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A.  VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ  

(výkres �. 1. Výkres základního �len�ní území) 

1. �ešeným územím Územního plánu Vl�ice jsou katastrální území Dolní Les, Vl�ice u Ja-
vorníka a Vojtovice. 

2. Zastav�né území je vymezeno k 1. 12. 2011. 

3. Zastav�né území je vymezeno ve výkresech:  

  �. 1. Výkres základního �len�ní území  
   �. 2. Hlavní výkres  
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B.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO  HODNOT  

(výkresy �. 1. Výkres základního �len�ní území a 2. Hlavní výkres) 

1. Prioritami rozvoje obce jsou: 

- dostate�ná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu  
- podpora podnikání a zvyšování po�tu pracovních míst  
- posílení rekrea�ních funkcí sídla  
- ochrana p�ed povodn�mi a p�ed vodní erozí  
- zlepšení kvality životního a obytného prost�edí 
- ochrana ovzduší a vod 
- rozvoj sídelní a krajinné zelen�
- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce: 

-   respektuje p�evažující funkce obce, tj. p�edevším funkci obytnou, rekrea�ní, výrobn�
zem�d�lskou a omezen� obslužnou 

-  respektuje strukturu a charakter stávající zástavby, tj. kompaktní sídelní útvar  
s p�evažující nízkopdlažní obytnou zástavbou 

-   navazuje na dosavadní stavební vývoj obce vymezením zastavitelných ploch bezpro-
st�edn� navazujících na zastav�né území 

-   vymezuje zastavitelné plochy p�edevším pro obytnou výstavbu a pro nová ve�ejná pro-
stranství v�etn� související dopravní a technické infrastruktury, dále zastavitelné plo-
chy pro rozvoj ob�anského vybavení, výroby a skladování 

-   respektuje stávající charakter a využití krajiny, tj. harmonickou zem�d�lskou a lesní 
krajinu 

-   vymezuje místní systém ekologické stability. 

3. P�i realizaci nové výstavby a zám�r� je nutno: 

-   rozvíjet a chránit ve�ejná prostranství a plochy ve�ejn� p�ístupné zelen�
-   novou výstavbu realizovat vždy v�etn� související dopravní a technické infrastruktury. 

4. Pro ochranu a rozvoj hodnot území obce je nutno: 

-   chránit nemovité kulturní památky a památky místního významu 
-   chránit a zachovat historickou strukturu zástavby obce, tj. p�evážn� jednopodlažní zá-

stavbu tradi�ních jesenických dom�, chránit zachované objekty lidové architektury 
-   zamezit fragmentaci volné krajiny 
-   chránit lesní porosty a b�ehové porosty vodních tok�
-   chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability. 

5. Do r. 2025 se p�edpokládá stagnace po�tu obyvatel v �ešeném území na úrovni cca 410 – 
420.   

6. Do r. 2025 se v �ešeném území o�ekává výstavba cca 10 – 15 nových byt�. 
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C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, V�ETN� VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH,  PLOCH P�ESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN�  

(výkresy �. 1. Výkres základního �len�ní území a 2. Hlavní výkres) 

C.1 Urbanistická koncepce 

1. P�evážná v�tšina navržených zastavitelných ploch a ploch p�estavby je soust�ed�na ve 
Vl�icích – jde zejména o plochy pro bydlení (plochy smíšené obytné venkovské SV), 
plochy ob�anského vybavení (plochy ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury OV, 
plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení malá a st�ední OM), plochy pro vý-
robu a skladování (plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ, drobná a �e-
meslná výroba VD), plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS pro p�eložku silnice 
I/60, plochy ve�ejných prostranství PV a plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele�
ZV. V�tší rozsah ploch smíšených obytných venkovských SV je navržen také ve Voj-
tovicích, a to jako plochy p�estavby na zborech p�vodní zástavby. 

2. Nejv�tší rozsah navržených rozvojových ploch p�edstavují plochy smíšené obytné ven-
kovské SV, ur�ené pro bydlení venkovského charakteru, tj. s ur�itým podílem za�ízení 
drobné výroby, p�íp. zem�d�lské malovýroby, apod.; p�ípustná je zde také výstavba za-
�ízení ob�anského vybavení a výstavba rekrea�ních objekt�. Tyto plochy jsou navrženy 
jednak jako plochy zastavitelné v lokalit� Záhumenní (plochy �. Z6, Z7), jako dostavba 
proluk ve Vl�icích (plochy �. Z2, Z8 a Z10), v Bergov� (plocha �. Z20) a Pod H�ibo-
vou (plocha �. Z1), jednak jako plochy p�estavby v západní �ásti Vl�ic (plochy �. P2 – 
P10), ve Vl�icích na Dolním Konci (plocha �. P13), v Dolním Lese (plocha �. P14) a 
ve Vojtovicích (plochy �. P15 – P22). 

3. Stávající plochy ob�anského vybavení z�stávají beze zm�ny. Pro rozvoj ob�anského 
vybavení jsou ve Vl�icích navrženy dv� plochy ob�anského vybavení ve�ejné infra-
struktury OV, a to zastavitelná plocha v lokalit� U Školy (plocha �. Z4) pro blíže ne-
specifikovaná za�ízení a plocha p�estavby v lokalit� Za Potokem (plocha �. P23) pro 
výstavbu byt� pro seniory a jedna zastavitelná  plocha ob�anského vybavení – komer�-
ní za�ízení malá a st�ední OM v lokalit� U H�išt� (plocha �. Z5). 

4. Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou navrženy dv� plochy rekreace se specific-
kým využitím RX, a to plochy dvou bývalých zem�d�lských objekt� v zámeckém par-
ku, které jsou navrženy k p�estavb� na za�ízení agroturistiky (plochy �. P11 a P12). 

5. Stávající plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS z�stávají beze zm�ny; zastavitel-
ná plocha dopravní infastruktury – silni�ní DS je vymezena pro p�eložku silnice I/60 
mimo centrum Vl�ic (plocha �. Z3).  

6. Stávající plochy ve�ejných prostranství PV z�stávají beze zm�ny, zastavitelné plochy 
jsou navrženy pro vybudování nových místních komunikací pro zajišt�ní dopravní ob-
sluhy v lokalit� Záhumenní (plocha �. Z15) a pro p�íjezd do zámeckého parku (plocha 
�. Z13). 

7. Stávající plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ZV z�stávají beze zm�ny, za-
stavitelná plocha je navržena v lokalit� U Zámku, navazuje na stávající ve�ejnou zele�
a na zámecký park (plocha �. Z12). 

8. Stávající plochy pro rozvoj výroby a skladování z�stávají beze zm�ny; zastavitelné 
plochy jsou navrženy ve Vl�icích – plocha zem�d�lské výroby VZ pro rozší�ení zem�-
d�lské farmy v�etn� p�ípadné výstavby bioplynové stanice (plocha �. Z16), plochy 
drobné a �emeslné výroby VD ve Vl�icích u zámku pro vybudování technického záze-
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mí pro údržbu parku (plocha �. Z14), pro vybudování sb�rného dvora (plocha �. Z9) a 
v Bergov� v návaznosti na stávající areál d�evovýroby (plocha �. Z19). 

9. Stávající plochy technické infrastruktury TI z�stávají beze zm�ny; zastavitelné plochy 
jsou vymezeny ve Vl�icích pro výstavbu �OV (plocha �. Z11) a v Bergov� pro vybu-
dování vodního zdroje a vodojemu pro obec Bernatice (plocha �. Z17) a pro výstavbu 
�OV (plocha �. Z18). 

10. V bývalé osad� H�ibová je vymezena plocha zelen� se specifickým využitím ZX – plo-
cha p�estavby, ur�ená pro ekologické aktivity – ekologické hospoda�ení, ekologickou 
výuku a výchovu, ekologické stavební experimenty apod. (plocha �. P1). 

C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby  

1.  Vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby vyplývá z pot�eby ploch pro obytnou 
výstavbu, vycházející z p�edpokládaného vývoje po�tu obyvatel, z pot�eb rozvoje ob�an-
ského vybavení a z pot�eb posílení hospodá�ského pilí�e návrhem nových  ploch pro roz-
voj výroby a podnikání.   

2.  V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 

Plocha �. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastav�ní  
pozemku 

Vým�ra  
v ha 

Z1 Vl�ice 
u Javorníka 

Pod H�ibovou plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,07 

Z2 Vl�ice 
u Javorníka 

Za Silnicí plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,39 

Z3 Vl�ice 
u Javorníka 

P�eložka I/60 plochy dopravní                       
infrastruktury – silni�ní 
DS  

není  
stanoven 

9,00 

Z4 Vl�ice 
u Javorníka 

Za Školou plochy ob�anského                  
vybavení – ve�ejná               
infrastruktura OV 

0,50 1,16 

Z5 Vl�ice 
u Javorníka 

U H�išt� plochy ob�anského                     
vybavení – komer�ní                
za�ízení malá a st�ední 
OM 

0,50 0,66 

Z6 Vl�ice 
u Javorníka 

Záhumenní I. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 4,59 

Z7 Vl�ice 
u Javorníka 

Záhumenní II. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 1,12 

Z8 Vl�ice 
u Javorníka 

U �adovek plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,37 

Z9 Vl�ice 
u Javorníka 

Sb�rný dv�r plochy výroby                           
a skladování – drobná                
a �emeslná výroba VD 

0,70 0,28 

Z10 Vl�ice 
u Javorníka 

Dolní Konec I. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,50 

Z11 Vl�ice 
u Javorníka 

�OV Vl�ice plochy technické                    
infrastruktury TI 

není  
stanoven 

0,16 

Z12 Vl�ice 
u Javorníka 

U Zámku plochy ve�ejných                      
prostranství – ve�ejná ze-
le� ZV 

0,10 0,30 
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Z13 Vl�ice 
u Javorníka 

Místní komunikace                      
U Zámku 

plochy ve�ejných                    
prostranství PV 

není  
stanoven 

0,24 

Z14 Vl�ice 
u Javorníka 

Technické zázemí               
pro údržbu parku 

plochy výroby                            
a skladování – drobná                 
a �emeslná výroba VD 

0,70 0,39 

Z15 Vl�ice 
u Javorníka 

Místní komunikace       
Záhumenní 

plochy ve�ejných                   
prostranství PV 

není  
stanoven 

0,81 

Z16 Vl�ice 
u Javorníka 

Farma pochy výroby                            
a skladování –               
zem�d�lská výroba VZ 

0,80 5,75 

Z17 Vl�ice 
u Javorníka 

Vodojem plochy technické                    
infrastruktury TI 

není  
stanoven 

0,28 

Z18 Vl�ice 
u Javorníka 

�OV Bergov plochy technické                    
infrastruktury TI 

není  
stanoven 

0,04 

Z19 Vl�ice 
u Javorníka 

Výrobní areál plochy výroby                              
a skladování – drobná         
a �emeslná výroba VD 

0,70 0,33 

Z20 Vl�ice 
u Javorníka 

Bergov plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,40 

3.  V územním plánu jsou vymezeny následující plochy p�estavby:  

Plocha �. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastav�ní  
pozemku 

Vým�ra  
v ha 

P1 Vl�ice 
u Javorníka 

H�ibová plochy zelen�                             
se specifickým využitím 
ZX 

0,10 0,99 

P2 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec I. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,85 

P3 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec II. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,07 

P4 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec III. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,17 

P5 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec IV. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,90 

P6 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec V. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,22 

P7 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec VI. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,37 

P8 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec VII. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,29 

P9 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec VIII. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,35 

P10 Vl�ice 
u Javorníka 

Horní Konec IX. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,64 

P11 Vl�ice 
u Javorníka 

V Parku I. plochy rekreace                            
se specifickým využitím 
RX 

0,30 0,23 

P12 Vl�ice 
u Javorníka 

V Parku II. plochy rekreace                            
se specifickým využitím 
RX 

0,30 0,29 

P13 Vl�ice 
u Javorníka 

Dolní Konec II. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,14 
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P14 Dolní Les Dolní Les plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,27 

P15 Vojtovice Nová Véska plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,26 

P16 Vojtovice Horní Konec plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,13 

P17 Vojtovice U Kaple I. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,07 

P18 Vojtovice U Kaple II. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,14 

P19 Vojtovice U Kaple III. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,27 

P20 Vojtovice U Kaple IV. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,11 

P21 Vojtovice Dolní Konec I. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,87 

P22 Vojtovice Dolní Konec II. plochy smíšené obytné 
venkovské SV 

0,40 0,99 

P23 Vl�ice 
u Javorníka 

Za Potokem plochy ob�anského                    
vybavení ve�ejné                       
infrastruktury OV 

0,50 0,23 

  

C.3 Systém sídelní zelen�  

1. V územním plánu jsou vyzna�eny �ty�i druhy ploch systému sídelní zelen�, a to:  

- plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ZV 
- plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH 
- plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS 
- plochy zelen� se specifickým využitím ZX. 

2. Stávající plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ZV jsou respektovány; plocha zá-
meckého parku je za�len�na do lokálního biocentra ÚSES. Využití ploch p�estavby – 
ploch rekreace se specifickým využitím RX situovaných v zámeckém parku (plochy �. 
P11 a P12) musí vhodn� dopl�ovat funkci parku, sloužit ve�ejnosti a být ve�ejn� p�ístup-
né. 

3. Zastavitelná plocha ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ZV je navržena v centrální �ásti 
obce, v návaznosti na stávající plochu a na zámecký areál (plocha �. Z12). 

4. Stávající plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH zahrnují plochu stávajícího h�bitova 
ve Vl�icích a z�stávají beze zm�ny; rozší�ení h�bitova se nenavrhuje. 

5. Plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS zahrnují stávající samostatnou zahradu v lokalit�
Pod H�ibovou a z�stávají beze zm�ny. 

6. Plochy zelen� se specifickým využitím ZX jsou navrženy v severní �ásti bývalé osady 
H�ibová, a to jako plochy p�estavby s navrženým využitím pro ekologické hospoda�ení, 
ekologickou výchovu a výuku, rozvoj a výuku tradi�ních �emesel, ekologické experimen-
tální stavebnictví, apod. (plocha �. P1). 



7 

D.  KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY, V�ETN� PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMIS�OVÁNÍ  

(výkresy �. 3. Výkres dopravy, 4. Výkres vodního hospodá�ství a 5. Výkres energetiky a spoj�) 

D.1  Dopravní infrastruktura 

1. Cílem návrhu rozvoje silni�ní dopravní infrastruktury v �ešeném území je zlepšit paramet-
ry komunika�ní sít�, vytvo�it podmínky pro zajišt�ní dopravní obsluhy zastavitelných 
ploch a pro zvýšení plynulosti a bezpe�nosti dopravy a omezit negativní vlivy silni�ní do-
pravy na životní prost�edí.  

2. Základ koncepce rozvoje p�ší a cyklistické dopravy je zam��en na vytvo�ení podmínek 
umož�ujících odd�lování p�ší dopravy od dopravy vozidlové a zvýšení bezpe�nosti provo-
zu chodc� a cyklist� a na zlepšení prostupnosti území.  

3. Návrh �ešení problematiky statické dopravy v �ešeném území je dán p�edevším stanovením 
zásad pro umis�ování parkovacích a odstavných ploch a za�ízení v území. Stanoven je 
stupe� automobilizace, který je závazný pro veškerá nová za�ízení statické dopravy.  

D.1.1  Doprava silni�ní 

1. V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 
se navrhuje p�eložka silnice I/60 do západního obchvatu Vl�ic. Pro realizaci p�eložky je 
vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silni�ní DS (plocha �. Z3), a to ja-
ko koridor o ší�ce 100 m (50 m od osy komunikace na ob� strany) v celé její délce; zahr-
nuje i v�tve budoucích k�ižovatek se stávající trasou I/60. V této ploše jsou možné sm�ro-
vé odchylky osy trasy navrhované stavby, úpravy ostatní komunika�ní sít� nebo úpravy 
tras sítí technické infrastruktury. Stávající zástavba, která leží v této ploše, m�že být až do 
doby realizace p�eložky udržována a užívána bez omezení. 

2. Ostatní silni�ní sí� v �ešeném území je považována za stabilizovanou, úpravy zlepšující 
její parametry  mohou být realizovány v jednotlivých plochách s rozdílným zp�sobem vy-
užití dle územn�-technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich 
využití. 

3. Dopravní systém nižšího významu (místní a ú�elové nebo ve�ejn� p�ístupné komunikace)  
je pro stávající rozsah zástavby v obci dostate�ný. Pro zajišt�ní dopravní obsluhy stávají-
cích nebo navržených plošn� významn�jších zastavitelných ploch, jejichž dopravní obslu-
ha je obtížn� �ešitelná ze stávajících úsek� komunikací a pro zajišt�ní dopravní obsluhy 
zem�d�lských a lesních pozemk�, se navrhuje: 

-  místní komunikace vedená od stávající silnice I/60 podél severního okraje zástavby ve 
Vl�icích – pro zajišt�ní dopravní obsluhy ploch �. Z5, Z6 a Z7 

-  místní komunikace zp�ístup�ující zámecký park ve Vl�icích  
- úpravy a rozší�ení sít� ú�elových komunikací. 

4. Nové místní nebo ve�ejn� p�ístupné ú�elové komunikace, zp�ístup�ující jednotlivé po-
zemky, jejichž obsluha není umožn�na p�ímo ze stávajících nebo navržených komunikací, 
je možno realizovat za následujících podmínek: 

- nebudou narušeny jiné prvky chrán�né dle platných právních p�edpis� (z hlediska 
ochrany p�írody, hygienických limit� apod.) 

- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti 
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- nové místní komunikace a úpravy stávajících úsek� místních komunikací budou reali-
zovány v ší�kových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle 
normových hodnot (v�etn� p�ípadných chodník�) 

- veškeré nové k�ižovatky, k�ížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou �ešeny 
v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy z oboru dopravy 

- napojení jednotlivých funk�ních ploch a navržených místních komunikací na silni�ní a 
místní komunikace musí vyhov�t požadavk�m na bezpe�nost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích dle p�íslušných právních p�edpis�

- p�i návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úsek� budou respektovány 
normy z oboru požární bezpe�nosti staveb 

- bude �ešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury 
- nové komunikace budou �ešeny v jednotlivých plochách s rozdílným zp�sobem využi-

tí dle územn�-technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich 
využití. 

5.  Lokální úpravy komunikací, které nejsou �ešeny v grafické �ásti územního plánu (díl�í 
úpravy k�ižovatek spo�ívající v uvoln�ní rozhledových polí nebo ve zlepšení pr�jezdnosti 
úpravou polom�r� obrub k�ižovatek, ší�kové homogenizace jednotlivých úsek�, dopln�ní 
výhyben a obratiš�, úpravy komunika�ních prostor� pro vymezení parkovacích stání podél 
hlavního dopravního prostoru, realizace chodník� nebo úpravy za�ízení ve�ejné hromadné 
dopravy) je p�ípustné realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným zp�sobem využití 
v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití a za p�edpokladu dodržení zásad 
stanovených bodem 4. 

D.1.2 Provoz chodc� a cyklist�

1. Chodníky podél stávajících komunikací a samostatné stezky pro chodce je p�ípustné reali-
zovat dle místní pot�eby v souladu se zásadami stanovenými v p�íslušných normách 
a p�edpisech a v souladu s podmínkami stanovenými pro využití jednotlivých ploch 
s rozdílným zp�sobem využití.   

2. Zám�ry podporující rozvoj cyklistické dopravy (stezky pro cyklisty, pruhy nebo pásy 
pro cyklisty v prostorech komunikací) je p�ípustné realizovat ve všech plochách 
s rozdílným zp�sobem využití dle územn�-technických podmínek v souladu s podmínkami 
stanovenými pro jejich využití a za p�edpokladu dodržení zásad stanovených v podkapitole 
D.1.1 Doprava silni�ní, bod 4. 

D.1.3  Doprava statická – odstavování a parkování automobil�

1. Stupe� automobilizace, závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná za�ízení, je stano-
ven hodnotou 1 : 2,5. 

2.  Parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla je p�ípustné, za dodržení p�íslušných 
p�edpis� a normových ustanovení normových podmínek, realizovat v jednotlivých 
plochách s rozdílným zp�sobem využití dle územn�-technických podmínek v souladu s 
podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

3. Odstavné plochy pro nákladní automobily je p�ípustné realizovat pouze v plochách do-
pravní infrastruktury – silni�ní DS a v plochách výroby a skladování – zem�d�lské výroby  
VZ a drobné a �emeslné výroby VD za podmínky, že tyto plochy jsou p�ístupné 
z komunikací, po kterých je umožn�n provoz nákladních vozidel. 
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D.1.4  Ve�ejná doprava 

1. Stávající stav ve�ejné dopravy v území nebude omezován. 

2. Realizace nových za�ízení ve�ejné dopravy – zastávek nebo p�ípadn� dopln�ní vybavení u 
zastávek stávajících (p�íst�ešky, zastávkové pruhy) – je p�ípustná ve všech plochách 
s rozdílným zp�sobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

D.1.5  Ostatní druhy dopravy 

1. Realizace hippotras nebo hippostezek je vzhledem k jejich p�írodnímu charakteru (zpravi-
dla nejsou vymezovány stavebními úpravami) p�ípustná ve všech plochách s rozdílným 
zp�sobem využití dle územn�-technických podmínek v souladu s podmínkami stanovený-
mi pro jejich využití. 

D.2 Technická infrastruktura  

1. Sít� technické infrastruktury je nutno p�ednostn� vést v plochách ve�ejných prostranství, a 
to mimo hlavní dopravní prostor (tj. mimo plochy komunikací – v neoplocených plochách 
podél komunikací, p�ípadn� v chodnících), pouze v nevyhnutelných p�ípadech p�ímo v 
komunikacích.   

2.  Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k m��ítku výkres� schématické, 
trasy sítí  musí být up�esn�ny p�i zpracování podrobn�jší dokumentace. 

3. Možnost realizace sítí a za�ízení technické infrastruktury je up�esn�na v tabulkové p�íloze 
k �ásti F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití. 

D.2.1 Vodní hospodá�ství 

1. Koncepce zásobování �ešeného území pitnou vodou p�edpokládá i nadále zásobování 
z místních vodních zdroj�. Stávající akumulace pitné vody je dostate�ná, nové vodojemy 
se nenavrhují. Tlakové pom�ry ve vodovodní síti jsou vyhovující. 

2. Stávající vodní zdroje budou rozší�eny o nový vrt s minimální vydatnosti 0,1 l/s pro po-
krytí pot�eb pitné vody. 

3. Pro zásobování obce Bernatice se v lokalit� Bergov navrhuje vybudování vodních zdroj�
HV101 – HV103, vodojemu 2 x 25 m3 a vodovodního �adu DN 100. 

4. Stávající vodovodní sí� bude rozší�ena o vodovodní �ady DN 50 – DN 100 v délce 
cca 2,5 km v návaznosti na zastavitelné plochy. �ady DN 80 a DN 100 budou rovn�ž plnit 
funkci vodovodu požárního. 

5. Tlak v navrženém �adu DN 100 bude regulován pomocí reduk�ního ventilu. 

6. Pro stávající a zastavitelné plochy nacházející se nad vodojemem Vl�ice 2 x 50 m3 je nut-
no vybudovat ATS. 

7. Plochy mimo dosah �ad� pitné vody budou pitnou vodou zásobovány individuáln� (ze 
studní). 

8. Pro zajišt�ní likvidace odpadních vod ve Vl�icích a v Bergov� bude vybudována ve�ejná 
splašková kanalizace v celkové délce cca 6 km se zakon�ením na dvou navržených �OV. 
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9. Likvidace odpadních vod z objekt� mimo dosah stávající a navrhované splaškové kanali-
zace bude �ešena v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních �OV 
s vyúst�ním do vhodného recipientu. 

10. Deš�ové vody ze zahrad a dvor� v maximální mí�e je nutno v území pomocí vsakovacích 
za�ízení, reten�ních nádrží, rybník� �i vhodnými terénními úpravami a vody, které se ne-
vsáknou dále využívat jako vody užitkové. 

11. P�ebyte�né srážkové vody budou odvád�ny povrchov� m�lkými zatravn�nými p�íkopy do 
recipientu, deš�ové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch budou odvád�ny deš�ovou 
kanalizací do recipientu. 

12. Vodní toky nebudou zatrub�ovány, p�ípadné úpravy sm�rových a sklonových pom�r� je 
nutno provád�t p�írod� blízkým zp�sobem s použitím p�írodních materiál�. 

13. V maximální mí�e budou respektována provozní pásma pro údržbu koryt a b�eh� vodních 
tok�, a to podél vodních tok� v ší�ce nejvýše do 6 m od b�ehových hran. 

14. Dolnoleský rybník bude revitalizován. 

15. V povodí Vojtovického potoka, Mlýnského náhonu a Studené vody se navrhuje vybudo-
vání sedmi nových vodních ploch. 

D.2.2 Energetika, spoje  

1. Návrh urbanistické koncepce rozvoje �ešeného území nep�edpokládá skokový r�st výkonu 
ani spot�eby elektrické energie; distribu�ní sí� VN má dostate�nou kapacitu pro pokrytí 
nárok� vyplývajících z p�ípadné individuální realizace elektrického vytáp�ní. 

2. Pot�ebný  transforma�ní výkon  pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnika-
telské aktivity  bude  zajišt�n ze stávající rozvodné soustavy 22 kV a ze stávajících distri-
bu�ních trafostanic  22/0,4 kV, dopln�ných  t�emi novými DTS navrženými v lokalitách 
s navrženou novou výstavbou, spolu s rozší�ením ve�ejné sít� NN. 

3. V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 je 
navržena výstavba vysokotlakého plynovodu DN 200, PN 40 Žulová – Javorník. 

4. Decentralizovaný zp�sob vytáp�ní pro stávající i navrženou výstavbu z�stane zachován. 

5. Koncepce rozvoje spoj� (telekomunikace, radiokomunikace) zachovává sou�asný stav,  
nová za�ízení se nenavrhují. 

D.2.3 Ukládání a zneškod	ování odpad�  

1. Tuhé komunální odpady budou odváženy na �ízenou skládku mimo �ešené území. Na �e-
šeném území nebude budována žádná skládka. 

2. Ve východní �ásti Vl�ic je vymezena plocha pro vybudování sb�rného dvora (plocha �. 
Z9). 
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D.3 Ob�anské vybavení   

1. Rozvoj ob�anského vybavení je možný v souladu s hlavním a p�ípustným využitím jed-
notlivých funk�ních ploch; konkrétní navržené zastavitelné plochy jsou uvedeny dále. 

2. Pro rozvoj ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury jsou navrženy dv� plochy:

- v lokalit� U Školy plocha pro blíže nespecifikovaná za�ízení (plocha �. Z4)

- v lokalit� Za Potokem plocha pro vybudování byt� pro seniory (plocha �. P23).

3. Pro rozvoj za�ízení ob�anského vybavení komer�ního typu je vymezena plocha v lokalit�
U H�išt� (plocha �. Z5).

D.4 Ve�ejná prostranství  

1. Plochy ve�ejných prostranství zahrnují jednak samostatn� vymezené plochy ve�ejných 
prostranství PV a plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ZV, jednak volné neoplo-
cené ve�ejn� p�ístupné plochy v zastav�ném území, zahrnuté do jiných funk�ních ploch 
(zejména zele� u ob�anského vybavení, zele� a ve�ejná prostranství v centrální �ásti obce 
apod.). Všechny tyto stávající plochy z�stanou zachovány. 

2. Jako nová ve�ejná prostranství se navrhují: 

- dv� zastavitelné plochy ve�ejných prostranství PV, ur�ené pro výstavbu nových míst-
ních komunikací v lokalitách U Zámku a Záhumenní (plochy �. Z13 a Z15) 

- jedna zastavitelná plocha ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ZV v lokalit� U zámku  
(plocha �. Z12).  
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E.   KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY, V�ETN�  VYMEZENÍ PLOCH                        
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM�NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ 
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPAT�ENÍ, OCHRANU P�ED POVODN�MI, REKREACI, 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  

(výkres �. 2. Hlavní výkres) 

E.1  Koncepce uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
zm�nu v jejich využití  

1. Navržená koncepce uspo�ádání krajiny stabilizuje sou�asný stav, tj. harmonickou zem�-
d�lskou a lesní krajinu. 

2. V krajin� jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím: 

- plochy vodní a vodohospodá�ské VV stabilizují stávající vodní nádrže a toky a vyme-
zují plochy pro vybudování nových vodních nádrží. 

- plochy zem�d�lské – NZ stabilizují pozemky zem�d�lského p�dního fondu (v�etn�
drobných ploch náletové zelen� na nelesní p�d�, ú�elových komunikací apod.), jejich 
sou�ástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; tyto plochy 
jsou u�eny p�edevším pro zem�d�lskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov 
skotu a obcí) 

- plochy lesní – NL stabilizují pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa, jejich sou�ástí jsou i 
lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárn� jsou ur�eny 
pro zajiš�ování lesního hospodá�ství a myslivosti 

- plochy p�írodní – NP zahrnují �ásti územního systému ekologické stability regionální-
ho významu a lokální biocentra územního systému ekologické stability a p�edstavují 
t�žišt� zájmu ochrany p�írody a území a základní p�edpoklad jeho ekologické stability 

- plochy smíšené nezastav�ného území – NS stabilizují v území vzrostlou zele� na ne-
lesní p�d� (náletovou zele�); jejich sou�ástí jsou i lokální biokoridory územního systé-
mu ekologické stability  

- plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS zahrnují plochy stávajících zahrad, které 
nejsou sou�ástí ploch bydlení  

- plochy zelen� se specifickým využitím ZX zahrnují plochy bývalých zahrad v zaniklé 
osad� H�ibová; jsou ur�eny pro rozvoj ekologického hospoda�ení, ekologickou výuku a 
výchovu, rozvoj a výchovu tradi�ních �emesel, apod. 

3. Podmínky pro využití výše uvedených ploch umož�ují pouze omezený rozsah staveb, spe-
cifikovaných v tabulkách, které jsou sou�ástí kap. F.3. 

4. Stávající prvky mimolesní zelen� (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny strom�, remízky, 
b�ehové porosty) budou zachovány, jejich spontánní vývoj bude regulován p�im��enou 
údržbou. 
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E.2 Územní systém ekologické stability   

1. V �ešeném území jsou vymezeny regionální a lokální prvky ÚSES. 

2. Regionální úrove� je v �ešeném území reprezentována regionálním biokoridorem RK 824, 
cílové ekosystémy mezofilní bu�inné (v územní plánu ozna�en R1 až R3), regionálním 
biocentrem 486 H�ibová, cílové ekosystémy mezofilní bu�inné (R4) a regionálním bioko-
ridorem RK 825, cílové ekosystémy mezofilní bu�inné až mezofilní hájové (R5 až R21).  

3. Lokální úrove� je tvo�ena následujícími lokálními trasami:  

• biokoridory lesní, p�ípadn� lesní a vodní 

- L1 až L3 – lokální trasa vedená podél Vl�ického potoka, stanovišt� vlh�í a v�tšinou 
živinami bohat�jší 

- L4 až L7 – dopl�ující propojení, posílení regionálního biokoridoru, stanovišt� st�ed-
n� vlhká a st�edn� živná, v�tšinou v zem�d�lské krajin�

- L8 až L11 – trasa se odpojuje z biokoridoru L7 a prochází zámeckým parkem, sta-
novišt� vlh�í a živinami obohacená 

- L12 až L14 – propojení dvou biokoridor� (na Vl�ickém a Vojtovickém potoce) p�es 
Dolnoleský rybník, stanovišt� st�edn� vlhká a mok�adní, st�edn� živná a obohacená 

- L15 až L22 – trasa vedená po Vojtovickém potoce, stanovišt� vlh�í a v�tšinou živi-
nami bohat�jší 

• biokoridor lu�ní 

- L23 až L28 – trasa vedená pod lesními komplexy Rychlebských hor na jejich úpatí.  

4. Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních 
porost� a lesních pás�, pro zachování lu�ních stanoviš� s bohatou kv�tenou zvláš� chrá-
n�ných druh� rostlin je systém dopln�n i �et�zem lu�ních biokoridor� a biocenter. 

5. Na plochách chyb�jících biocenter a biokoridor� je nutno zabezpe�it takové hospoda�ení, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn. že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travní porosty m�nit na ornou p�du, odstra�ovat nárosty nebo 
jednotlivé stromy, apod. P�ípustné jsou pouze ty hospodá�ské zásahy, které mají ve svém 
d�sledku ekologicky p�irozené zlepšení stávajícího stavu (nap�. zatravn�ní orné p�dy, vý-
sadba b�ehových porost�, zalesn�ní). 

E.3 Prostupnost krajiny  

1. Stávající sí� ú�elových komunikací a polních cest je v nezastav�ném území respektována. 
Nové ú�elové komunikace jsou navrhovány dle komplexních pozemkových úprav. 

2. P�i realizaci p�eložky silnice I/60 musí být zachován dopravní p�ístup na zem�d�lské 
a lesní pozemky a musí být zajišt�na prostupnost pro regionální biokoridor ÚSES �. 825 
a pro lokální biokoridor L8.  

3. Kolem vodních tok� v zastav�ném území a ve vymezených zastavitelných plochách musí 
být zachovány neoplocené pásy pro zajišt�ní p�ístupu ke korytu v ší�ce do 6 m � od b�e-
hové hrany. Podél stálých i ob�asných vodních tok� v nezastav�ném a nezastavitelném 
území musí být zachovány neoplocené pásy v ší�ce min. 20 m, které je vhodné doplnit ve-
geta�ními porosty.  
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E.4 Protierozní opat�ení  

1. Konkrétní protierozní opat�ení se nenavrhují.  

E.5 Ochrana p�ed povodn�mi 

1. Pro zachycení p�ívalových vod ze zem�d�lských ploch nad stávající zástavbou ve st�ední 
�ásti Vl�ic a nad navrženou zastavitelnou plochou v lokalit� Záhumenní (plocha �. Z6) se 
navrhuje odvod�ovací p�íkop v celkové délce cca 0,7 km. 

2. Na všech tocích v �ešeném území je nutno pe�liv� provád�t b�žnou údržbu, dbát o v�asné 
opravy b�ehových nátrží, odstra�ování nános� a �išt�ní koryt a b�eh�. 

3. Reten�ní schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být likvidovány 
p�ednostn� vsakováním, p�íp. zachycováním v akumula�ních nádržích s postupným odto-
kem. 

E.6 Podmínky pro rekrea�ní využívání krajiny  

1. Pro každodenní rekreaci obyvatel �ešeného území slouží volná krajina a lesní porosty na-
vazující na zastav�né území. Rekrea�ní využívání krajiny p�edpokládá zejména šetrné 
formy rekreace – procházky v krajin�, jízdu na kole, p�íp. jízdu na koni – s nízkou intenzi-
tou rekrea�ního využití bez negativních dopad� na krajinu. V krajin� je nutno podporovat 
budování odpo�ívek, zejména na vyhlídkových místech a na cykloturistických trasách. 

E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

1.  Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se nevymezují. 
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F.   STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP
SOBEM 
VYUŽITÍ  

(výkres �. 2. Hlavní výkres) 

F.1 P�ehled typ� ploch s rozdílným zp�sobem využití  

 V �ešeném území jsou vymezeny následující typy ploch: 

plochy rekreace    

- plochy rekreace se specifickým využitím           RX 

plochy ob�anského vybavení         

- plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura       OV 

- plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení malá a st�ední   OM 

- plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení  OS 

- plochy ob�anského vybavení – h�bitovy            OH 

- plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím      OX 

plochy ve�ejných prostranství       

- plochy ve�ejných prostranství          PV 

- plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele�     ZV 

plochy smíšené obytné           

- plochy smíšené obytné venkovské         SV 

plochy dopravní infrastruktury          

- plochy dopravní infrastruktury – silni�ní        DS

plochy technické infrastruktury          TI 

 plochy výroby a skladování          

- plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba    VZ 

- plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba  VD 

plochy vodní a vodohospodá�ské           VV 

plochy zem�d�lské                NZ 

plochy lesní                  NL 

plochy p�írodní                 NP  

plochy smíšené nezastav�ného území        NS 

plochy zelen�

- plochy zelen� soukromé a vyhrazené         ZS 

- plochy zelen� se specifickým využitím       ZX 
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F.2 Definice použitých pojm�  

Pro ú�ely Územního plánu Vl�ice se stanoví následující definice použitých pojm�: 

1. Podlaží nadzemní, podzemní – podzemní podlaží má úrove� podlahy nebo její v�tší �ásti 
níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem p�ilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu 
stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nem�žeme pokládat  za podzemní. Po�et 
nadzemních podlaží se po�ítá po hlavní �ímsu, tj. nezahrnuje podkroví. Pro pot�eby územ-
ního plánu uvažujeme výšku nadzemního podlaží 3 m. 

2. Podkroví – p�ístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dal-
šími stavebními konstrukcemi, ur�ený k ú�elovému využití; pro pot�eby územního plánu 
uvažujeme max. výšku podkroví (po hlavní h�eben st�echy) 4 m.   

3. Areál – zpravidla oplocený soubor pozemk� staveb a za�ízení sloužící pro r�zné zp�soby 
využití. Jeho sou�ástí jsou také pozemky zelen�, provozních prostranství, p�íp. rezervní 
plochy pro jeho rozší�ení. 

4. Služební byty – byty v objektu hlavního nebo p�ípustného využití plochy, p�ípadn�
v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, p�íp. zam�stnanc�m daného za�ízení.  

5. Nevýrobní služby – služby nevýrobního charakteru, které svým provozem nenarušují uží-
vání staveb a za�ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prost�edí nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními p�edpisy (nap�. kade�nictví, kosmetické služby, fit-
centra, cestovní kancelá�e, advokátní kancelá�e, projek�ní kancelá�e,fotoateliery, reklamní 
služby, poh�ební služby, p�j�ovny, kopírovací centra, opravny – bot, hudebních nástroj�, 
cyklo, sportovních za�ízení, hodinek, apod.). 

6. Nerušící výrobní služby a drobná nerušící výroba – drobná �emeslná výroba a služby, kte-
ré svým provozem nenarušují užívání staveb a za�ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
životního prost�edí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními p�edpisy (nap�. krej-
�ovství, sklená�ství, ráma�ství, záme�nictví, kniha�ství, zahradnictví, malí�ství a nat�ra�-
ství, výroba obuvi a kožené galanterie, cukrá�ská a peka�ská výroba, apod.). 

7. Výrobní a opravárenské služby neslu�itelné s bydlením – služby, které svým provozem, 
technickým za�ízením a vyvolanou dopravní zát�ží narušují obytné prost�edí a snižují jeho 
kvalitu (nap�. lakýrnictví a nat�ra�ství, truhlá�ství, stola�ství, kovovýroba, provozovny 
stavební údržby, apod.). 

8. Drobné stavby pro ú�ely kulturní, církevní, prodejní a stravovací – stavby pro uvedené 
využití s max. zastav�nou plochou 50 m2. 

9. Stavby a za�ízení ve�ejných prostranství – nap�. zálivy hromadné dopravy, chodníky,                   
zastávky, altánky, ve�ejná zele� v�etn� mobiliá�e, ve�ejná WC apod.  

10. Stavby pro agroturistiku – stavby s polyfunk�ním využitím, ur�ené pro turistiku v typicky 
venkovských podmínkách, spojenou s blízkým kontaktem se zví�aty a se zem�d�lskými 
pracemi. Stavby pro agroturistiku zahrnují jednak prostory pro ubytování, p�íp. stravová-
ní, jednak prostory pro chov hospodá�ských zví�at a zem�d�lské �innosti. 

11. Zahrádková osada – skupina zahrad zpravidla pod spole�ným oplocením, p�íp. i se spole�-
ným sociálním za�ízením.   

12. Zahrádká�ská chata – stavba rodinné rekreace max. o 1 NP s max. zastav�nou plochou 20 
m2. 

13. P�íst�ešky pro turisty – stavby jednoprostorové, opat�ené obvodovými st�nami max. ze t�í 
stran, zastav�ná plocha max. 25 m2.   
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14. Komunikace s povrchovou úpravou blízkou p�írod� – komunikace s mechanicky zpevn�-
ným povrchem (drobné kamenivo, št�rkový povrch, št�tové cesty).  

15. Koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – vyjad�uje rámcová pravidla prostorového uspo�á-
dání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných a zpevn�ných ploch k celkové plo-
še dosud nezastav�ného pozemku (stavební parcely). 

16. Zastav�ním plochy pro stanovení etapizace výstavby se rozumí vydání stavebního povolení 
nebo jiné formy povolení výstavby). 

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití 

1.  Na celém �ešeném území platí následující obecn� závazné podmínky: 

a) Veškeré podmínky se vztahují, není-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho sta-
vební �ásti, tak i k zahrad�, �i jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku p�iléhají, 
souvisejí s ním prostorov� a jsou s ním užívány  jako jeden celek. 

b) Podmínky je nutno respektovat p�i umís�ování nových staveb a jejich zm�n a p�i zm�-
nách funk�ního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše 
stabilizovány, p�estože nespl�ují n�který ze stanovených regulativ� – tyto stavby lze 
užívat, udržovat a stavebn� upravovat. 

c) Pokud je pro navrženou zastavitelnou plochu nebo plochu p�estavby stanoven koeficient 
zastav�ní pozemku (KZP), pak je nutno p�i d�lení plochy na jednotlivé stavební pozem-
ky respektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek. 

d) Ve všech zastav�ných a zastavitelných plochách a plochách p�estavby je p�ípustná rea-
lizace: 
- staveb sítí a za�ízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, parkovacích, od-

stavných a manipula�ních ploch pro p�ímou obsluhu jednotlivých ploch, pokud tyto 
stavby nesnižují kvalitu životního prost�edí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními p�edpisy a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není ú�elné 
vymezit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- staveb a za�ízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu p�ímo souvisejí-
cí s p�íslušnou plochou 

- ploch ve�ejných prostranství v�etn� ploch zelen� ve�ejn� p�ístupné i ochranné 
- oplocení 
- vodních ploch a staveb na vodních tocích. 

e)Ve všech zastav�ných a zastavitelných plochách a plochách p�estavby se p�ipoušt�jí 
pouze takové terénní úpravy, které nezhorší životní prost�edí a podmínky využití po-
zemk� (v�etn� pozemk� sousedních) v souladu s hlavním ú�elem využití ploch. 

f)V lokálních biokoridorech vymezených v plochách zem�d�lských NZ a v plochách smí-
šených nezastav�ného území NS se nep�ipouští realizace: 
- staveb pro zem�d�lství a lesnictví 
- za�ízení a opat�ení pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zem�d�lské pro-

dukce (odvodn�ní, závlahy) 
- za�ízení pro speciální zem�d�lské kultury 
- oplocování pozemk�. 

2. Další podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 



18 

tab. �. 1 

PLOCHY REKREACE SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM  RX 

Hlavní využití:  
-   stavby pro agroturistiku 

P�ípustné  využití:    
� stavby pro ubytování a stravování 
� stavby pro chov zví�at pro sportovn� rekrea�ní ú�ely 
� stavby sportovních a t�lovýchovných za�ízení 
� stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury  
� stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch 

Nep�ípustné využití:  
� jakékoliv jiné stavby  
Požadavky prostorového uspo�ádání  a ochrany krajinného rázu:
-    max. podlažnost 1 NP a podkroví 
-    koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,30 
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tab. �. 2 

PLOCHY OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ – VE�EJNÁ INFRASTRUKTURA   OV 

Hlavní využití:  
-   stavby, za�ízení a areály ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury v�etn� provozního 

zázemí  

P�ípustné využití:
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální pé�i a pé�i o rodinu   
- stavby pro kulturu a církve 
- stavby pro sport a t�lovýchovu  
- stavby pro ve�ejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva  
- stavby pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby 
- byty (pouze jako sou�ást objektu s hlavní funkcí)   
- stavby garáží pro pot�eby daného za�ízení 
- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství   
�  stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek,  

stavby parkovacích a manipula�ních ploch, autobusové zastávky  
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, vodojemy, kanalizace,               

domovní �OV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunika�ní za�ízení               
ve�ejné komunika�ní sít�

- za�ízení pro výrobu energie z obnovitelných zdroj� (fotovoltaické panely) pouze umíst�né 
na objektech a ur�ené pro p�ímou spot�ebu staveb a za�ízení v p�íslušné ploše, s možností 
prodeje p�ípadných p�ebytk� do distribu�ní sít�

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

Nep�ípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- z�izování zahrádkových osad, stavby zahrádká�ských chat   
- stavby a za�ízení pro výrobu a skladování 
- stavby a za�ízení pro sb�r druhotných surovin  
- stavby �erpacích stanic pohonných hmot, my�ek, autobazar�, autoservis� a pneuservis�
Požadavky prostorového uspo�ádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. podlažnost 2 NP a podkroví
- koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,50 
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tab. �. 3 

PLOCHY OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMER�NÍ ZA�ÍZENÍ MALÁ              
A ST�EDNÍ  OM 

Hlavní využití:  
-   stavby a za�ízení ob�anského vybavení komer�ního typu, zejména pro obchod, služby, uby-

tování a stravování 

P�ípustné využití:
- stavby pro ve�ejnou správu a administrativu   
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální pé�i   
- stavby církevní a kulturní 
- stavby pro sport a t�lovýchovu 
- stavby pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu 
- stavby a za�ízení pro sb�r druhotných surovin 
- služební byty   
- stavby �erpacích stanic pohonných hmot, my�ek, autobazar�, autoservis� a pneuservis�
- stavby garáží  
- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství   
�  stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch, autobusové zastávky  
- stavby a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, kanalizace, domovní �OV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunika�ní za�ízení ve�ejné komunika�ní 
sít�  

- za�ízení pro výrobu energie z obnovitelných zdroj� (fotovoltaické panely) pouze umíst�né 
na objektech a ur�ené pro p�ímou spot�ebu staveb a za�ízení v p�íslušné ploše, s možností 
prodeje p�ípadných p�ebytk� do distribu�ní sít�

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

Podmín�n� p�ípustné využití: 
-     výstavba na ploše �. Z5 podléhá souhlasu územn� p�íslušného silni�ního správního ú�adu 

Nep�ípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- z�izování zahrádkových osad, stavby zahrádká�ských chat   
- stavby pro výrobní a opravárenské služby neslu�itelné s bydlením 
Požadavky prostorového uspo�ádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. podlažnost 2 NP a podkroví     
- koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – 0,50
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  tab. �. 4 

PLOCHY OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ – T�LOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ 
ZA�ÍZENÍ  OS    

Hlavní využití:  
-    stavby sportovních a t�lovýchovných za�ízení   

P�ípustné využití: 
- stavby pro stravování 
- ve�ejná zele� v�etn� mobiliá�e 
- stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch  
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
�OV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunika�ní za�ízení ve�ejné                        
komunika�ní sít�

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nep�ípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy  
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- z�izování zahrádkových osad, stavby zahrádká�ských chat 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby pro komer�ní výrobu energie z obnovitelných zdroj�
- stavby pro výrobní a opravárenské služby neslu�itelné s bydlením 
- stavby �erpacích stanic pohonných hmot, my�ek, autobazar�, autoservis� a pneuservis�
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví 
- koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,70  

tab. �. 5 

PLOCHY OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ – H�BITOVY  OH 

Hlavní využití:  
- stavby související s provozem h�bitov�

P�ípustné využití: 
- stavby pro kulturu a církve 
- ve�ejná zele� v�etn� mobiliá�e 
- stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník� a stezek pro p�ší 
- stavby parkoviš� a manipula�ních ploch  
- stavby sítí technické infrastruktury, nap�. vodovody, kanalizace, energetická vedení,                  

elektronická komunika�ní  za�ízení ve�ejné komunika�ní sít�

Nep�ípustné využití:  
- stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím   
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   
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tab. �. 6 

PLOCHY OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM  OX 

Hlavní využití:  
- využití stávajícího objektu zámku pro: 

- bydlení 
- ob�anské vybavení (školství a kultura, církve, sociální služby a pé�e o rodinu,                   

ubytování, stravování, administrativa, nevýrobní služby) 
- rekreaci (ubytování, stravování, sport a t�lovýchova) 

P�ípustné  využití:    
- služební byty (pouze jako sou�ást objektu zámku)   
- stavby garáží pro pot�eby daného za�ízení 
- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství  
-  stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch, autobusové zastávky  
- stavby a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, kanalizace, domovní �OV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunika�ní za�ízení ve�ejné komunika�ní 
sít�  

- za�ízení pro výrobu energie z obnovitelných zdroj� (fotovoltaické panely) pouze umíst�né 
na objektech a ur�ené pro p�ímou spot�ebu staveb a za�ízení v p�íslušné ploše, s možností 
prodeje p�ípadných p�ebytk� do distribu�ní sít�

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nep�ípustné využití:  
� jakékoliv jiné stavby  
Požadavky prostorového uspo�ádání  a ochrany krajinného rázu:
-    nep�ipouští se výstavba nových objekt� s výjimkou staveb uvedených jako p�ípustné, 

možné jsou pouze stavební úpravy stávajícího objektu     



23 

 tab. �. 7 

PLOCHY VE�EJNÝCH PROSTRANSTVÍ   PV  

Hlavní využití:  
-    ve�ejná prostranství – místní komunikace, p�ší prostranství, návsi apod.  

P�ípustné využití: 
- p�íst�ešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy    
- prvky drobné architektury a mobiliá�e 
- ve�ejn� p�ístupná zele�
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunika�ní  za�ízení ve�ejné komunika�ní sít�
- stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch, autobusové zastávky  

Nep�ípustné využití:  
- stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím   
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

tab. �. 8 

PLOCHY VE�EJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VE�EJNÁ ZELE�   ZV  

Hlavní využití:  
-    ve�ejn� p�ístupná zele�  

P�ípustné využití: 
- drobné stavby pro ú�ely kulturní, církevní, prodejní a stravovací, informa�ní za�ízení  
- prvky drobné architektury a mobiliá�e 
- stavby h�iš�  
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunika�ní  za�ízení ve�ejné komunika�ní sít�
- stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, stavby parkovacích ploch 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nep�ípustné využití:  
- stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím   
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,10    
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 tab. �. 9 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ  SV  

Hlavní využití:
-    stavby pro bydlení 

P�ípustné využití:  
- stavby rodinných dom�
- stavby bytových dom�  
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby a za�ízení ob�anského vybavení, nap�. stavby a za�ízení pro vzd�lávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro ve�ejnou správu                             
a administrativu, pro obchodní prodej, pro t�lovýchovu a sport, pro ubytování,                         
pro stravování a  pro nevýrobní služby 

- stavby a za�ízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu 
- stavby a za�ízení pro zajišt�ní chodu drobného domácího hospodá�ství (drobné                        

chovatelství, p�stební a skladovací �innost) 
- stavby a za�ízení zahradnictví      
- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství   
- stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch, autobusové zastávky  
- stavby garáží a p�íst�ešk� pro odstavení vozidel   
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, vodojemy, kanalizace,                  

domovní �OV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunika�ní  za�ízení                  
ve�ejné komunika�ní sít�

- za�ízení pro výrobu energie z obnovitelných zdroj� (fotovoltaické panely) pouze umíst�né 
na objektech a ur�ené pro p�ímou spot�ebu staveb a za�ízení v p�íslušné ploše, s možností 
prodeje p�ípadných p�ebytk� do distribu�ní sít�

- stavby malých vodních elektráren 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nep�ípustné využití: 
- z�izování zahrádká�ských osad, stavby zahrádká�ských chat  
- stavby a za�ízení pro výrobu a skladování v�etn� zem�d�lských výrobních areál�
- stavby a za�ízení pro energetiku a pro komer�ní výrobu energie z obnovitelných zdroj�  
- stavby a za�ízení pro výrobní a opravárenské služby neslu�itelné s bydlením 
- stavby �erpacích stanic pohonných hmot, my�ek, autoservis�, autobazar� a pneuservis�
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. podlažnost 2NP a podkroví 
- koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,40 
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tab. �. 10 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNI�NÍ   DS  

Hlavní využití:  
-    stavby silnic a s nimi souvisejících za�ízení silni�ní dopravy 

P�ípustné využití:  
- stavby dopravní v�etn� násp�, zá�ez�, op�rných zdí, most� apod. 
- stavby slu�itelné s dopravní funkcí (nap�. stavby �erpacích stanic pohonných hmot v�etn�

prodejních a stravovacích za�ízení, stavby my�ek, apod.), p�itom tyto stavby nesmí                       
znemožnit realizaci komunikace, pro kterou je p�íslušná plocha ur�ena 

- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, kanalizace, trafostanice, 
energetická vedení, elektronická komunika�ní za�ízení ve�ejné komunika�ní sít�

- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství – nap�. zálivy hromadné dopravy, chodníky,               
zastávky, altánky, ve�ejná zele� v�etn� mobiliá�e, apod.  

Podmín�n� p�ípustné využití: 
- stávající stavby a za�ízení, které leží v navržené ploše �. Z3, ur�ené pro výstavbu p�eložky  

silnice I/60, mohou být až do doby realizace p�eložky udržovány a užívány bez omezení  

Nep�ípustné využití:  
� stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím   
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

tab. �. 11 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY     TI 

Hlavní využití:  
-    stavby a za�ízení technické infrastruktury  

P�ípustné využití:  
� stavby ú�elových a p�ších komunikací 
� stavby manipula�ních a parkovacích ploch 
� stavby oplocení 
� stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Podmín�n� p�ípustné využití: 
-     výstavba na ploše �. Z17 podléhá souhlasu územn� p�íslušného silni�ního správního ú�adu

Nep�ípustné využití:  
� stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím  
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 
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tab. �. 12 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEM�D�LSKÁ VÝROBA  VZ 

Hlavní využití:  
- stavby a za�ízení zem�d�lských provoz� pro živo�išnou a rostlinnou prvovýrobu 

P�ípustné využití:  
- skleníkové areály, zahradnictví 
- stavby pro chov zví�at pro sportovn� rekrea�ní ú�ely 
- opravárenská za�ízení zem�d�lské techniky 
- dopl�kové zem�d�lské ú�elové objekty 
- za�ízení a plochy na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní 

jámy, suši�ky apod.) 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby 
- stavby pro skladování a lehký pr�mysl  
- stavby pro administrativu, sociální za�ízení pro zam�stnance 
- služební byty (pouze jako sou�ást objekt� s hlavní funkcí) 
- stavby garáží a hangár�   
- stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování  
- stavby sportovních a t�lovýchovných za�ízení  
- �erpací stanice pohonných hmot, my�ky, autobazary, autoservisy, pneuservisy  
- sb�rny surovin, sb�rné dvory, recykla�ní linky  
- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství  
- stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch  
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
�OV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunika�ní za�ízení                              
ve�ejné komunika�ní sít�  

- stavby pro komer�ní výrobu energie z obnovitelných zdroj� (fotovoltaické elektrárny, 
bioplynové stanice) 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

Podmín�n� p�ípustné využití: 
- výstavba na ploše �. Z16 je podmín�na výsadbou ochranné zelen� po obvodu plochy, 

v jižní polovin� plochy se nep�ipouští výstavba objekt�, pouze manipula�ních ploch,           
komunikací, apod.

Nep�ípustné využití: 
- stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím  
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,80 
- na ploše �. Z16 nesmí být výška nov� realizovaných objekt� v�tší než výška stávajících 

objekt� v p�ilehlém zem�d�lském areálu    
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tab. �. 13 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A �EMESLNÁ VÝROBA   VD 

Hlavní využití:  
- stavby pro drobnou a �emeslnou výrobu, pro výrobní a opravárenské služby 

P�ípustné využití:  
- stavby pro skladování  
- stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny 
- stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu  
- stavby sportovních a t�lovýchovných za�ízení  
- stavby garáží a hangár�   
- �erpací stanice pohonných hmot, my�ky, autobazary, autoservisy, pneuservisy 
- sb�rny surovin, sb�rné dvory, recykla�ní linky  
- služební byty  
- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství  
- stavby místních a ú�elových komunikací, stavby chodník�, stezek pro p�ší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipula�ních ploch, autobusové zastávky  
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
�OV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunika�ní za�ízení ve�ejné               
komunika�ní sít�, produktovody 

- stavby malých vodních elektráren 
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   

Podmín�n� p�ípustné využití: 
-    na ploše �. Z14 se p�ipouští pouze stavby a za�ízení technického zázemí pro údržbu parku       

Nep�ípustné využití:  
- stavby a za�ízení pro t�žký i lehký pr�mysl a energetiku 
- stavby pro zpracování nerostných surovin 
- zem�d�lské stavby  
- ostatní �innosti, stavby, za�ízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním                              

a p�ípustným využitím 
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
� koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,70 
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   tab. �. 14 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ�SKÉ  VV   

Hlavní využití:  
-    vodní nádrže a toky   

P�ípustné využití: 
- revitalizace vodních tok� pro zajišt�ní protipovod�ové ochrany 
- výsadba b�ehové zelen�, zp�írod�ování b�eh�
- technické vodohospodá�ské stavby (jezy, hráze, rybí p�echody, apod.)  
- úpravy pro zlepšení reten�ní schopnosti krajiny 
- stavby most� a lávek 
- stavby malých vodních elektráren 
- odstra�ování následk� nevhodných technických úprav na vodních tocích  

Nep�ípustné využití:  
- zatrub�ování vodních tok�
- stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím   
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   
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tab. �. 15 

PLOCHY ZEM�D�LSKÉ  NZ 

Hlavní využití:  
- zem�d�lská rostlinná výroba, pastevní chov hospodá�ských zví�at  

P�ípustné využití: 
- stavby a za�ízení pro zem�d�lskou výrobu a lesní hospodá�ství  
- drobné sakrální stavby (boží muka, k�íže, kapli�ky)   
- výstavba za�ízení a opat�ení pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zem�d�lské 

produkce (odvodn�ní, závlahy) 
- terénní úpravy pro zlepšení organizace ZPF, p�i�emž nesmí dojít k ohrožení vodního               

režimu území, kvality podzemních vod a obecn� ochrany p�írody 
- zm�ny kultur na p�irozené a p�írod� blízké  i pozm�n�né d�evinné porosty, zalesn�ní                 

pozemk�, výsadby d�evin 
- stavby studní, vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldr�), 

stavby náhon�
- stavby a za�ízení pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof                             

a pro odstra�ování jejich d�sledk�   
- stavby spole�ných za�ízení v rámci komplexních pozemkových úprav (ú�elové                

komunikace, vodohospodá�ská za�ízení, protierozní opat�ení, realizace ÚSES) 
- stavby a za�ízení pro ochranu p�írody a krajiny 
- technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú�ely rekreace                 

a cestovního ruchu, nap�. zna�ené turistické trasy, cyklistické stezky, lyža�ské b�žecké tra-
ti, hipotrasy, p�íst�ešky pro turisty a cykloturisty, ekologická a informa�ní centra,                  
hygienická za�ízení 

- stavby pro ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nep�ípustné využití: 
- stavby a za�ízení nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení pastevních ploch 
- stavby a za�ízení pro t�žbu nerostných surovin   
- ve vymezených plochách lokálních biokoridor� ÚSES se nep�ipouští budovat trvalé                  

stavby, trvalé travní porosty m�nit na ornou p�du, odstra�ovat nárosty ani jednotlivé 
stromy 

Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny
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tab. �. 16 

PLOCHY LESNÍ  NL 

Hlavní využití:  
-    pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa v�etn� lokálních biokoridor� ÚSES 

P�ípustné využití: 
- stavby a za�ízení pro lesní hospodá�ství 
- stavby sloužící k zajiš�ování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti 
- stavby a za�ízení pro ochranu p�írody a krajiny 
- drobné sakrální stavby (boží muka, k�íže, kapli�ky) 
- stavby a za�ízení pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof                             

a pro odstra�ování jejich d�sledk�   
- technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú�ely rekreace                 

a cestovního ruchu, nap�. zna�ené turistické trasy, cyklistické stezky, lyža�ské b�žecké tra-
ti, hipotrasy, p�íst�ešky pro turisty a cykloturisty 

- stavby p�ších a ú�elových komunikací  
- stavby sítí a za�ízení technické infrastruktury, jejichž umíst�ní  nebo trasování                        

mimo plochy lesní by bylo ne�ešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nep�ípustné využití: 
- veškeré stavby a za�ízení neuvedené jako p�ípustné 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení lesních školek 
- stavby a za�ízení pro t�žbu nerostných surovin  
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   
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tab. �. 17 

PLOCHY P�ÍRODNÍ  NP 

Hlavní využití:  
- plochy územního systému ekologické stability regionálního významu, lokální biocentra 

ÚSES 

P�ípustné využití: 
- na zem�d�lské p�d� mimoproduk�ní funkce (zalesn�ní, zatravn�ní) 
- na lesní p�d� mimoproduk�ní funkce s preferováním podrostního hospoda�ení                              

a p�vodních druh� d�evin  
- stavby p�ších, cyklistických a ú�elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou                 

p�írod�
- stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umíst�ní nebo trasování mimo plochy p�írodní 

by bylo ne�ešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a za�ízení pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof                             

a pro odstra�ování jejich d�sledk�   
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nep�ípustné využití: 
- stavby pro zem�d�lství a lesnictví 
- stavby a za�ízení pro t�žbu nerostých surovin  
- stavby a za�ízení pro ochranu p�írody a krajiny 
- technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú�ely rekreace                   

a cestovního ruchu, s výjimkou staveb uvedených jako p�ípustné, tj. p�ších, cyklistických 
a ú�elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p�írod�  

- realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených jako p�ípustné 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a za�ízení  
- stavby a za�ízení pro t�žbu nerostých surovin 
- zm�ny kultur pozemk� s vyšším stupn�m ekologické stability na kultury s nižším stupn�m 

ekologické stability 
- zvyšování rozsahu zpevn�ných nebo zastav�ných ploch s výjimkou pozemk� stávajících 

staveb a za�ízení  
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
-     nejsou stanoveny
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tab. �. 18 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ  NS   

Hlavní využití:  
-    vzrostlá zele� na nelesní p�d� v�etn� lokálních biokoridor� ÚSES 

P�ípustné využití: 
- drobné sakrální stavby (boží muka, k�íže, kapli�ky) 
- stavby a za�ízení pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof                                

a pro odstra�ování jejich d�sledk�   
- stavby spole�ných za�ízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodá�ská 

za�ízení, protierozní opat�ení, realizace ÚSES) 
- zm�ny kultur na p�irozené a p�írod� blízké  i pozm�n�né d�evinné porosty, zalesn�ní                 

pozemk�, výsadby d�evin 
- stavby studní, vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldr�), 

stavby náhon�
- stavby a za�ízení pro ochranu p�írody a krajiny 
- technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú�ely rekreace                       

a cestovního ruchu, nap�. zna�ené turistické trasy, cyklistické stezky, p�íst�ešky pro turisty 
a cykloturisty, ekologická a informa�ní centra, hygienická za�ízení 

- stavby pro ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nep�ípustné využití:  
- stavby a za�ízení pro zem�d�lství a lesnictví 
- stavby oplocení  
- stavby a za�ízení pro t�žbu nerostných surovin   
- ve vymezených plochách lokálních biokoridor� ÚSES se nep�ipouští budovat trvalé                  

stavby, trvalé travní porosty m�nit na ornou p�du, odstra�ovat nárosty ani jednotlivé 
stromy  

Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   
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tab. �. 19 

PLOCHY ZELEN� SOUKROMÉ A VYHRAZENÉ   ZS 

Hlavní využití:  
-   sady a zahrady  
   
P�ípustné využití: 
- stavby oplocení  
- stavby skleník�  
- stavby pro uskladn�ní ná�adí a zem�d�lských výp�stk�  

Nep�ípustné využití:  
- jakékoliv jiné využití  
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

tab. �. 20 

PLOCHY ZELEN� SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM   ZX 

Hlavní využití:  
-   ekologické hospoda�ení  
   
P�ípustné využití: 
- experimentální stavby z p�írodních materiál� (d�evo, hlína, sláma) na pozemcích bývalých 

objekt�, s tolerancí p�esahu max. 15 % s využitím pro: 
- ekologickou výchovu a výuku 
- rozvoj a výuku tradi�ních �emesel 
- zážitkovou pedegogiku 
- ekologické hospoda�ení (stavby pro uskladn�ní ná�adí a zem�d�lských výp�stk�,                  

pro chov hospodá�ských zví�at) 
- stavby oplocení z p�írodních materiál� (d�evo, kámen, proutí)  
- drobné sakrální stavby (boží muka, k�íže, kapli�ky) 
- z�ízení pietních a vzpomínkových míst 
- stavby p�ších, cyklistických a ú�elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou                    

p�írod�
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
- stavby sítí technické infrastruktury   

Nep�ípustné využití:  
- jakékoliv jiné využití  
Podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 
- koeficient zastav�ní pozemku (KZP) – max. 0,10   
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G.  VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB, VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH 
OPAT�ENÍ, STAVEB A OPAT�ENÍ K ZAJIŠ�OVÁNÍ OBRANY                                   
A BEZPE�NOSTI STÁTU A PLOCH PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMK
M A STAVBÁM VYVLASTNIT  

(výkres �. 6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací) 

G.1  Ve�ejn� prosp�šné stavby dopravní infrastruktury    

VVD1 p�eložka silnice I/60, v�etn� úprav dot�ené komunika�ní sít� a v�etn� ostatních sou-
visejících staveb 

G.2  Ve�ejn� prosp�šné stavby technické infrastruktury  

VVT1   zemní vodojem (k. ú. Vl�ice u Javorníka parc. �. 1918/1) 
VVT2   vodní zdroj (k. ú. Vl�ice u Javorníka parc. � 180/1) 
VVT3   vodní zdroj (k. ú. Vl�ice u Javorníka parc. � 180/1) 
VVT4   vodní zdroj (k. ú. Vl�ice u Javorníka parc. � 1918/1) 
VVT5   �istírna odpadních vod (k. ú. Vl�ice u Javorníka parc. � 2132) 
VVT6   �istírna odpadních vod (k. ú. Vl�ice u Javorníka parc. � 87) 
VVT7      výstavba VTL plynovodu s tlakem nad 40 bar� DN 200, PN 40 Žulová – Javorník  

G.3 Ve�ejn� prosp�šná opat�ení 

VVUR11 opat�ení k zajišt�ní funkce regionálního biokoridoru ÚSES  
VVUR15 opat�ení k zajišt�ní funkce regionálního biokoridoru ÚSES  
VVUR17 opat�ení k zajišt�ní funkce regionálního biokoridoru ÚSES  
VVUR18 opat�ení k zajišt�ní funkce vloženého lokálního biocentra ÚSES  
VVUR19 opat�ení k zajišt�ní funkce regionálního biokoridoru ÚSES  
VVUR20 opat�ení k zajišt�ní funkce vloženého lokálního biocentra ÚSES  
VVUR21 opat�ení k zajišt�ní funkce regionálního biokoridoru ÚSES  

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A VE�EJNÝCH     
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P�EDKUPNÍ PRÁVO         

(výkres �. 6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací) 

1.  P�edkupní právo m�že být uplatn�no pro následující stavbu: 

Stavba �. Název Katastrální 
území 

Parcelní �íslo Ve prosp�ch 

PO1 Vybudování ve�ejného 
prostranství – ve�ejné 

zelen� v lokalit�                         
U Zámku 

Vl�ice                
u Javorníka 

2196, 3175 Obec Vl�ice 
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I.   STANOVENÍ KOMPENZA�NÍCH OPAT�ENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

1. Kompenza�ní opat�ení se nestanovují. 

J.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR
 ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V�ETN� PODMÍNEK PRO JEHO 
PROV��ENÍ 

(výkresy �. 1. Výkres základního �len�ní území a 5. Výkres energetiky a spoj�) 

1. V územním plánu je vymezen koridor územní rezervy pro nové vedení trasy VTL plyno-
vodu Žulová – Javorník. V tomto koridoru se nep�ipoušt�jí zm�ny v území, které by moh-
ly budoucí stanovené využití koridoru podstatn� ztížit nebo znemožnit. 

2. V rámci vyhodnocování územního plánu dle § 55 stavebního zákona bude prov��eno, zda 
je tento zám�r stále platný.     

K. STANOVENÍ PO�ADÍ ZM�N V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

(výkres �. 1. Výkres základního �len�ní území) 

1. Pro výstavbu na zastavitelných plochách �. Z6 a Z16 je stanovena etapizace. 

2. Na ploše �. Z6 bude v 1. etap� realizována výstavba v západní �ásti plochy, po zastav�ní 
alespo� 70 % plochy 1. etapy m�že být realizována výstavba ve východní �ásti plochy. 

3. Na ploše �. Z16 bude v 1. etap� realizována výstavba v severní �ásti plochy, v návaznosti 
na stávající areál farmy, po zastav�ní alespo� 70 % plochy 1. etapy m�že být realizována 
výstavba v jižní �ásti plochy. 

L.   ÚDAJE O PO�TU LIST
 ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO�TU VÝKRES
 K N�MU 
P�IPOJENÉ GRAFICKÉ �ÁSTI  

I.A  Textová �ást územního plánu Vl�ice obsahuje 35 stran textu. 

I.B  Grafická �ást územního plánu Vl�ice obsahuje tyto výkresy:  

  1. Výkres základního �len�ní území              

  2. Hlavní výkres                 

  3. Výkres dopravy                

  4. Výkres vodního hospodá�ství               

  5. Výkres energetiky a spoj�                

  6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací 


