cykloturistiky. Nov je navržena plocha rekreace a plocha pro lyža ský svah ve Vysokých Žib idovicích
v rámci ploch sportu.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OV, OM, OS, OH
Jsou vymezeny za účelem zajišt ní podmínek pro p im ené umíst ní a dostupnost, p edevším od lokalit bydlení, využívání staveb
občanského vybavení a k zajišt ní podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.
Vzhledem k velmi rozdílnému charakteru využití území a pot eb stanovení rozdílných podmínek pro využití území, jsou plochy občanského
vybavení rozčlen ny na:
 plochy ve ejné vybavenosti OV, které slouží pro zajišt ní základní kvality života obyvatel Ěnap . vzd lávání a výchova, sociální služby,
péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, ve ejná správa, ochrana obyvatelstvaě
 plochy komerce malé a st ední OM
 plochy pro t lovýchovu a sport OS
 ve ejná poh ebišt a související služby OH
Lokalita pro ve ejnou vybavenost je vymezena v rámci p estavby areálu bývalého Slezanu, v p ípad pot eby je zde možno v západní části
umístit plochu pro mate skou školu. Plochy p estavby p iléhající k navrhovanému nám stí vedle školy je možno využít pro pot ebné
občanské vybavení. Je navržena plocha pro lyža ský svah ve Vysokých Žib idovicích.

PLOCHY DOPRAVY – DS, DZ
Plochy dopravní infrastruktury silniční DS a železniční DZ jsou vymezeny pro využití pozemk dopravních staveb a za ízení, zejména
z d vodu intenzity dopravy a jejich negativních vliv , je vyloučeno začlen ní takových pozemk do ploch jiného zp sobu využití. V územním
plánu jsou určeny p edevším pro vymezení silničních koridor jak regionálního, tak místního významu a pro zajišt ní prostupnosti území.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - TI
Plochy pro technickou infrastrukturu TI jsou vymezeny pro za ízení nezbytná pro obsluhu sítí technické infrastruktury, d ležitá za ízení
a areály technické infrastruktury.

Arch.Design, s.r.o.
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PLOCHY VEŝEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - PV
Plochy ve ejných prostranství PV jsou vymezeny za účelem zajišt ní podmínek pro p im ené umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk a
k zajišt ní podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Jsou určeny p edevším pro uliční koridory jako urbanistickou
kostru území, voln p ístupné plochy pro setkávání obyvatel, pobyt, odpočinek, relaxaci nebo sport s možností umíst ní sídelní zelen .
Ve ejná prostranství budou v rozvojových lokalitách dopln na v podrobn jších dokumentacích. Pro centrální prostor - nám stí v rámci m sta
je navrženo území p estavby severn od školy a na prot jší stran ulice Hlavní na míst volného prostoru vedle pošty a budovy pošty
s lávkou p es Moravu.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – VL, VZ
Jsou vymezeny pro umis ování staveb a za ízení pro lehký pr mysl VL a zem d lskou výrobu VZ.
Území s p evažující výrobní funkcí jsou navrhována p edevším v dobré dostupnosti hlavních dopravních tras, jak silničních tak železničních.
V tšina ploch výroby je situována v jihovýchodní části zastav ného území. Část areálu bývalého Slezanu.
Tabulka navržených zastavitelných ploch:
Označení

Kód
Popis využití
využití

Z001

DS

Z003

DS

Z011

SV

dopravní infrastruktura silniční Ěp eložky
silnice II/369)
dopravní infrastruktura silniční Ěp eložka
silnice II/369 a/nebo parkovišt )
pl. smíšená obytná - venkovská

Katastrální území

Požadavek na zpracování územní
studie, zvláštní podmínky

Výměra
[ha]

Hanušovice

Minimalizovat zásahy do koryta toku a
biologicky hodnotných společenstev.

10,26

Hanušovice
Hanušovice

Z012

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hanušovice

Z013

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Z014

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hanušovice

Z015

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Z016

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hanušovice

Z017

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hanušovice

Z018

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hanušovice

Z019

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Z020

OS

občanské vybavení – t lovýchova a sport

Hanušovice

Z021

BI

bydlení individuální

Hanušovice

Z022

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Z023

BI

bydlení individuální

Hanušovice

Z024

BI

bydlení individuální

Hanušovice

Z025

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Z026

SM

pl. smíšená obytná - m stská

Hanušovice

Z027

BI

bydlení individuální

Hanušovice

Z028

W

Z029

PV

pl. vodohospodá ská Ěhráz protipovodňové
Hanušovice
ochrany)
ve ejné prostranství Ělávkaě
Hanušovice

Z030

PV

ve ejné prostranství Ělávkaě
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Hanušovice

0,58
0,44
V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.

0,90
0,08

V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.

0,42
0,03

V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.

0,43
0,15
0,68
0,12

Plocha bez budov – leží v záplavovém
území Q100.

1,00
0,46
0,15

Zpracování územní studie. V dalším
stupni ízení bude proveden biologický
pr zkum lokality.
Zpracování územní studie.

3,10
0,71
0,51

Zpracování územní studie.
V dalším stupni ízení bude proveden
dendrologický pr zkum lokality.
Zpracování územní studie.
Podmínkou výstavby je vybudování
protipovodňových opat ení. V dalším
stupni ízení bude proveden
dendrologický pr zkum lokality.
V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.

0,38

0,84

0,25
0,02
0,01
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Označení

Kód
Popis využití
využití

Z032

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Z033

BH

bydlení hromadné

Hanušovice

Z035

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Katastrální území

Požadavek na zpracování územní
studie, zvláštní podmínky

Výměra
[ha]
0,01

Zpracování územní studie.

1,53
0,07

V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.
V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.

Z036

BI

bydlení individuální

Hanušovice

Z037

BI

bydlení individuální

Hanušovice

Z038

BI

bydlení individuální

Hanušovice

Z039

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

0,40

Z040

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hanušovice

0,11

Z041

SV

Hanušovice

Z051

DS

Z052

SV

pl. smíšená obytná - venkovská
dopravní infrastruktura silniční Ěp eložka
silnice II/369)
pl. smíšená obytná - venkovská

Z053

PV

ve ejné prostranství

Hynčice n. M.

Z054

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hynčice n. M.

Hynčice n. M.
Hynčice n. M.

Z058

VZ

výroba a skladování – zem d lská výroba

Hynčice n. M.

Z059

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Hynčice n. M.

Z060

PV

ve ejné prostranství Ělávkaě

Hynčice n. M.

0,19
0,60
0,51

0,17
Minimalizovat zásahy do koryta toku a
biologicky hodnotných společenstev.

0,04
0,57
0,10
0,68

V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.

1,25
1,75
0,01

Plocha bez budov – leží v záplavovém
území Q100.

Z061

OS

občanské vybavení – t lovýchova a sport

Hynčice n. M.

Z071

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Vysoké Žib idovice

Z072

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Vysoké Žib idovice

1,52

Z074

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Vysoké Žib idovice

0,25

Z075

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Vysoké Žib idovice

1,30

Z076

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Vysoké Žib idovice

0,40

Z077

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Vysoké Žib idovice

0,56

Z078

VZ

výroba a skladování – zem d lská výroba

Vysoké Žib idovice

0,20

Z079

VZ

výroba a skladování – zem d lská výroba

Vysoké Žib idovice

0,72

Z080

OS

Z081

DS

Z084

SV

Z085

VZ

Z086

VZ

Z087

SV

Z088

VZ

Z089

RI

Z090

RI

Z091

PV

V dalším stupni ízení bude provedeno
zhodnocení vlivu na krajinný ráz.
občanské vybavení – t lovýchova a sport
V dalším stupni ízení bude proveden
Vysoké Žib idovice
Ělyža ský svahě
biologický pr zkum lokality.
Nezasahovat do otev eného koryta
dopravní infrastruktura silniční Ěparkovišt ě Vysoké Žib idovice
vodního toku.
pl. smíšená obytná - venkovská
Vysoké Žib idovice
V dalším stupni ízení bude provedeno
výroba a skladování – zem d lská výroba Vysoké Žib idovice
zhodnocení vlivu na krajinný ráz.
V dalším stupni ízení bude provedeno
výroba a skladování – zem d lská výroba Vysoké Žib idovice
zhodnocení vlivu na krajinný ráz.
pl. smíšená obytná - venkovská
Vysoké Žib idovice
V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.
výroba a skladování – zem d lská výroba Vysoké Žib idovice
Nezasahovat do otev eného koryta
vodního toku.
rekreace individuální
Vysoké Žib idovice
V dalším stupni ízení bude provedeno
rekreace individuální
Vysoké Žib idovice
zhodnocení vlivu na krajinný ráz.
ve ejné prostranství
Vysoké Žib idovice

Z092

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Arch.Design, s.r.o.

Žleb

0,35
0,59

6,32
0,23
0,51
0,44
0,29
1,40
0,34
0,66
0,71
0,34
2,05
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Označení

Kód
Popis využití
využití

Z094

SV

Katastrální území

pl. smíšená obytná - venkovská

Žleb

Z095

SV

pl. smíšená obytná - venkovská

Žleb

Z096

RH

Žleb

Z097

DS

rekreace hromadná
dopravní infrastruktura silniční – p eložka
silnice III/31242

3.3.

Požadavek na zpracování územní
studie, zvláštní podmínky

Výměra
[ha]
0,74

V dalším stupni ízení bude proveden
biologický pr zkum lokality.

1,60
0,69

Žleb

0,76

VYMEZENÍ PLOCH PŝESTAVEB

Plochy p estavby se vymezují v zastav ném území m sta, slouží ke zm n stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území. Jejich zástavba je vhodné up ednostnit p ed využitím ploch zastavitelných. Jedná se o území určená pro rozvoj
m sta, s p edpokladem zm n v účelu využití území p ípadn zásadních zm n prostorového uspo ádání území. Plochy p estavby bez ohledu
na stanovený zp sob a účel jejich využití musí respektovat zásadu prostupnosti území a obslužnosti jednotlivých základních ploch ve ejnou
dopravní a technickou infrastrukturou.
V rámci ešeného území je navržen k p estavb areál bývalého Slezanu na ulici Pražské.
Tabulka ploch přestaveb:
Označení

Kód
využití

Katastrální území

Požadavek na zpracování územní
studie

Výměra
[ha]

P101

SM

P102

OV

pl. smíšená obytná - m stská

Hanušovice

Zpracování územní studie.

0,80

občanské vybavení – ve ejná vybavenost

Hanušovice

Zpracování územní studie.

2,07

P103

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Zpracování územní studie.

0,28

P104

VL

výroba a skladování – lehký pr mysl

Hanušovice

2,61

P105

OS

občanské vybavení – t lovýchova a sport

Hanušovice

0,81

P106

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

0,07

P107

OM

občanské vybavení – komerce malá a st ední

Hanušovice

Zpracování územní studie.

0,18

P108

OM

občanské vybavení – komerce malá a st ední

Hanušovice

Zpracování územní studie.

0,13

P109

PV

ve ejné prostranství

Hanušovice

Zpracování územní studie.

0,21

P110

DS

dopravní infrastruktura silniční

Hanušovice

0,06

P111

VL

výroba a skladování – lehký pr mysl

Hanušovice

0,98

3.4.

Popis využití

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENħ

Základ koncepce systému sídelní zelen tvo í plochy ve ejných prostranství s p evahou zelen ZV a plochy zelen p írodního charakteru
ZP. Krom samostatn vymezených ploch do systému sídelní zelen p ísluší i zeleň zastoupená v rámci jiných ploch v zastav ném a
zastavitelném území.
Zeleň uvnit jiných ploch není v rámci územního plánu rozlišena jako funkčn samostatná – tvo í doplňkovou funkci k jiné hlavní funkci.
Plochy ve ejných prostranství s p evahou zelen ZV jsou v územním plánu ve ejn p ístupnými plochami určenými p edevším pro odpočinek
a rekreaci v upravených plochách s vysokým podílem zelen .
Plochy zelen p írodního charakteru ZP slouží k ochran ekologicky cenných ploch v zastav ném území Ěporosty trvalé vegetace bez
primárního produkčního významuě.
Tabulka navržených ploch veřejných prostranství s převahou zeleně:
Označení Kód využití

Popis využití

Katastrální území

Výměra [ha]

Z031

ZV

ve ejné prostranství s p evahou zelen

Hanušovice

0,06

Z034

ZV

ve ejné prostranství s p evahou zelen

Hanušovice

0,62
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4. KONCEPCE VEŝEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNħ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSťOVÁNÍ

4.1.

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Je graficky znázorn na ve výkrese č. 2.2. Dopravní a technická infrastruktura.
Komunikační skelet správního území m sta Hanušovice bude respektovat stávající vedení pr jezdných úsek silnic II. a III. t ídy a na n
navazující místní a účelové komunikace. V souladu s platnou nad azenou územn plánovací dokumentací ĚZÚR OK – Zásady územního
rozvoje Olomouckého krajeě bude tento systém dopln n o koridor p eložky silnice II/36ř od pivovaru Holba k hranicím k. ú. Jind ichov ve
stop podél železniční trati č. 2ř2 Šumperk–Jeseník–Krnov tak, aby navazoval na ešení z návrhu územního plánu Jind ichova. Technické
ešení z Územní studie Modernizace a homogenizace silnice II/36ř v úseku Jind ichov-Bohutín bude tvo it územní rezervu. V plánované
aktualizaci ZÚR OK nahradí ešení dle územní studie p vodn sledovaný koridor.
P eložky komunikací II/446 a II/312 související s realizací vodní nádrže Hanušovice budou ešeny až v rámci aktualizace ZÚR OK
a následn p evzaty do ÚP Hanušovic.
Tyto zásadní stavební počiny bude doprovázet soubor stavebn organizačních opat ení sm ující ke:
 zklidňování automobilové dopravy v oblasti stávajících pr tah m stem
 zkvalitňování zavedeného systému VHD
 vytvo ení podmínek pro bezpečný pohyb cyklist
 zlepšení prostorových podmínek pro p ší

SILNIČNÍ SÍť
Základní komunikační sí v území bude respektovat tyto stávající silniční tahy:
II/312

Brandýs nad Orlicí – Králíky - Hanušovice

II/369

Dolní Lipová – Hanušovice - Záb eh

II/446

Olomouc – Šumperk – Staré m sto-státní hranice

III/44642

Hanušovice-Vysoké Žib idovice rozc. – Hanušovice-Vysoké Žib idovice

III/36911

Hanušovice – Jind ichov-Pusté Žib idovice

III/36912

Hanušovice – Habartice - Vikantice

III/36913

Hanušovice – Hynčice nad Moravou

III/36913a

Hanušovice – p íjezdná

III/31241

Vlaské – Vysoká

III/31242

Vlaské – Žleb

Tyto tahy, s výjimkou silnic II/369 a III/31242, resp. III/36911, lze považovat za stabilizované a nep edpokládá se jejich zásadní sm rová
úprava.
Rekonstrukce komunikací v zastav ných částech obcí budou provád ny vždy komplexn v celé ší i uličního prostoru s ohledem na
bezpečnost všech účastník provozu Ětedy i p ších a cyklist ě a humanizaci celého prostoru ve vztahu k ostatním funkcím v území
Ěspolečenská, pobytová, estetická…ě. P i rekonstrukcích komunikací v nezastav ném území bude zohledn na jejich návrhová kategorie.
V nezastav ném území je t eba respektovat ochranná pásma silnic. Pro území p iléhající ke komunikacím platí obecná podmínka
nezastavitelnosti rozhledových trojúhelník .
Navrhované silnice

II/369

Sm rová úprava oblouku p i vjezdu do Hanušovic v dopravních plochách odpovídajícím návrhové kategorii S7,5/70

II/369

Sm rová úprava oblouku u rozvodny SME v dopravních plochách odpovídajícím návrhové kategorii S7,5/70

II/369

Zm na trasování silnice p es Hanušovice v koridoru dle ZÚR OK zúženém na ší ku p edpokládaného ochranného
pásma komunikace

Arch.Design, s.r.o.
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II/369

Zm na trasování silnice v míst napojení na katastr Jind ichova v koridoru dle ZÚR OK zúženém na ší ku
p edpokládaného ochranného pásma komunikace

III/36911

Sm rová úprava napojení na silnici II/36ř v dopravních plochách odpovídajících návrhové kategorii S7,5/50

III/31242

Sm rová úprava oblouku za napojením na silnici II/312

MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Na existující síti místních a účelových komunikací budou vytvo eny podmínky pro bezpečný pohyb p ších a cyklist formou stavebn
organizačních opat ení.
Navrhované místní komunikace

P ístup a obsluha nov zastavovaných lokalit bude zajišt na formou dvoupruhových komunikací s omezením parkování v prostoru jízdních
pruh pozemní komunikace tak, aby byl umožn n pr jezd zásahových vozidel.
Lokalita za dráhou
Lokalita Na Vyhlídce
Lokalita Údolní - Za skalkou
Lokalita Habartická
Lokalita Sv tlý vrch - Vysoké Žib idovice
Lokalita Zahradní
Minimální ší ka uličního prostoru bude v souladu s platnou legislativou.

DOPRAVA V KLIDU
Majitelé navržených obytných staveb si dlouhodobé parkování a odstavení vozidel musí zajistit na svém pozemku. Rovn ž parkování pro
výrobní areály a firmy je nutno ešit na vlastních plochách majitel firem. Pro pot eby parkování v lokalitách s existujícím deficitem
parkovacích kapacit jsou vymezeny speciální dopravní plochy:
Parkovací plochy na ulici Záb ežské
Parkovací plochy p i ulici Hlavní
Parkovací plochy p i ulici Školní
Parkování a stání vozidel v návrhovém období je pro automobilizaci stanoveno na 1 : 2,5 jako povinná součást každé projektové
dokumentace.
Odstavování kamion ešit v prostoru zastávky U viaduktu.

HROMADNÁ DOPRAVA
Obsluhu území ve ejnou hromadnou dopravou založit na existujícím integrovaném systému železničních a autobusových spoj
v olomouckém kraji ĚIDSOKě. Vytvo it podmínky pro v tší integraci jednotlivých subsystém realizací p estupního terminálu v prostoru
železničního nádraží s plochami pro parkování automobil a kol. Umožnit p epravu kol uvnit systému.
Úpravy zastávek včetn budování p íst ešk , resp. čekáren provád t dle p íslušných norem a jejich novostavby ešit na dopravních
plochách komunikací nebo ve ejných prostranství.
Respektovat zám r na zkapacitn ní a elektrifikaci trat Bludov-Hanušovice-Jeseník a tra Hanušovice-Lichkov.
Železniční trat
 tra č. 2ř2 – Šumperk – Jeseník - Krnov
 tra č. 025 – Dolní Lipka – Hanušovice
 tra č. 2ř4 – Hanušovice – Staré M sto pod Sn žníkem.
ůutobusové linky
 930209
 930228
 930220
 930227
 930213
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950101
700180
930216
195103
700980

Jeseník-Hradec Králové-Praha
Králíky-Hanušovice
Šumperk-Bratrušov-Hanušovice-Malá Morava-Sklené
Praha-Hradec Králové-Kostelec n. Orl.-Žamberk-Králíky-Jeseník
Žamberk-Klášterec n. Orl.-Pastviny-Mladkov-Králíky-Hanušovice

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Cyklistický provoz jako formu dopravy ešit na všech pozemních komunikacích v území Ěodpovídající opat ení bude vždy navrženo
v závislosti na dopravním významu a mí e ohrožení cyklist – v od vodn ných p ípadech lze pro tyto účely využít soub žn vedené
komunikaceě. Cyklistický provoz jako formu rekreace soust edit na existující, resp. speciáln budované místní nebo účelové komunikace, po
kterých budou vedeny značené cyklistické trasy, resp. trasy napojující lokální rekreační cíle cest a p estupní uzly IDS.
V konkrétním p ípad se jedná o tyto existující trasy:
č. 51 Hanušovice – Bludov – Mohelnice – Litovel – Olomouc,
č. 52 Hanušovice – Králíky – Mladkov,
č. 53 Písečná – Jeseník – Hanušovice.
Navrhovaná infrastruktura pro cyklisty

Místní a účelové komunikace budované jako součást značených cyklotras:
Bohdíkov-Hanušovice
Hanušovice-Holba – Hanušovice-Slezan
Hanušovice-m sto – Hanušovice-Jesenická - zastávka Pot čník - Jind ichov
Vysoké Žib idovice – Vysoká
Vysoké Žib idovice - Habartice
V návaznosti na značené cyklistické trasy a další sportovní areály vybudovat areál pro singletrail v lokalit Vršava, Spáleništ , Raškovská
Bouda

PħŠÍ DOPRAVA
Chodníky, resp. prostory určené pro pohyb p ších budou automatickou součástí dopravních ploch, po kterých jsou vedeny silnice, resp.
významné místní komunikace v zastav né části m sta. Mimo zastav nou část budou chodníky dopln ny pouze v nebezpečných úsecích.
Na ostatních místních komunikacích bude pot eba samostatného prostoru pro p ší posouzena v závislosti na mí e zklidn ní. Vzhledem ke
struktu e zástavby budou vyhodnocena i propojení Ěsamostatné p ší komunikaceě, která jsou součástí ploch s jinou funkcí než dopravní,
p edevším v návaznosti na významné lokální cíle cest a k ížení liniových bariér. Dále pak v návaznosti na zastávky hromadné autobusové
dopravy a její nástupišt pro oba sm ry.

PODMÍNKY UMISťOVÁNÍ
Navržené úpravy a stavby silnic a místních komunikací v zastav ném a zastavitelném území jsou součástí ploch ve ejných prostranství
a pozemk komunikací. Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umís ovány a povolovány novostavby
a p ístavby stávajících staveb, s výjimkou liniových staveb technického vybavení.
Stávající funkční skupina a typ místních komunikací vyplývají ze stávajícího stavu. Navržené komunikace a dopravní plochy jsou
jednoznačn vymezeny dopravním koridorem, nebo pozemkem stavby a určeny navrženou funkční skupinou a typem komunikace. Plochy
pro dopravu v klidu jsou součástí ploch ve ejných prostranství a pozemk komunikací.
Speciální podmínky jsou popsány v odpovídajících kapitolách týkajících se jednotlivých dopravních subsystém .

ÚZEMNÍ REZERVY PRO DOPRAVU
V rámci územního plánu je vymezena rezerva pro koridor modernizace a homogenizace silnice II/369 ĚÚzemní studie D6 – modernizace
a homogenizace silnice II/369 v úseku Jind ichov – Bohutín, Urbanistické st edisko Brno, 2013ě
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4.2.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Je graficky znázorn no ve výkrese č. 2.2. Dopravní a technická infrastruktura.
Vodovod je ešen a dále ešit v souladu s „Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Ol. kraje“
Hanušovice

Respektovat stávající vodovod v Hanušovicích. Zdrojem pro tento vodovod slouží jímací zá ezy, ze kterých je voda svedena do t í zemních
vodojem . Pro jižní část Hanušovic byl v osmdesátých letech zajišt n nový zdroj vody s VDJ - čty i hloubkové vrty. Vzhledem k výškovému
člen ní m sta Hanušovice je spot ebišt rozd leno na 2 tlaková pásma.
Vodovodní sí byla budována od roku 1ř26 do současnosti, použitý materiál potrubí je azbestocement, litina, PVC, ocel. Staré potrubí bude
postupn rekonstruováno.
Nov budované rozvojové plochy obce budou zásobovány z ve ejného vodovodu prodloužením vodovodních ad .
Navrhované ady budou zároveň sloužit pro požární účely. Bylo by vhodné na vodovodu osadit nadzemní hydrant.
Nové vodovodní ady budou navrhovány v plochách ve ejných prostranství.
Územn je t eba hájit trasu vodovodního p ivad če VP4 Hanušovice - Moravičany p ivád jícího vodu z Ramzovského nasunutí do Litovle.
Hynčice nad Moravou

Mají z druhé poloviny dvacátých let samostatný vodovod zásobený z vlastního zdroje vody a vodojemu. Vodovodní sí je v p evážné v tšin
eternitová, ve špatném stavu.
Bude t eba postupná rekonstrukce vodovodu.
Pro nestálost vydatnosti prameništ je uvažováno čerpání vody ze sít Hanušovic.
Vysoké Žibřidovice, Žleb, Potůčník

Vysoké Žib idovice mají z šedesátých let vodovod z vlastního zdroje a vodojemu, na který je napojena dolní část obce. Vodovodní sí je
z lPE materiálu. Rozší ení vodovodu by bylo možné po zhodnocení vydatnosti zdroje, následném vybudování VDJ na vyšší kót .
Zásobení Žlebu vodou je z vlastních domovních studní, kvalita vody není sledována. Současný stav z stane zachován.
Pot čník – V roce 1974 byl pro bytovky (cca 30 obyvatelě vybudován vodovod, ze studny je voda pomocí ůT stanice dopravována do
bytovek. Ostatní obyvatelé a rekreanti jsou zásobovaní z vlastních studní, což z stane i do výhledu.
Územní rezervy pro zásobování vodou

V rámci územního plánu je vymezena rezerva pro trasu dálkového vodovodního p ivad če Hanušovice – Moravičany.

ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ
Je graficky znázorn no ve výkrese č. 2.2. Dopravní a technická infrastruktura.
Kanalizace je ešena a dále ešit v souladu s „Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Ol. kraje“
Hanušovice

P evážná část kanalizačního systému ve m st je ešena jako jednotná, odpadní vody jsou odvád ny na centrální čistírnu odpadních vod,
část deš ových vod je odvád na deš ovou kanalizací do recipient (Hanušovický potok, Branná, Morava). Jsou zde úseky jednotných stok.
Výhledov je t eba do ešit odd lení deš ových a splaškových vod dobudováním nových úsek splaškové kanalizace. Dále se počítá
s rekonstrukcí stávající kanalizace.
Rozvody v zastav ném území budou ešeny v rámci ve ejných prostranství a ploch pro dopravu.
Je t eba maximáln snížit odvod deš ových vod do kanalizace, v obytné zástavb budou v maximální možné mí e zachytávány v nádržích u
RD se zp tným využitím.
V celém ešeném území je nutno zachovat a vrátit území p irozené odtokové charakteristiky, v maximální mí e snížit rychlý odtok vody
z území Ěvsakování, retence, úpravy pozemk a hospoda ení na nichě zejména u nov navrhovaných ploch pro výstavbu.
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Hynčice nad Moravou

V obci není vybudována splašková kanalizace. Likvidace odpadních vod se d je v žumpách a septicích nebo domovní čistírn .
Pro novou zástavbu se uvažuje s vybudováním nové kanalizační v tve ukončené na západním okraji obce v malé ČOV. Vyčišt né odpadní
vody budou svedeny do recipientu Moravy.
Vysoké Žibřidovice, Žleb, Potůčník

V obcích není vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody z RD se akumulují v žumpách a septicích. Tento stav z stane zachován.
V území je třeba:
 respektovat koncepci zásobování vodou
 respektovat ochranná pásma vodních zdroj
 respektovat koncepci kanalizace
 snížit množství odvád ných deš ových vod na ČOV
 v maximální mí e deš ové vody pozdržet v území, u zástavby jímat a zp tn využívat
 respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu
 respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace
 realizace navrhované zástavby je podmín na ádným odkanalizováním, objekty nebo komplexy RD budou realizovány po vybudování
inženýrských sítí a napojení na ve ejnou kanalizaci a ČOV

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Je graficky znázorn no ve výkrese č. 2.2. Dopravní a technická infrastruktura.
Hanušovice

Území je zásobeno plynem z VTL p ípojky a regulační stanice RS3000. Ve m st je proveden STL rozvod plynu. Napojení obyvatel je p es
domovní regulátory.
Výhledové požadavky na plyn je možno uskutečnit napojením na stávající STL rozvod prodloužením plynovodních ad . Nové plynovodní
ady budou umís ovány v plochách ve ejných prostranství.
V území je t eba:

 respektovat koridory STL, VTL,
 respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovod a RS
Hynčice nad Moravou, Vysoké Žibřidovice, Žleb, Potůčník

Sídla v současnosti plynofikovány nejsou, v návrhu se s jejich plynofikací neuvažuje.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Je graficky znázorn no ve výkrese č. 2.2. Dopravní a technická infrastruktura.
Nadřazené sítě a zařízení ZVN a VVN
SíŦ ZVN 400 kV

ešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná za ízení této nap ové hladiny. V návrhovém období se nepočítá s výstavbou
vedení a za ízení této nap ové hladiny v ešeném území.
SíŦ VVN 220 kV

ešeným územím neprochází vedení této nap ové hladiny a rovn ž zde nejsou vybudována jiná za ízení. V návrhovém období se
nepočítá s budováním nových za ízení a nejsou zde nároky na územní rezervy pro stavby této nap ové hladiny.
SíŦ VVN 110 kV

ešeným územím prochází dvojité vedení 110 kV, VVN č. 5601/5602 Šumperk – Česká Ves.
Z t chto vedení je „T“ odbočkou napojena transformace 110/22 kV Hanušovice, která zajiš uje požadavky na p íkon v ešeném území
i mimo n j.
Sítě a zařízení distribuční sítě
Arch.Design, s.r.o.
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SíŦ VN 22 kV

Z transformace 110/22 kV Hanušovice jsou vyvedena následující vedení:
VN 392, VN 347, VN 68, VN346, VN345 a VN348.
Tato vedení a p ípojky VN napájí sloupové a zd né trafostanice.
V Hanušovicích je vybudováno kabelové vedení 22 kV do trafostanic, ve st edu m sta v n kolika trasách a dále jako kabelové vývody na
stávající venkovní vedení z TR 110/22 kV.
V návrhovém období bude, na základ požadavk výstavby rybníka v Pot čníku, nutné provést p eložku stávajícího venkovního vedení VN.
Nová trasa bude vedena venkovním vedením mimo navržené vodní plochy.
Pro napojení nové zástavby bude rozší ena venkovní a kabelová sí VN a vybudovány nové trafostanice. Tam, kde bude z prostorových
d vod možné napojení venkovním vedením, budou i trafostanice jako venkovní, jinak se p edpokládá výstavba kioskových trafostanic.
Jedná se o novou trafostanici a p ípojku VN pro lyža ský vlek ve Vysokých Žib idovicích a novou trafostanici v severní části obce.
Dále pak nová trafostanice a p ípojka VN v obci Žleb a v Hanušovicích v ulici Údolní a nová kiosková trafostanice napojená kabelovým
a částečn venkovním vedením za areálem p i ulici Pražská. V ulici Zahradní, nad ČOV bude vybudována nová distribuční stanice
a kabelová p ípojka VN. Plochy bydlení vedle sídlišt Holba budou napojeny z nové trafostanice napojené na kabel VN 3ř2 procházející
p es plochu.
V Hynčicích bude pro rozvojové plochy SV nutná výstavba nové trafostanice v blízkosti komunikace.
SíŦ NN 0,4 kV

V návrhovém období ÚP bude provedeno rozší ení sít NN do lokalit navržené zástavby. V zástavb v Hanušovicích a okolních obcích bude
sí NN budována zemními kabely, p ípadn koncepčn naváže na stávající stav.

SÍTħ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Jsou graficky znázorn ny ve výkrese č. 2.2. Dopravní a technická infrastruktura.
V návrhovém období ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabel .
Rozší ení místní telekomunikační sít bude provád no v místech navrhované zástavby. Plánuje se pouze pokládka telekomunikačních
kabel .
Z izování nových radioreléových spoj se p edpokládá na základ konkrétních požadavk investor v území.

4.3.

ODPADOVÉ HOSPODÁŝSTVÍ

V rámci ešeného území je vymezena stabilizovaná plocha technické infrastruktury pro sb rný dv r, který umožňuje t íd ný sb r p edevším
papíru, plast a skla. Sb r sm sného komunálního odpadu zajiš uje odborná firma. Skládka se nachází mimo ešené území.
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5. KONCEPCE USPOŝÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNħ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ

PODMÍNEK PRO ZMħNY JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŝENÍ, OCHRANA PŝED
POVODNħMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

5.1.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Základním cílem koncepce uspo ádání krajiny je podpora trvale udržitelného rozvoje území, zahrnujícího zachování stávajících estetických,
ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich další rozvoj a podporu mimoprodukčních funkcí krajiny.
Součástí koncepce uspo ádání krajiny je rozčlen ní krajiny do ploch s rozdílným zp sobem využití, vymezení územního systému ekologické
stability, zabezpečení prostupnosti krajiny, ešení protierozní a protipovodňové ochrany území a stanovení podmínek pro lokalitu pro
akumulaci povrchových vod Ěvymezenou jako územní rezervaě, pro revitalizace vodních tok , pro p im ené rekreační využití krajiny a pro
dobývání nerostných surovin.
Ve stávajících p írodn nejcenn jších územích Ězejména v rámci lokalit soustavy NůTURů 2000 a p írodní památkyě koncepce počítá
p edevším se zachováním, p íp. dalším posilováním zastoupených p írodních hodnot.
Konkrétní využití ploch v území je obecn t eba p izp sobit pot ebám ochrany krajinného rázu, zachování migrační prostupnosti a v rámci
ptačí oblasti pot ebám ochrany populací a biotop ch ástala polního.

5.2.

VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMħNY JEJICH VYUŽITÍ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŝSKÉ - W
Jsou vymezeny za účelem zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami a zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok , prvk
protipovodňové ochrany, p ípadn i jiné pozemky pro p evažující vodohospodá ské využití.
V tšina vymezených ploch jsou plochy stabilizované. Návrhové plochy jsou vymezeny pro vodní plochy p írodního charakteru ve Vysokých
Žib idovicích.
Využití pro vodohospodá ské stavby a za ízení je vedle ploch vodohospodá ských podmín n p ípustným využitím všech typ ploch, pokud
se prokáže jako nezbytné pro protipovodňovou či protierozní ochranu území.

PLOCHY ZEMħDħLSKÉ - A
Jsou vymezeny za účelem zajišt ní podmínek pro p evažující zem d lské využití a zahrnují zejména pozemky zem d lského p dního
fondu a související dopravní a technické infrastruktury.
Všechny vymezené plochy jsou plochami stabilizovanými.

PLOCHY LESNÍ - L
Jsou vymezeny za účelem zajišt ní podmínek pro pln ní p evažujících funkcí lesa a zahrnují zejména lesní pozemky a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury.
V tšina vymezených ploch jsou plochy stabilizované.

PLOCHY PŝÍRODNÍ - N
Jsou vymezeny za účelem zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny a zahrnují zejména pozemky v rámci biocenter a biokoridor ,
neza azené do ploch lesních či do ploch vodních a vodohospodá ských.
Vymezené plochy p írodní zahrnují jak stávající stabilizované plochy Ěp evažujícíě, tak i plochy návrhové.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVħNÉHO ÚZEMÍ - H
Jsou vymezeny za účelem zajišt ní podmínek pro smíšené využití nestavebních ploch odpovídajících svým charakterem v r zném
vzájemném pom ru plochám vodním a vodohospodá ským, zem d lským, lesním a p írodním, bez rozlišení p evažujícího zp sobu využití.
Všechny vymezené plochy jsou plochami stabilizovanými.

Arch.Design, s.r.o.
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Tabulka navržených ploch změn v krajině:
Označení Kód využití

Popis využití Katastrální území

Zvláštní podmínky

Výměra [ha]

K201

N

pl. p írodní

Hanušovice

0,50

K251

N

pl. p írodní

Hynčice nad Moravou

0,62

K252

N

pl. p írodní

Hynčice nad Moravou

0,49

K253

W

pl. vodní

Pot čník

K271

W

pl. vodní

Vysoké Žib idovice

V dalším stupni ízení bude proveden biologický
pr zkum lokality. V dalším stupni ízení bude provedeno 0,37
zhodnocení vlivu na biotu a krajinný ráz.
0,23

K272

W

pl. vodní

Vysoké Žib idovice

0,14

PODMÍNKY PRO ZMħNY VYUŽITÍ PLOCH
Využití ploch s rozdílným zp sobem využití podílejících se na koncepci uspo ádání krajiny ídí stanovenými podmínkami pro jejich využití.
P ípadné zm ny ve využití musí obecn odpovídat stanoveným podmínkám. Zm ny využití, které by byly se stanovenými podmínkami pro
využití v rozporu, nejsou p ípustné.

5.3.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE ŝEŠENÍ
Koncepce ešení územního systému ekologické stability krajiny ĚÚSESě je založena na principu tvorby ucelených v tví ÚSES, sestávajících
z logických sled vzájemn navazujících, typov p íbuzných a funkčn souvisejících biocenter a biokoridor , a zahrnuje vzájemn
provázané ešení všech zastoupených úrovní ÚSES – nadregionální, regionální a místní Ělokálníě.
Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES:
 nadregionální biocentrum NRBC 64 Raškov;
 dílčí skladebné části regionálního biokoridoru RK Ř34: vložená Ělokálníě biocentra RK Ř34 / BC 1, RK 834 / BC 2, RK 834 / BC 3, RK 824
/ BC 4 a RK 834 / BC 5 a úseky mezi biocentry RK Ř34 / BK 1, RK Ř34 / BK 2, RK Ř34 / BK 3 a RK Ř34 / BK 4;
 lokální biocentra LBC 1 - LBC 34;
 lokální biokoridory LBK 1 - LBK 52.
S ohledem na vlastnické vztahy k pozemk m, na skutečný stav využití území a dále na zájmy ochrany p írody a krajiny, vodního a lesního
hospodá ství a zem d lství je možné provád t dílčí up esn ní pr b hu a vymezení ÚSES, a to p i spln ní podmínky, že nebude snížena
míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES.
P ípustnost up esn ní pr b hu a vymezení ÚSES je t eba vždy posuzovat ve spolupráci s p íslušným orgánem ochrany p írody.

PŝEHLED VYMEZENÝCH SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES
Označení

Funkční typ + biogeografický význam

Cílová společenstva

NRBC 64 Raškov
RK 834 / BC 1
RK 834 / BK 1
RK 834 / BC 2
RK 834 / BK 2
RK 834 / BC 3
RK 834 / BK 3
RK 834 / BC 4
RK 834 / BK 4
RK 834 / BC 5

Nadregionální biocentrum
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum

Lesní mezofilní, vodní + nivní, p íp. luční mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní, mok adní

LBK 1

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 1

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 2

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní
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Označení

Funkční typ + biogeografický význam

Cílová společenstva

LBK 3

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 2

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 4
LBK 5

Lokální biokoridor
Lokální biokoridor

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní

LBK 6

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBC 3

Lokální biocentrum

Vodní + nivní, lesní mezofilní

LBK 7

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBC 4
LBK 8

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Vodní + nivní
Vodní + nivní

LBK 9

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBC 5

Lokální biocentrum

Vodní + nivní

LBK 10

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBC 6
LBK 11

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Vodní + nivní
Vodní + nivní

LBC 7

Lokální biocentrum

Vodní + nivní

LBK 12

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBK 13

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 8
LBK 14

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní

LBK 15

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 9

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 16
LBC 10

Lokální biokoridor
Lokální biocentrum

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní

LBK 17

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 11

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 18

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 12
LBK 19

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní

LBC 13

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 20

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 14

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 21
LBC 15

Lokální biokoridor
Lokální biocentrum

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní

LBK 22

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBK 23

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBC 16

Lokální biocentrum

Vodní + nivní

LBK 24
LBC 17

Lokální biokoridor
Lokální biocentrum

Vodní + nivní
Vodní + nivní

LBK 25

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBC 18

Lokální biocentrum

Vodní + nivní

LBK 26
LBC 19

Lokální biokoridor
Lokální biocentrum

Vodní + nivní
Lesní mezofilní, luční mezofilní, vodní + nivní, mok adní

LBK 27

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBC 20

Lokální biocentrum

Vodní + nivní, mok adní

LBK 28

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBK 29

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní
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Označení

Funkční typ + biogeografický význam

Cílová společenstva

LBC 21

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 30
LBC 22

Lokální biokoridor
Lokální biocentrum

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní, luční mezofilní

LBK 31

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 23

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 32
LBK 33

Lokální biokoridor
Lokální biokoridor

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní

LBC 24

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 34

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 25

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 35
LBC 26

Lokální biokoridor
Lokální biocentrum

Lesní mezofilní
Lesní mezofilní

LBK 36

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 27

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní, luční mezofilní

LBK 37

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 28
LBK 38

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Lesní mezofilní, vodní + nivní, mok adní
Lesní mezofilní

LBK 39

Lokální biokoridor

Vodní + nivní

LBK 40

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 29
LBK 41

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Lesní mezofilní, vodní + nivní
Lesní mezofilní

LBK 42

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 30

Lokální biocentrum

Lesní mezofilní

LBK 43

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBC 31
LBK 44

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Lesní mezofilní, luční mezofilní
Lesní mezofilní

LBK 45

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

LBK 46

Lokální biokoridor

Luční mezofilní

LBK 47

Lokální biokoridor

Luční mezofilní

LBK 48
LBC 32

Lokální biokoridor
Lokální biocentrum

Luční mezofilní
Luční mezofilní

LBK 49

Lokální biokoridor

Luční mezofilní

LBC 33

Lokální biocentrum

Luční mezofilní

LBK 50

Lokální biokoridor

Luční mezofilní

LBC 34
LBK 51

Lokální biocentrum
Lokální biokoridor

Luční mezofilní
Luční mezofilní

LBK 52

Lokální biokoridor

Lesní mezofilní

Vodními společenstvy jsou myšlena společenstva tekoucích i stojatých vod, nivními společenstvy r zné typy společenstev na podmáčených
stanovištích údolních niv podél vodních tok Ěvčetn lesních společenstev, extenzivn využívaných trvalých travních porost a ploch zelen
v zastav ném územíě, mok adními společenstvy r zné typy společenstev na podmáčených stanovištích mimo údolní nivy, lesními
mezofilními společenstvy lesní porosty a lesu podobné porosty d evin na stanovištích, která nejsou významn ji ovlivn na podzemní vodou,
a lučními mezofilními společenstvy extenzivn obhospoda ované kosené louky na nepodmáčených stanovištích.
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PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH ÚSES
Pro všechny části ploch s rozdílným zp sobem využití začlen né do vymezených skladebných částí ÚSES Ěbiocenter a biokoridor ě platí
místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:
 Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES.
 Podmín n p ípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako
hlavní, p ípustné či podmín n p ípustné, pokud nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické
stability území.
 Nep ípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES.
Do vymezených ploch ÚSES nelze umis ovat budovy. Z jiných typ staveb lze do vymezených ploch ÚSES umis ovat podmín n :
 Stavby pro vodní hospodá ství Ěvčetn staveb protierozní či protipovodňové ochranyě, pokud jde o stavby ve ve ejném zájmu, za
p edpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
 Stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, za p edpokladu minimalizace jejich
plošného a prostorového st etu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
 Stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, za p edpokladu minimalizace jejich
plošného a prostorového st etu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
P ípustnost využití v p ípad možného negativního ovlivn ní funkčnosti ÚSES je t eba posuzovat vždy ve spolupráci s p íslušným orgánem
ochrany p írody

5.4.

PROSTUPNOST KRAJINY

Zajišt ní základní prostupnosti krajiny je ešeno prost ednictvím ploch dopravní infrastruktury a ve ejných prostranství.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny je podmín n p ípustné vytvá ení nových účelových komunikací ve všech typech ploch s rozdílným
zp sobem využití, a to tehdy, pokud nedojde k negativnímu ovlivn ní hlavního zp sobu využití dotčené plochy s rozdílným zp sobem využití
nebo k negativnímu ovlivn ní zájm ochrany p írody a krajiny.
Pot ebu zachování Ěp íp. zlepšeníě prostupnosti území je nutné zohlednit i p i konkrétních technických ešeních staveb dopravní
infrastruktury a protipovodňových opat ení.

5.5.

PROTIEROZNÍ OPATŝENÍ

Nejsou vymezeny žádné speciální plochy pro protierozní opat ení.
Návrh a realizace konkrétních opat ení proti p dní erozi jsou obecn p ípustné nebo podmín n p ípustné ve všech typech ploch v
nezastav ném území. Podmín n p ípustné jsou tam, kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivn ní zájm ochrany p írody a krajiny

5.6.

OCHRANA PŝED POVODNħMI

Protipovodňová ochrana je realizována za účelem ochrany stávajících a návrhových ploch zástavby p ed ničivými účinky povodní. Cílem
protipovodňové ochrany je zajistit ochranu intravilánu Hanušovic na Q50 až Q100 a zachovat záplavové území mimo zástavbu
k transformaci povodňových pr tok .
Stávající protipovodňová opat ení vyhovují požadavku ochrany zastav ného území.
Na vodních tocích Morava, Branná a Krupá jsou stanovena záplavová území včetn aktivních zón.
Pro návrhovou plochu bydlení z platného územního plánu na ulici Pražské bylo vydáno územní rozhodnutí na protipovodňová opat ení.

5.7.

LAPV

Území v údolí podél toku Branná a Morava nad Hanušovicemi je vymezeno jako lokalita morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodná pro
akumulaci povrchových vod ĚLůPVě pro budoucí využití omezeného vodního bohatství České republiky. Plochy t chto lokalit mohou sloužit
jako jedno z adaptačních opat ení pro p ípadné ešení dopad klimatické zm ny v dlouhodobém horizontu, p edevším pro zajišt ní zdroj
pitné vody a snížení nep íznivých účink povodní.
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Lokalita nádrže Hanušovice je za azena do kategorie ů Ělokality hájené dlouhodob ě. Pot eba jejího využití bude vázána na vyhodnocení
skutečného dopadu klimatické zm ny a k návrhu na výstavbu dojde pouze v p ípad , že se prokazateln začnou naplňovat negativní
scéná e dopadu klimatické zm ny v dlouhodobém horizontu, tj. 50 – 100 let.
Území je vymezeno jako územní rezerva.
Zásady využití plochy LAPV

V území není možné navrhovat zám ry na:

 umíst ní nových staveb a zm nu dokončených staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného

nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou dokumentací, že jejich umíst ní nebo provedení nebo
užívání neztíží budoucí využití území dotčené p edm tnou stavbou pro akumulaci povrchových vod

 umíst ní staveb a za ízení pro pr mysl, energetiku, zem d lství, t žbu nerost a dalších staveb, za ízení a činností, které by mohly

narušit geologické a morfologické pom ry v území p edpokládaného profilu nebo jinak nep ízniv ovlivnit budoucí vodohospodá ské
využití plochy zátopy vodní nádrže, a to jak samotným rozsahem staveb ve vymezeném území, velkými plochami pro podnikání
s investičn náročnými vedeními technické infrastruktury, tak jejich následným provozem Ěnap . skládky zvláštních a nebezpečných
odpad , odkališt , sklady pohonných hmot atd.ě

5.8.

REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ

Revitalizace íčního systému včetn prostupnosti nejvýznamn jších úsek vodních tok je součástí programu obnovy, stabilizace a péče
o vodní režim krajiny za účelem zvyšování ekologického potenciálu vodních útvar a obnovy p irozené biomorfologie tok a niv. Cílem je
vytvo it podmínky pro obnovu p írodního prost edí i zdroj užívaných člov kem.
Vodní toky jsou významnými krajinnými prvky, jsou respektovány a nep ipouští se jejich zatrubňování. Veškeré zásahy do vodních tok musí
umožňovat i nadále pln ní jejich ekologické, vodohospodá ské a rekreační funkce.
Návrh a realizace konkrétních revitalizačních opat ení jsou obecn
v nezastav ném území.

5.9.

p ípustné nebo podmín n

p ípustné ve všech typech ploch

REKREACE

Stávající rodinná rekreace je umíst ná v rámci ploch rekreace a smíšených venkovských. Sídlo Pot čník vzhledem ke své zhoršené
dostupnosti slouží jako rekreační osada. Zahrádková osada ve svahu nad nádražím je stabilizovaná. Rekreační využití krajiny je obecn
p ípustné, pokud nedojde k negativnímu ovlivn ní hlavního zp sobu využití dotčené plochy s rozdílným zp sobem využití nebo
k negativnímu ovlivn ní zájm ochrany p írody a krajiny.
Nov jsou navrženy plochy rekreace ve Vysokých Žib idovicích.

5.10.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

T žba nerostných surovin je podmín n p ípustná ve všech typech ploch v nezastav ném území, pokud je stanoven dobývací prostor ve
smyslu zvláštních p edpis Ěhorní zákon a navazující vyhláškyě, za podmínek stanovených zvláštními p edpisy.
Územní plán respektuje ochranu t ženého dobývacího prostoru Hanušovice evid. č. 7 0606 Ěpro nerost amfibolit, ruluě a Hanušovice I evid.
č. 7 0Ř7Ř Ěpro nerost ortorulu).
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
6.1.

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Stavební zákon Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – část druhá požadavky na vymezování ploch –
Hlava I obecné požadavky na vymezování ploch §3 odstavec Ě1ě K naplňování cíl a úkol územního plánování Ě§1Ř a 1ř stavebního
zákonaě a s ohledem na rozdílné nároky na prost edí se území člení územním plánem na plochy, které se s p ihlédnutím k účelu a
podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze v tší než 2000 m2.
Základní skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Pro každou základní plochu je vždy stanoven typ plochy s rozdílným
zp sobem využití. Základní plochy v zastav ném území a zastavitelných plochách mají zpravidla stanovenu specifikaci prostorového
usp ádání a výjimečn i specifikaci zp sobu využití. Základní plocha je charakterizována jako plocha stabilizovaná nebo jako plocha zm n.
Plochy zm n jsou buď plochy zastavitelné, nebo plochy p estavby.
Územní plán Hanušovice vymezuje jako základní plochy tyto typy ploch s rozdílným zp sobem využití:
BH

bydlení hromadné

BI

bydlení individuální

RH

rekreace hromadná

RI

rekreace individuální

RZ

zahrádkáīská osada

OV

občanské vybavení – veīejná vybavenost

OM

občanské vybavení – komerce malá a stīední

OS

občanské vybavení – tělovýchova a sport

OH

občanské vybavení – hībitov

SM

plocha smíšená obytná – městská

SV

plocha smíšená obytná – venkovská

DS

dopravní infrastruktura – silniční

DZ

dopravní infrastruktura – železniční

TI

technická infrastruktura

VL

výroba a skladování – lehký prĳmysl

VZ

výroba a skladování – zemědělská výroba

PV

veīejné prostranství

ZV

veīejné prostranství s pīevahou zeleně

ZP

zeleň pīírodního charakteru

W

plocha vodní a vodohospodáīská

A

plocha zemědělská

L

plocha lesní

N

plocha pīírodní

H

plocha smíšená nezastavěného území

M

plocha těžby nerostĳ
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6.2.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH

Využití ploch s rozdílným zp sobem využití je definováno pomocí p evažujícího účelu využití a podmínek využití. Podmínky využití se
vztahují k typu plochy s rozdílným zp sobem využití Ěplochy bydlení, plochy rekreace, ...ě. Celé ešené území je rozd leno do ploch
s rozdílným zp sobem využití.
Účel využití m že být ve všech plochách v konkrétních p ípadech nep ípustný, jestliže zám r na zm nu využití:

 počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru p edm tné lokality
 m že být zdrojem narušení pohody a kvality prost edí Ězávad nebo vliv , které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou





v lokalit samotné nebo v jejím okolíě
má negativní vliv na okolí kulturních památek a jejich prost edí a to i v rozsahu širších vazeb
nemá zajišt no odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel
nemá zajišt no odpovídající napojení na inženýrské sít
je v kolizi s územními rezervami

Podmínky pro výstavbu v řešeném území

Nutnost dodržení možného maximálního zastav ní pozemk , které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným zp sobem využití, je
vyjád eno v procentech vým ry stavebního pozemku. Do zastav né plochy stavebního pozemku se započítává svislý pr m t vn jšího
obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad p vodní rostlý terén.
Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastav ných ploch a nezpevn ných ploch zelen na terénu stavebního
pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zelen na terénu je v od vodn ných p ípadech možné snížit, pokud je p im en
kompenzováno na okolních ve ejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy ve ejné vybavenosti OV a t lovýchovných
a sportovních za ízení OS.
Realizace navrhované zástavby je podmín na ádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí.
V ešeném území se nep ipouští umís ovat mimo zastav né území mobilní domy.
V nezastav ném území je možno umis ovat informační a reklamní za ízení a stavby pro reklamu.
Ochrana přístupu k vodotečím

Podél vodotečí bude zachován p ístupný pruh pozemk u významných vodních tok minimáln v ší ce Ř m od b ehové čáry a u drobných
vodních tok v ší ce 6 m od b ehové čáry, v n mž nebudou p ípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému p ístupu k vodoteči,
nap íklad oplocení.
Zásady pro využívání území

V plochách negativních vliv , vymezených limitní hranicí, musí objekty podléhající spln ní hlukových hygienických limit Ěp edevším stavby
pro bydleníě musí prokázat v podrobn jší projektové dokumentaci nep ekročení maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních
i venkovních prostorech, aby nebyly obyvatelé vystavení nadm rné hlukové zát ži.
Stavby a za ízení pro automobilovou dopravu lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu p ipoušt jí nebo podmín n
p ipoušt jí nebo slouží pro bezprost ední zásobování daného území. P i umis ování nových za ízení a ploch je t eba posoudit vhodnost
z hlediska dopad na okolí.
Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí:
 parkovací stání a garáže osobních vozidel je možno umis ovat ve všech zastavitelných plochách, pokud není podrobn jší dokumentací
stanoveno jinak. Kapacity jsou limitovány p ípustným využitím území,
 v plochách pro bydlení není p ípustné umis ovat kapacitní parkovací stání osobních vozidel, parkování nákladních vozidel a v tší počet
garáží než je reálná pot eba bytových jednotek v p edm tné ploše.

BH

bydlení hromadné

Hlavní je využití pro hromadné bydlení p evážn v bytových domech.
Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití Ězejména využití pro základní občanské vybavení a sport, za ízení
technické a dopravní infrastrukturyě, které slouží obyvatel m v takto vymezené ploše.
Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem
kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a p ípustného využití dohromady.
Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prost edí.
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Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

40%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

30%

Maximální výška zástavby: 4 nadzemní podlaží

BI

bydlení individuální

Hlavní je využití pro individuální bydlení p evážn v rodinných domech.
Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití Ězejména využití pro základní občanské vybavení a sport, za ízení
technické a dopravní infrastrukturyě, které slouží obyvatel m v takto vymezené ploše.
Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem
kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a p ípustného využití dohromady.
Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prost edí.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

30%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

40%

Maximální výška zástavby: 2 nadzemní podlaží.

RH

rekreace hromadná

Hlavní je využití pro hromadnou rekreaci.
Přípustné je využití související a slučitelné s rekreací, nap íklad stavby pro hromadnou rekreaci, ve ejné prostranství, občanské vybavení,
sport, nezbytné plochy pro dopravu a technickou vybavenost, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slučitelné
s rekreačními aktivitami.
Podmíněně přípustné jsou stavby pro individuální rekreaci pouze pokud jejich plocha je menší než plocha hlavního využití..
Nepřípustné je jakékoliv jiné využití.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

30%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

60%

Maximální výška zástavby: 2 nadzemní podlaží.

RI

rekreace individuální

Hlavní je využití pro rodinnou rekreaci.
Přípustné je využití související a slučitelné s rekreací, nap íklad stavby pro rodinnou rekreaci, ve ejné prostranství, občanské vybavení,
sport, nezbytné plochy pro dopravu a technickou vybavenost, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slučitelné
s rekreačními aktivitami.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Nepřípustné je jakékoliv jiné využití.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

30%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

60%

Maximální výška zástavby: 2 nadzemní podlaží.

RZ

zahrádkářské osady

Hlavní je využití pro individuální rekreaci formou zahrádka ení.
Přípustné je využití související a slučitelné s rekreací, nap íklad stavby pro zahrádká ské činnosti, zahrádká ské chaty, ve ejné prostranství,
občanské vybavení, nezbytné plochy pro dopravu a technickou vybavenost, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou
slučitelné s rekreačními aktivitami.
Podmíněně přípustné jsou stavby pro individuální rekreaci – pouze pokud svým m ítkem a charakterem odpovídají stavbám určeným pro
drobnou zahrádká skou činnost.
Nepřípustné je jakékoliv jiné využití.
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Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

10%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

80%

OV

občanské vybavení – veřejná vybavenost

Hlavní je využití pro občanské vybavení ve ejného charakteru jako vzd lání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva apod.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití, nap íklad ve ejná prostranství, zeleň, související dopravní infrastruktura a
technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití musí být v p ímé návaznosti na hlavní využití – stavby pro komerční občanské vybavení a služby, stavby pro
bydlení Ěinternát, kolej, byt správce apod.ě a stavby pro sport a relaxaci.
Nepřípustné je využití zhoršující kvalitu životního prost edí.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

50%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

20%

Maximální výška zástavby: 4 nadzemní podlaží

OM

občanské vybavení - komerce malá a střední

Hlavní je využití pro občanské vybavení komerčního charakteru, administrativu, obchody, nevýrobní služby, ubytování a stravování.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití a dále využití pro kulturní a vzd lávací činnost, služební a pohotovostní byty,
související plochy pro dopravu a technickou vybavenost, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a nenarušují sousední plochy
nad p ípustné normy pro obytné území.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití. ů dále také stavby a za ízení zhoršující kvalitu životního prost edí.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

60%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

20%

Maximální výška zástavby: 4 nadzemní podlaží

OS

občanské vybavení – tělovýchova a sport

Hlavní je využití pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití a související dopravní a technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné je občanské vybavení komerční – jen v nezbytném rozsahu a v p ímé souvislosti s hlavním využitím.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití. ů dále také stavby a za ízení zhoršující kvalitu životního prost edí.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

30%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

30%

Maximální výška zástavby: 3 nadzemní podlaží

OH

občanské vybavení - hřbitovy

Hlavní je využití pro h bitovy včetn za ízení a staveb spojených s jejich provozem , související dopravní a technická infrastruktura, zeleň
včetn parkových úprav.
Nepřípustné je jakékoliv jiné využití.
Maximální zastav ná plocha a minimální zastoupení zelen není stanoveno.

SM

smíšená obytná – městská

Hlavní využití není stanoveno.
Přípustné je využití pro bydlení, ve ejnou vybavenost a služby tak, že se vzájemn negativn neovlivňují. Související za ízení technické a
dopravní infrastruktury.
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Podmíněně přípustné je využití pro administrativu a maloobchod pokud je slučitelné s bydlením a jeho plocha je menší než plocha
p ípustného využití a které svým provozováním a technickým za ízením nenarušuje užívání staveb a za ízení v území, nesnižuje kvalitu
prost edí a činnosti s ním spojené a svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zát ž v území.
Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prost edí.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

60%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

15%

Maximální výška zástavby: 4 nadzemní podlaží

SV

smíšená obytná – venkovská

Hlavní je využití pro individuální bydlení v rodinných domech.
Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití Ězejména využití pro základní občanské vybavení a sport, za ízení
technické a dopravní infrastrukturyě, které slouží obyvatel m v takto vymezené ploše, rodinná rekreace, chovatelství a p stitelství nerušící
bydlení.
Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem
kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a p ípustného využití dohromady.
Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prost edí.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

30%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

40%

Maximální výška zástavby: 2 nadzemní podlaží

DS

dopravní infrastruktura – silniční

Hlavní je využití pro stavby a za ízení silniční dopravy, cyklostezky, autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní
automobily, hromadné a adové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných
hmot.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití, doprovodná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné je využití pro služby a skladování související se za ízeními a stavbami silniční dopravy a jiné využití, pokud je
slučitelné s hlavním využitím a pokud je jeho celkový rozsah menší než plocha hlavního využití.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití.
Maximální zastav ná plocha a minimální zastoupení zelen není stanoveno.

DZ

dopravní infrastruktura – železniční

Hlavní je využití pro stavby a za ízení pro drážní dopravu .
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití, doprovodná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné je využití pro služby a skladování související se za ízeními a stavbami drážní dopravy a jiné využití, pokud je
slučitelné s hlavním využitím a pokud je jeho celkový rozsah menší než plocha hlavního využití.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití.
Maximální zastav ná plocha a minimální zastoupení zelen není stanoveno.

TI

technická infrastruktura

Hlavní je využití pro umíst ní staveb a za ízení, které slouží pro technickou obsluhu území a to p edevším:
 stavby a za ízení pro zásobování vodou
 stavby a za ízení pro odvád ní a likvidaci odpadních vod
 stavby a za ízení pro zásobování plynem
 stavby a za ízení pro zásobování elektrickou energií
 stavby a za ízení pro telekomunikaci
 stavby a za ízení pro nakládání s odpady
 stavby a za ízení pro protipovodňovou ochranu
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Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití, nap íklad pozemky související dopravní infrastruktury.
Podmíněně přípustné je jiné využití, pokud je slučitelné s hlavním využitím, jde o využití ve ve ejném zájmu a pokud je jeho celkový rozsah
menší než plocha hlavního využití.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití.
Maximální zastav ná plocha a minimální zastoupení zelen není stanoveno.

VL

výroba a skladování – lehký průmysl

Hlavní je využití pro areály lehkého pr myslu, drobnou pr myslovou výrobu, malovýrobu a p idruženou výrobu, pro výrobní služby
a emeslnou výrobu bez negativního vlivu na okolí.
Přípustné je využití pro výrobu, sklady, výrobní služby, servisní a opravárenské areály, dvory na t íd ní odpadu, byty pro osoby zajiš ující
dohled, administrativa a komerční vybavenost související s funkčním využitím a za ízení technické a dopravní infrastruktury.
Podmíněně přípustné je využití pro technologie s negativním dopadem na okolní zástavbu, kapacitní výroba a skladování, velkoobchod za
p edpokladu, že negativn neovlivní plochy pro bydlení.
Nepřípustné je využití pro všechny ostatní činnosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín n p ípustným
využitím.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

60%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

20%

Maximální výška zástavby: 12 m

VZ

výroba a skladování – zemědělská výroba

Hlavní je využití pro zem d lskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospoda ení, zem d lské služby a lesnickou výrobu.
Přípustné je využití pro p idruženou nezem d lskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodá ství a zpracování d evní hmoty včetn komerční
vybavenosti související s funkčním využitím, dvory na t íd ní odpadu, byty pro osoby zajiš ující dohled a za ízení technické a dopravní
infrastruktury.
Nepřípustné je využití pro všechny ostatní činnosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím.
Maximální zastav ná plocha stavebního pozemku:

60%

Minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku:

20%

Maximální výška zástavby: 12 m

PV

veřejné prostranství

Hlavní je využití pro zp ístupn ní a obsluhu pozemk dopravní a technickou infrastrukturou za současného umožn ní pr chodu a pobytu
obyvatel, p ípadn jejich shromažďování, a umíst ní ve ejn p ístupné zelen v rámci zastav ného a zastavitelného území, zčásti parkov
upravené Ěnám stí, ulice, chodníky, p ší a cyklistické stezkyě.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití, nap íklad umíst ní ve ejn p ístupné zelen v rámci zastav ného a
zastavitelného území.
Podmíněně přípustné je využití pro objekty a za ízení občanského vybavení ve ve ejném zájmu, pokud neomezují funkčnost ve ejného
prostranství.
Nepřípustné využití je využití pro všechny ostatní činnosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín n
p ípustným využitím.
Maximální zastav ná plocha a minimální zastoupení zelen není stanoveno.

ZV

veřejná prostranství s převahou zeleně

Hlavní je využití pro ve ejn p ístupnou zeleň.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
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Podmíněně přípustné je využití pro objekty a za ízení občanského vybavení ve ve ejném zájmu, ve ejnou rekreaci a sportovní aktivity,
drobné stavby pro údržbu a provoz ve ejné zelen , vždy výhradn mimo plochy vymezených skladebných částí územního systému
ekologické stability.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití.
Maximální zastav ná plocha a minimální zastoupení zelen není stanoveno.

ZP

zeleň přírodního charakteru

Hlavní je využití pro p írod blízkou zeleň.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití Ěnap íklad trasy nemotorové dopravy, informační panelyě a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné je využití pro objekty a za ízení pro účely rekreace a cestovního ruchu a sportovní aktivity, vždy výhradn mimo
plochy vymezených skladebných částí územního systému ekologické stability.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití.

W

plocha vodní a vodohospodářská

Hlavní je využití pro plochy vodních tok a vodních nádrží, protipovodňová opat ení a vodní za ízení, včetn doprovodné zelen .
Přípustné je využití podmiňující nebo vhodn doplňující hlavní využití Ězejména využití pro chovné a rekreační rybníky, p írodní a um lé
vodní nádrže a toky, suché retenční nádrže p írodního charakteru, močály, mok ady, bažiny a vodní plochy občasného charakteru, jezy,
hráze a ostatní technická za ízení vodních d l, opat ení k ochran p ed erozní činností vodyě, vodní doprava a související dopravní a
technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné je využití pro stavby a za ízení pro ochranu a využívání vodních zdroj , rekreaci a vodní sporty, zeleň, rekreační
a zem d lské využití plochy suchých poldr , cesty a cyklostezky, k ížení s liniovými stavbami dopravy a inženýrských sítí za podmínky, že
je slučitelné s hlavním využitím a je ve ve ejném zájmu.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití.

A

plocha zemědělská

Hlavní je využití pro zem d lství.
Přípustné je využití pro protierozní a protipovodňová opat ení, související dopravní a technickou infrastrukturu a plochy odpovídající svým
charakterem plochám p írodním.
Podmíněně přípustné jsou stavby a za ízení související s hlavním využitím, pokud podstatn nesnižují kvalitu p írodních a krajinných
hodnot území, a jiné využití, které nesouvisí s hlavním využitím a které zároveň podstatn neomezuje hlavní využití, nebo nesnižuje kvalitu
prost edí pro hlavní využití či kvalitu p írodních a krajinných hodnot území.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití nebo snižující kvalitu prost edí pro hlavní využití či kvalitu p írodních
a krajinných hodnot území.
Stavby, za ízení a jiná opat ení dle §1Ř odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umíst ní je vyloučeno: lesnictví.

L

plocha lesní

Hlavní je využití zajiš ující pln ní produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.
Přípustné je využití pro stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury související s hlavním využitím a pro jednotlivé dočasné účelové
stavby a za ízení pro lesní hospodá ství.
Podmíněně přípustné je využití, které nesouvisí s hlavním využitím a které zároveň podstatn neomezuje hlavní využití nebo nesnižuje
kvalitu prost edí pro hlavní využití či kvalitu p írodních a krajinných hodnot území.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití nebo snižující kvalitu prost edí pro hlavní využití či kvalitu p írodních
a krajinných hodnot území.
Stavby, za ízení a jiná opat ení dle §1Ř odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umíst ní je vyloučeno: pro zem d lství a t žbu nerost .
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N

plocha přírodní

Hlavní je využití pro zachování a obnovu p írodních a krajinných hodnot území.
Přípustné je využití pro dopravní a technickou strukturu související s hlavním využitím .
Podmíněně přípustné je využití, které nesouvisí s hlavním využitím a které zároveň podstatn neomezuje hlavní využití nebo nesnižuje
kvalitu p írodních a krajinných hodnot území.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití nebo snižující kvalitu p írodních a krajinných hodnot území.
Stavby, za ízení a jiná opat ení dle §1Ř odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umíst ní je vyloučeno: pro zem d lství, lesnictví a t žbu nerost .

H

plocha smíšená nezastavěného území

Hlavní využití není stanoveno.
Přípustné je využití pro činnosti a za ízení sloužící k zachování a obnov p írodních a krajinných hodnot území, rekreační využití bez
stavební činnosti, využití pro pln ní funkcí lesa, zem d lství, vodní plochy a pro stavby a za ízení dopravní a technické obsluhy související s
uvedeným p ípustným využitím.
Podmíněně přípustné je jiné využití, pokud toto využití podstatn nesnižuje kvalitu p írodních či krajinných hodnot území.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn snižující kvalitu p írodních a krajinných hodnot území.
Stavby, za ízení a jiná opat ení dle §1Ř odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umíst ní je vyloučeno: pro t žbu nerost .

M

plocha těžby nerostů

Hlavní je využití pro t žbu nerost a následnou rekultivaci území.
Přípustné je využití pro činnosti a za ízení sloužící k t žb nerost , pozemky rekultivací, zeleň v krajin , izolační zeleň, plochy lesní
a vodohospodá ské.
Podmíněně přípustné jsou stavby a za ízení související s p ípustným využitím, pokud podstatn nesnižují kvalitu p írodních a krajinných
hodnot území, a jiné využití, pokud toto využití podstatn nesnižuje kvalitu p írodních či krajinných hodnot území.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatn omezující hlavní využití..
Stavby, za ízení a jiná opat ení dle §1Ř odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umíst ní je vyloučeno: pro zem d lství, lesnictví.

6.3.

STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŝÁDÁNÍ PLOCH

Prostorové uspo ádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí respektovat stanovené podmínky pro využití
ploch s rozdílným zp sobem využití.
Výška objekt v zastavitelných plochách mimo zastav né území je p ípustná maximáln dv nadzemní podlaží.
Výška objekt bytové zástavby nesmí p esáhnout 12 m, u výrobních a skladových hal 15 m, v areálu pivovaru Holba 23 m. .
V rámci ešeného území nesmí být vytvá eny stavební dominanty, které by mohly negativn ovlivnit krajinný ráz.
Vyšší zástavba než výše uvedená je p ípustná pouze p i prokázání nenarušení krajinného rázu v rámci samostatné územní studie.

6.4.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Navrženým rozvojem území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou územním plánem definovány, jednoznačn určeny a obsaženy:
 v urbanistické koncepci
 v návrhu zastavitelných ploch
 v zadání územních studií p edepsaných územním plánem.
V rámci nov zastavitelných ploch se nep ipouští 100% zastavitelnost pozemk .
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PODMÍNKY K ZAJIŠťOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

6.5.

Do ešeného území zasahuje zájmové území elektronického komunikačního za ízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu. Ochranné pásmo je znázorn no na výkrese č.
O.1. Koordinační výkres.
V zájmovém území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základ stanoviska MO ČR zastoupeného
Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování níže uvedených druh staveb:
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sít , rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. t ídy
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objekt
výstavba a rekonstrukce letiš všech druh , včetn za ízení
výstavba vedení VN a VVN
výstavba v trných elektráren
výstavba radioelektronických za ízení /radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrickáě včetn anténních systém a op rných
konstrukcí Ěnap . základnové stanice...ě
 výstavba objekt a za ízení vysokých 30 m a více nad terénem
 výstavba vodních nádrží Ěp ehrady, rybníkyě
 výstavba objekt tvo ících dominanty v území Ěnap . rozhlednyě








7. VYMEZENÍ VEŝEJNħ PROSPħŠNÝCH STAVEB, VEŝEJNħ PROSPħŠNÝCH OPATŝENÍ,
STAVEB A OPATŝENÍ K ZAJIŠťOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Ve ejn prosp šné stavby a opat ení jsou zobrazeny ve výkrese č. 3. – Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace.
Každá ve ejn prosp šná stavba nebo opat ení je označena číslem shodným s číslem návrhové plochy s rozdílným zp sobem využití,
s výjimkou VPS typu VT, pro které nejsou tyto plochy zvláš vymezeny – jde o elektrická vedení.
Označení Popis využití

Účel

VD 001
VD 003

dopravní infrastruktura
dopravní infrastruktura

p eložka silnice II/36ř
p eložka silnice II/36ř a/nebo parkovišt

VD 051

dopravní infrastruktura

p eložka silnice II/36ř

VD 097

dopravní infrastruktura

p eložka silnice III/31242

VU 201
VU 251

pl. p írodní
pl. p írodní

ÚSES
ÚSES

VU 252

pl. p írodní

ÚSES

VT 301

technická infrastruktura

elektrické vedení 22 kV

VT 302

technická infrastruktura

elektrické vedení 22 kV

VT 303
VT 304

technická infrastruktura
technická infrastruktura

elektrické vedení 22 kV
elektrické vedení 22 kV

VT 351

technická infrastruktura

elektrické vedení 22 kV

VT 352

technická infrastruktura

elektrické vedení 22 kV

VT 371

technická infrastruktura

elektrické vedení 22 kV

VT 381
VT 391

technická infrastruktura
technická infrastruktura

elektrické vedení 22 kV
elektrické vedení 22 kV
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8. VYMEZENÍ VEŝEJNħ PROSPħŠNÝCH STAVEB A VEŝEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŝEDKUPNÍ PRÁVO

Ve ejn prosp šné stavby a opat ení jsou zobrazeny ve výkrese č. 3. – Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace.
Každá ve ejn prosp šná stavba nebo opat ení je označena kódem shodným s kódem návrhové plochy s rozdílným zp sobem využití.
Tabulka veřejně prospěšných staveb a opatření:
Označení Popis využití

Účel

Dotčené parcely

Katastrální
území

Pīedkupní právo
ve prospěch
M sto Hanušovice

PP 013

ve ejné prostranství uliční prostor

146; 147; 1401/1; 1412/1

Hanušovice

PP 015
PP 019

ve ejné prostranství uliční prostor
ve ejné prostranství uliční prostor

Hanušovice
Hanušovice

PP 022

ve ejné prostranství uliční prostor

PP 025

ve ejné prostranství uliční prostor

PP 029

ve ejné prostranství
ve ejné prostranství
s p evahou zelen
ve ejné prostranství
ve ejné prostranství
s p evahou zelen

132/1; 132/3; 132/4; 1551/2
605/2; 611; 616
794/1; 798/18; 799/1; 799/4; 1141;
1144
417/2; 895; 897/1; 897/8; 897/10;
897/12; 897/15; 898; 899/2; 900;
916/1; 916/2; 916/3; 916/5; 916/6;
917/1; 917/3; 917/4; 917/5;1509/7;
1509/8
1676

ve ejná zeleň

PZ 031
PP 032
PZ 034

M sto Hanušovice

Hanušovice

M sto Hanušovice

Hanušovice

M sto Hanušovice

Hanušovice

M sto Hanušovice

1919/2

Hanušovice

M sto Hanušovice

uliční prostor

2251

Hanušovice

M sto Hanušovice

ve ejná zeleň

2202/1; 2202/5; 2202/10; 2203/1

Hanušovice

M sto Hanušovice

2073/1; 2179/1; 2185/1; 2185/2;
2116/1; 2202/8; 2202/11; 2209
2049/2; 2049/12; 2049/14; 2052/1;
2067/6; 2069/2; 2069/3; 2070
5/6; 10/1; 587/3; 587/9; 587/10

Hanušovice

M sto Hanušovice

Hanušovice

M sto Hanušovice

Hynčice n. M.

642/3

Hynčice n. M.

M sto Hanušovice
M sto Hanušovice

122/1

Hynčice n. M.

M sto Hanušovice

1039/3; 1039/5; 1048/2; 1048/9;
1100/1; 1567; 1568/1; 1721; 1722
846/9; 846/33; st. 410

Vysoké
Žib idovice
Hanušovice

lávka

PP 035

ve ejné prostranství uliční prostor

PP 039

ve ejné prostranství uliční prostor

PP 053

ve ejné prostranství uliční prostor

PP 060

ve ejné prostranství lávka
občanské vybavení rozší ení
- sport
sportovišt

PO 061

M sto Hanušovice

PP 091

ve ejné prostranství uliční prostor

PP 109

ve ejné prostranství uliční prostor

M sto Hanušovice
M sto Hanušovice

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŝENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Požadavky na základ posouzení vlivu Územního plánu Hanušovice na životní prost edí jsou stanoveny ke konkrétním zastavitelným
plochám v tabulce navržených zastav ných ploch v kapitole 3.2. Zastavitelná území a stanovení podmínek pro jejich využití.
.
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10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
Jsou vymezeny ve výkrese č. 1. Základní člen ní území a č. 2. Hlavní výkres.
Územní plán Hanušovice vymezuje plochy a koridory územních rezerv:
Tabulka územních rezerv:
Číslo

Typ

Popis možného budoucího využití

Podklad pro vymezení rezervy

R1
R2

W
trasa

lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod
vodovodní p ivad č Hanušovice - Moravičany

R3

DS

R4

DZ

ZÚR Olomouckého kraje
Prov ení v ÚS VP4 Územní rezerva – koridor pro vodovodní
p ivad č Hanušovice - Moravičany p ivád jící pitnou vodu z
Ramzovského nasunutí až do Litovle
rezerva pro modernizaci a homogenizaci silnice II/369 Prov eno Územní studií D6 - modernizace a homogenizace
silnice II/369 v úseku Jind ichov – Bohutín
rezerva pro úpravu železniční trati

11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMħNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNħNO DOHODOU O PARCELACI

Není stanoveno.

12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMħNÁCH V
ÚZEMÍ PODMÍNħNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Jsou vymezeny ve výkrese č. 1. - Základní člen ní území.
Lh ta pro po ízení územní studie je stanovena jednotn do 4 let od vydání územního plánu.
P i zpracování zprávy o uplatňování územního plánu, která se zpracovává minimáln jednou za 4 roky, bude pot ebnost zpracování
územních studií vyhodnocena.
Ozn.

Název ÚS

Rozloha (ha) Stanovení podmínek pro poīízení ÚS

ÚS 1

SV od Pražské
Z023, Z024, Z025

4,22

ÚS 2

Na Holb
Z033, Z034

2,46

ÚS 3

JZ od Pražské – park
Z026, Z027, Z028

2,49

ÚS 4

P estavba bývalého
Slezanu
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6,23

-

Lokalita pro zástavbu rodinnými domy
ešení napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Vymezení nových uličních koridor a páte ních tras inženýrských sítí
Návrh zp sobu zástavby a prov ení parcelace pozemk
Návrh ploch ve ejných prostranství v souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb.
s napojením na ulici Pražskou a Na Vyhlídce
Návrh ešení návazností na nezastav né území
Lokalita pro zástavbu bytovými domy
ešení napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Vymezení nových uličních koridor a páte ních tras inženýrských sítí
Návrh zp sobu zástavby
Návrh ploch ve ejných prostranství v souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb.
Park
Lokalita pro zástavbu smíšenou obytnou m stskou
ešení napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Návrh zp sobu zástavby
Návrh ploch ve ejných prostranství v souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb.
s napojením na ulici Pražskou
Návrh ešení návazností na park
ešení protipovodňových opat ení
Lokalita pro zástavbu smíšenou obytnou m stskou
Vymezení plochy pro občanskou vybavenost – ve ejnou vybavenost Ěmate ská škola,
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Název ÚS

Ozn.

Rozloha (ha) Stanovení podmínek pro poīízení ÚS

P101, P102, P103, P104

ÚS 5

Centrální prostor nám stí
P108, P109, P110,
Z030, Z060

1,09

-

d m s pečovatelskou službouě
Výroba a skladování – lehký pr mysl
ešení napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Vymezení nových uličních koridor a páte ních tras inženýrských sítí
Návrh zp sobu zástavby
Návrh ploch ve ejných prostranství v souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb.
Centrální prostor m sta
Návrh ve ejného prostranství – ešení nám stí
Návrh zp sobu zástavby

13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMħNÁCH V
ÚZEMÍ PODMÍNħNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Není stanoveno.

14. STANOVENÍ POŝADÍ ZMħN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Územní plán Hanušovice nestanovuje etapizaci zástavby jednotlivých návrhových ploch s rozdílným zp sobem využití.
Návrhová plocha Z027m že být zastavována až po prokázání zajišt ní ochrany proti povodni.

15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO
KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Územní plán požaduje vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaným architektem:

 rekonstrukce staveb, které jsou evidovány jako nemovité kulturní památky. Tento požadavek platí i pro novostavby, které s objektem

kulturní památky souvisí provozn nebo svojí navrženou hmotou. Požadavek se nevztahuje na liniové stavby technické infrastruktury.
Označení nemovitých kulturních památek je zobrazeno na výkrese O.1. Koordinační výkres.

 územní studie lokalit viz kap. 12

16. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NħMU PŝIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI

TEXTOVÁ ČÁST
Počet stran:

367

GRAFICKÁ ČÁST
Označení výkresu

Název výkresu

M ítko výkresu

1.

Základní členění území

1 : 5 000

2.1

Hlavní výkres

1 : 5 000

2.2

Dopravní a technická infrastruktura

1 : 5 000

3.

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

1 : 5 000
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ÚZEMNÍ PLÁN

I. VÝROK

HŮNUŠOVICE

Zkratky

Pro účely Územního plánu Hanušovice se v jeho dokumentu rozumí:
b. j.

bytová jednotka

BPEJ

bonitovaná p dn ekologická jednotka

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSN

Česká státní norma

k. ú.

katastrální území

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

MTS

místní telekomunikační sí

NN

nízké nap tí

n.p.

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NTL

rozvod plynu - nízkotlak

ORP

obec s rozší enou p sobností

PRVK OK

Plán rozvoje vodovod a kanalizací Olomouckého kraje

PUPFL

pozemek určený pro pln ní funkcí lesa

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky

RBK

regionální biokoridor

RD

rodinný d m

RS

regulační stanice plynu

STL

rozvod plynu – st edotlak

TI

technická infrastruktura

TR, TS

trafostanice

TTP

trvalý travní porost

ÚůP

Územn analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚPD

územn plánovací dokumentace

ÚS

územní studie

ÚSES

územní systém ekologické stability

VAK

Vodovody a kanalizace

VN

vysoké nap tí elekt iny

VTL

rozvody plynu - vysokotlak

VVN

velmi vysoké nap tí elekt iny

ZD

zem d lské družstvo

ZPF

zem d lský p dní fond

ZÚR OK

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

ZVN

zvláš vysoké nap tí elekt iny

Arch.Design, s.r.o.

Strana 37

