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1. Textová část 

 
 
1.A. Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno ve správním území obce Prostřední Bečva, které je tvořeno 
jedním katastrálním územím - k. ú. Prostřední Bečva. Zastavěné území je vymezeno ke dni 
12.8.2021, je zakresleno ve výkresech: Výkres základního členění území a Hlavní výkres. 

1.B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj 
území: 

 vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost obyvatel území, 

 dostatečná nabídka nových ploch pro novou obytnou výstavbu v souladu s potřebami obce 
a s ohledem na životní prostředí a na ekologickou únosnost území, 

 nabídka ploch pro rozvoj veřejné infrastruktury - občanské vybavenosti, dopravní a 
technické infrastruktury, 

 nabídka ploch pro rozvoj služeb za účelem podpory hospodářství, vytváření pracovních 
míst a zabezpečení služeb v území, 

 vymezení ploch pro územní systém ekologické stability a krajinnou zeleň (realizace 
chybějících prvků ÚSES). 

Hlavní zásadou při vytváření podmínek pro rozvoj území jsou požadavky na ochranu 
architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní 
urbanistický a stavební vývoj celého katastrálního území obce. 

1.C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

1.C.1. Návrh urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 
 

1.C.1.1. Urbanistická koncepce 

Hlavní urbanistickou funkcí obce je funkce obytná a obslužná. Doplňkovou urbanistickou 
funkcí obce je funkce rekreační. 
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Navržená koncepce rozvoje obce respektuje rozlišný charakter zástavby v jednotlivých 
částech obce. Katastrální území obce Prostřední Bečva se bude rozvíjet jako vesnický 
urbanistický celek se stabilizovanou obytnou, obslužnou a rekreační funkcí. 
 

Územní plán Prostřední Bečva: 

 stabilizuje stávající plochy bydlení a smíšené obytné a navrhuje zastavitelné plochy pro 
bydlení a plochy smíšené obytné, které jsou primárně situovány do proluk ve stávající 
zástavbě a dále v přímé návaznosti na zastavěné území obce. Další možnosti pro bydlení 
a plochy smíšené obytné jsou v plochách stávající zástavby bez nároku na rozšiřování 
zastavitelných ploch. 

 stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti a navrhuje nové zastavitelné plochy 
veřejné vybavenosti, plochy komerčních zařízení, plochy pro tělovýchovu a sport a pro 
veřejné pohřebiště se souvisejícími službami. 

 stabilizuje stávající plochy individuální a hromadné rekreace a navrhuje novou 
zastavitelnou plochu individuální rekreace. 

 stabilizuje plochy výroby a navrhuje nové zastavitelné plochy výroby a skladování. 

 stabilizuje plochy a koridory technické infrastruktury a navrhuje nové zastavitelné plochy 
technické infrastruktury pro hráz retenčního prostoru. 

 stabilizuje plochy dopravní infrastruktury a navrhuje nové zastavitelné plochy veřejných 
prostranství. 

 navrhuje pro zastavitelné plochy dle místních podmínek dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

 stabilizuje stávající biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability (ÚSES) 
a doplňuje chybějící biocentra a biokoridory tak, aby navržené řešení umožnilo integrální 
provázání všech prvků v návaznosti na stávající i navrhované části ÚSES. 

 vytváří podmínky pro efektivní řešení protierozních opatření a opatření umožňující 
stávající ochranu a budoucí tvorbu krajinného rázu. Navrženým rozvojem území 
nedochází k narušení či zhoršování stávajícího krajinného rázu. Nezastavěné krajinné 
horizonty nebudou narušovány výstavbou stavebních dominant, které by mohly mít 
negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Dále navrhuje ochranu stávajících a zakládání 
nových ekologicky stabilních porostů a liniových prvků zeleně vytvářejících zejména 
protierozní opatření a dotvářejících krajinný ráz. 

 vymezuje plochu pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu. 

 

Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Při dalším rozvoji obce 
musí být plně respektovány stávající národní nemovité kulturní památky, ostatní památky 
místního významu, urbanisticky významné prostory obce a další hodnoty území včetně 
kulturních pohledových dominant. 

 

1.C.1.2. Urbanistická kompozice 
 

Urbanistická kompozice vychází z charakteru sídla a jeho polohy v krajině. Urbanická 
struktura zástavby obce Prostřední Bečva je poměrně dobře zachována. Jedná se o údolní 
vesnici s rozptýlenou zástavbou situovanou podél hlavní komunikace v údolí řeky Rožnovské 
Bečvy. Ostatní rozptýlená zástavba, vzhledem ke konfiguraci terénu, vznikala na úpatí údolí 
směrem k hřebenům. Hlavní výraznou architektonickou dominantou je kostel sv. Zdislavy 
situovaný nad silnicí I/35 severozápadně od centra obce.  
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Cílem územního plánu Prostřední Bečva je tak zajistit ochranu vzájemných harmonických 
vztahů urbánních a krajinných prvků, což je naplňováno zejména v rámci: 
 

- dodržování stanovených zásad uspořádání urbanizovaných ploch s ohledem na 
respektování místní původní urbanistické struktury zástavby v jednotlivých částech 
řešeného území 

 
- zachování měřítek pomocí nastavené regulace zastavěného území a zastavitelných 

ploch  - návrhové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a výrobu, jsou 
soustředěny do proluk zastavěného území nebo mimo zastavěné území obce a dle 
potřeby s těsnou čí volnou vazbou na stávající lokality rodinných domů a výrobní 
objekty, řešení respektuje výše uvedenou místní původní urbanistickou strukturu 
v jednotlivých částech dotčeného katastrálního území 

 
- dodržování zásad prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro jednotlivé 

funkční plochy tak, aby bylo zachováno základní měřítko a charakter tradiční 
venkovské zástavby obce jak v případě úpravy stávající zástavby, tak i při jejím dalším 
rozvoji, daná regulace povede k respektování stávající urbanistické struktury obce 
v jednotlivých částech řešeného území 

 
- dodržování obecných zásad ochrany krajinného rázu v plochách bydlení a smíšených 

obytných vesnických tak, aby nově vznikající zástavba, případně úprava stávající 
zástavby vždy vycházela z měřítka a hmotového uspořádání původní obytné zástavby 
obce 
 

- dodržování obecných zásad ochrany krajinného rázu v plochách občanské 
vybavenosti a výroby tak, aby u nově vznikajících areálů, případně při intenzifikaci 
využití těch stávajících bylo vždy respektováno měřítko a hmotové uspořádání 
stabilizované zástavby daného využití, případně aby nové objekty vycházely z měřítka 
navazující původní obytné zástavby obce a nenarušovaly venkovský charakter sídla 
 

- dodržování zásad prostorového uspořádání u nově vznikající zástavby v jednotlivých 
stabilizovaných funkčních plochách v kompaktním zastavěném území tak, aby nová 
zástavba i úprava stávající zástavby vždy respektovala dominantní centrální část obce 
s objekty základní občanské vybavenosti a rovněž architektonickou dominantu, kterou 
je kostel sv. Zdislavy 
 

- dodržování zásad prostorového uspořádání u nově navrhované a stabilizované 
zástavby památkově chráněného areálu Pusteven a jeho ochranného pásma tak, aby 
nová zástavba a úpravy stávající zástavby vždy respektovaly stabilizované objekty, 
které jsou předmětem památkové ochrany a jejich okolí vymezeného rozsáhlým 
ochranným pásmem   

 
- dodržování omezení možnosti zastavění v lokalitách místních rozhledových bodů, v 

rámci pohledových horizontů a rovněž v územích se zvýšenou ochranou krajinného 
rázu formou omezení rozsahu zastavěných ploch a stabilizací ploch volné krajiny  

 
- respektování a zachování cílových charakteristik krajiny a zohlednění polohy obce v 

CHKO Beskydy způsobem vymezení zastavěného území a lokalizací zastavitelných 
ploch včetně nastavení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
s ohledem na umístění zástavby v jednotlivých odstupňovaných zónách ochrany 
přírody a krajiny  
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1.C.1.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 
 
Územním plánem jsou v grafické části vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem 
využití, které tvoří urbanizované území: 
 

 

kód využití způsob využití plochy 

BI PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

BH PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ HROMADNÉ 

RH PLOCHY HROMADNÉ REKREACE 

RI PLOCHY RODINNÉ REKREACE 

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJ. POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ 
SLUŽBY 

OK PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

OX 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 
SPECIFICKÝCH FOREM 

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA 

T* PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

TO.1 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

P* PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

SO PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

SO.1 PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ V CENTRÁLNÍ 
ZÓNĚ 

SO.3 PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ 

SP PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

V PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA 

WT PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Z* PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 
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1.C.2. Vymezení zastavitelných ploch 
 
Územním plánem jsou vymezovány tyto zastavitelné plochy: 

1.C.2.1. Plochy bydlení 
 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

9 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

14 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

16 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

17 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

25 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

28 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

29 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

40 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

42 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

46 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

49 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

51 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

53 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

63 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

67 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

70 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

76 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

77 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

79 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

81 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

82 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

83 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

121 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

164  Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

172 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 
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176 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

180 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

181 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

182 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

184 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

188 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

198 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

206 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

207 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

219 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

 
 
1.C.2.2. Plochy rekreace 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

85 Plochy rodinné rekreace RI 

 
 
1.C.2.3. Plochy občanského vybavení 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

91 
Plochy občanského vybavení - plochy veřejné 
vybavenosti OV 

92 
Plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a 
související služby 

OH 

93 
Plochy občanského vybavení - plochy komerčních 
zařízení OK 

102 
Plochy občanského vybavení - plochy komerčních 
zařízení OK 

95 
Plochy občanského vybavení - plochy pro 
tělovýchovu a sport OS 

170 
Plochy občanského vybavení - plochy pro 
tělovýchovu a sport OS 

235 
Plochy občanského vybavení - plochy 
komerčních zařízení OK 
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1.C.2.4. Plochy technické infrastruktury 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

127 Plochy technické infrastruktury T* 

169 Plochy technické infrastruktury T* 

236 Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 

 
 
1.C.2.5. Plochy veřejných prostranství 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

104 Plochy veřejných prostranství P* 

208 Plochy veřejných prostranství P* 

 
 
1.C.2.6. Plochy smíšené obytné 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

3 
Plochy smíšeného využití - plochy smíšené obytné 
vesnické 

SO.3 

113 Plochy smíšeného využití - plochy smíšené obytné SO 

114 Plochy smíšeného využití - plochy smíšené obytné SO 

115 Plochy smíšeného využití - plochy smíšené obytné SO 

179 
Plochy smíšeného využití - plochy smíšené v centrální 
zóně 

SO.1 

211 Plochy smíšeného využití - plochy smíšené obytné  SO 

 
 
1.C.2.7. Plochy výroby a skladování 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

101 Plochy výroby a skladování V 

177 Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ 

205 Plochy výroby a skladování V 
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1.C.2.8. Plochy smíšené výrobní 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

218 Plochy smíšeného využití - plochy smíšené výrobní SP 

 
 
1.C.2.9. Plochy pro dopravu silniční 

 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

165 Plochy pro dopravu silniční DS 

171 Plochy pro dopravu silniční DS 

183 Plochy pro dopravu silniční DS 

190 Plochy pro dopravu silniční DS 

209 Plochy pro dopravu silniční DS 

210 Plochy pro dopravu silniční DS 

213 Plochy pro dopravu silniční DS 

216 Plochy pro dopravu silniční DS 

 
 
1 .C.3. Vymezení ploch přestavby 

Územním plánem jsou vymezovány tyto plochy přestavby: 
 

označení 
přestavby 

číslo 
plochy 

způsob využití plochy kód využití 

pre_01 9 Plochy bydlení - bydlení individuální BI 

 

1 .C.4. Systém sídelní zeleně 

Územní plán stabilizuje stávající plochy sídelní zeleně. Bude respektována stávající vzrostlá 
zeleň na nelesní půdě uvnitř zastavěného území - plochy veřejné zeleně a parků v centru 
obce, zeleň kolem vodních toků, stromořadí, jednotlivé vzrostlé stromy apod. 

1.C.4.1.  Vymezení ploch sídelní zeleně 
číslo 

plochy 
způsob využití plochy kód využití 

166 Plochy sídelní zeleně Z* 

214 Plochy sídelní zeleně Z* 
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1.D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

1.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury 
 
 
1.D. 1.1. Doprava silniční 

Územní plán stabilizuje stávající plochy silniční dopravy vč. stávajícího průtahu silnice I/35. 
 
 
1.D.1.2. Místní komunikace 

Územní plán stabilizuje stávající síť místních komunikací, která bude doplněna o přístupové 
trasy pro nově navrhované funkční plochy ležící mimo stávající komunikace. Další místní 
komunikace mohou být realizovány v rámci navržených zastavitelných ploch. 
 
Územní plán vyčleňuje pro navržené místní komunikace, které budou zajišťovat 
dopravní obslužnost v území, tuto plochu veřejných prostranství (P*): 

 

číslo 
plochy 

způsob využití plochy poznámka 

208 Plochy veřejných prostranství místní komunikace 

 
 
1.D.1.3. Účelové komunikace 

Územní plán stabilizuje stávající síť účelových komunikací ve volné krajině, která bude 
doplněna o přístupové trasy pro nově navrhované zastavitelné plochy ležící mimo stávající 
komunikace. Další účelové komunikace mohou být realizovány v rámci stabilizovaného 
zastavěného území, v zastavitelných plochách a v plochách volné krajiny. 
 
Územní plán vyčleňuje pro navržené účelové komunikace, které budou zajišťovat 
dopravní obslužnost zastavitelných ploch ve volné krajině, tyto plochy pro dopravu 
silniční (DS): 

 

číslo 
plochy 

způsob využití plochy poznámka 

165 Plochy pro dopravu silniční rozšíření účelové komunikace 

183 Plochy pro dopravu silniční účelová komunikace 

190 Plochy pro dopravu silniční účelová komunikace 

209 Plochy pro dopravu silniční účelová komunikace 

210 Plochy pro dopravu silniční účelová komunikace 

213 Plochy pro dopravu silniční účelová komunikace 

216 Plochy pro dopravu silniční účelová komunikace 
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1.D.1.4. Doprava statická - odstavování a parkování automobilů 
 
Územní plán stabilizuje stávající odstavné a parkovací plochy. 

Je navržena nová odstavná plocha, která je začleněna do ploch veřejných prostranství 
(P*) a nová odstavná plocha, která je začleněna do ploch pro dopravu silniční (DS): 

 

číslo 
plochy 

způsob využití plochy poznámka 

104 Plochy veřejných prostranství parkoviště 

171 Plochy pro dopravu silniční parkoviště 

 

Odstavné kapacity malého rozsahu budou realizovány v rámci příslušných ploch zastavěných 
a zastavitelných území bez vymezení v grafické části územního plánu. Odstavování 
nákladních vozidel se připouští pouze na vymezených plochách v souladu s podmínkami 
stanovenými pro využívání jednotlivých ploch. 

1.D.1.5. Pěší provoz 

Podél silničních a významných místních komunikací zůstává stabilizována základní síť 
chodníků. V souvislosti s úpravami místních komunikací se dle potřeby doplní systém 
chodníků. Podél nových komunikací se vybudují alespoň jednostranné chodníky pro 
bezkolizní pohyb chodců. 

1.D.1.6. Cyklistická doprava 

Stávající cyklotrasy zůstávají stabilizovány. V souvislosti s úpravami místních komunikací se 
dle potřeby doplní systém stezek a tras cyklistické dopravy. 

1.D.1.7. Hromadná doprava osob 

Stávající systém a dostupnost hromadné dopravy na území obce zůstávají stabilizovány. 

1.D.1.8. Hluk z dopravy 

V rámci nové výstavby dopravních staveb musejí být vyhodnoceny dopady na stávající i 
navrhovanou zástavbu. V případě překročení limitních hodnot je nutné zajistit dostatečná 
opatření tak, aby hlukové hladiny nepřesahovaly tyto hodnoty. 
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1 .D.2. Koncepce vodního hospodářství 

Sítě technické infrastruktury se navrhuje přednostně vést v plochách technické infrastruktury, 
v plochách veřejných prostranství a v plochách dopravní infrastruktury. 

 
 
1.D.2.1. Zásobování vodou 

Územní plán zachovává stávající systém zásobování vodou. Vodovodní systém obce 
Prostřední Bečva bude i nadále využíván také k požárním účelům. 

V navrhovaných lokalitách jsou navrženy nové vodovodní řady, které budou napojeny na 
stávající veřejný vodovod. Lokality, které se nacházejí nad tlakovým pásmem zásobování 
pitnou vodou, budou zásobovány individuálními zdroji pitné vody. 

 
 
1.D.2.2. Kanalizace 

Územní plán zachovává stávající systém oddílné kanalizace včetně hlavního páteřního 
splaškového sběrače napojeného do stávající ČOV obce Prostřední Bečva. Dále zachovává 
splaškovou kanalizaci z katastrálního území Solanec pod Soláněm napojenou do stávající 
ČOV obce Prostřední Bečva. 

Splaškové vody z navrhovaných lokalit budou napojeny novou splaškovou kanalizací na 
stávající kanalizační řady. Likvidaci odpadních vod z rozptýlené zástavby, která je mimo 
dosah splaškové kanalizace bude prováděna v malých domovních ČOV. 

Územní plán zachovává stávající systém odvádění dešťových vod dešťovou kanalizací a 
systémem příkopů, struh a propustků do potoků a do řeky Bečvy. Pro stávající a novou 
zástavbu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání tak, aby bylo zajištěno využití a 
vsakování dešťových vod v rámci zastavěného území a v zastavitelných plochách. 

 
 
1.D.2.3. Vodní toky a plochy - vodní režim 

Územní plán stabilizuje stávající vodní toky a plochy včetně břehové a doprovodné zeleně. 

 
1 .D.3. Koncepce energetiky a spojů 

 
 
1.D.3.1. Energetika 

Územní plán zachovává stávající zásobování elektrickou energií venkovním vedením linky VN 
ze směru Dolní Bečva, která je napojena z TS Rožnov pod Radhoštěm vč. trafostanic. 

 
 
1.D.3.2. Zásobování plynem 

Územní plán zachovává stávající zásobování plynem prostřednictvím STL plynovodu, který je 
přiveden z Rožnova pod Radhoštěm. 

V navrhovaných lokalitách jsou navrženy nové plynovodní řady, které budou napojeny na 
stávající STL plynovod. 
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1.D.3.3. Zásobování teplem 

Územní plán zachovává stávající systém individuálního zásobování teplem pro jednotlivé 
objekty. 

 
1.D.3.4. Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě 

Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. Dále stabilizuje ochranné pásmo leteckých 
radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany ČR. 

 

1.D.4. Nakládání s odpady 

Územní plán zachovává stávající systém nakládání s odpady a jejich likvidace. V dokumentaci 
je stabilizován stávající sběrný dvůr a je vymezena plocha č. 236 pro jeho rozšíření. 

 
1 .D.5. Občanské vybavení 

Územní plán stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti a navrhuje nové zastavitelné 
plochy veřejné vybavenosti, plochy komerčních zařízení, plochy pro tělovýchovu a sport a pro 
veřejné pohřebiště se souvisejícími službami. 

Územní plán navrhuje nové plochy občanského vybavení: plochy veřejné vybavenosti (OV), 
veřejná pohřebiště a související služby (OH), plochy komerčních zařízení (OK) a plochy pro 
tělovýchovu a sport (OS). 

Přehled navržených ploch občanského vybavení: 
 

číslo 
plochy způsob využití plochy kód využití 

91 
Plochy občanského vybavení - plochy veřejné 
vybavenosti 

OV 

92 
Plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a 
související služby 

OH 

93 
Plochy občanského vybavení - plochy komerčních 
zařízení 

OK 

102 
Plochy občanského vybavení - plochy komerčních 
zařízení 

OK 

95 
Plochy občanského vybavení - plochy pro 
tělovýchovu a sport 

OS 

170 
Plochy občanského vybavení - plochy pro 
tělovýchovu a sport 

OS 

235 
Plochy občanského vybavení - plochy komerčních 
zařízení OK 
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1 .D.6. Veřejná prostranství 

Územní plán stabilizuje stávající plochy veřejných prostranství. 

Jako nová veřejná prostranství se vymezují plochy pro místní komunikace a parkoviště vč. 
chodníků a veřejné zeleně pro obsluhu navržených zastavitelných ploch i pro obsluhu 
stávajících ploch. 
 
Přehled navržených ploch veřejných prostranství: 

 

číslo 
plochy 

způsob využití plochy kód využití 

104 Plochy veřejných prostranství P* 

208 Plochy veřejných prostranství P* 

 
 
 
 
1.E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro 
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně 

1.E.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití 

Územní plán stabilizuje uspořádání krajiny a zahrnuje do krajiny řešené území obce, které se 
nachází na lesních pozemcích a je trvale zalesněno - plochy lesní a přírodní, dále zbývající 
plochy krajiny - jako plochy zemědělské, plochy krajinné zeleně a plochy vodní a 
vodohospodářské. 

V krajině jsou vymezeny tyto plochy neurbanizované s rozdílným způsobem využití: 
 

K PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

P PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Z PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

L PLOCHY LESNÍ 

WT PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VODNÍ PLOCHY A TOKY 

 

Na stávající převážně spojitý systém lesů a krajinné zeleně navazují plochy navržené pro 
doplnění chybějících částí biokoridorů (plochy krajinné zeleně) a biocenter (plochy přírodní), 
které jsou součásti územního systému ekologické stability (ÚSES). Při zásahu do sítě 
zemědělských a lesních účelových komunikací musí být zajištěn přístup ke všem 
obhospodařovaným pozemkům. 
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1.E.2. Územní systém ekologické stability 
 
 
1.E.2.1. Nadregionální, regionální a lokální ÚSES 

Základem navrženého územního systému ekologické stability ve správním území obce 
Prostřední Bečva jsou biocentra a biokoridory s převažujícím charakterem lesních porostů. 
Hierarchicky jsou v řešeném území vymezeny prvky nadregionální - biocentrum, biokoridor, 
regionální - biocentrum, biokoridory a lokální - biocentra, biokoridory. 
 

Územní plán navrhuje tento průběh nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability: 

 nadregionální biocentrum - NRBC 103 RADHOŠŤ_KNĚHYNĚ III - PU09 

 nadregionální biokoridor - NRBK 146 RADHOŠŤ_KNĚHYNĚ IV - PU18, 

 regionální biocentrum  - RBC 129 ADÁMKY- PU76, 

 regionální biokoridor  - RBK 1568 ADÁMKY_KLUZOV - PU150, 

 regionální biokoridor  - RBK 1569 ADÁMKY_MEČŮVKA - PU151, 

 regionální biokoridor  - RBK 1571-RK 1569 - KOTLOVÁ_SOLISKO - PU153, 

 

Územní plán dále navrhuje tento průběh lokálního územního systému ekologické stability: 

 lokální biocentrum - LBC F007601/5 (TŮNĚ), 

 lokální biocentrum - LBC N005401/6 (V POLÍCH), 

 lokální biocentrum - LBC N005401/7 (U ŠKOLY), 

 lokální biocentrum - LBC F005401/13 (BÍLOVA PÁLENICE), 

 lokální biocentrum - LBC F005401/14 (BUŘOV), 

 lokální biocentrum - LBC F005401/15 (U SKALICKÝCH), 

 lokální biocentrum - LBCF005401/16 (POŽISKA), 

 lokální biocentrum - LBC F005401/17 (V JÁMĚ), 

 lokální biocentrum - LBC F005401/70 (KŘENKŮV GRŮŇ), 

 lokální biocentrum - LBC N005401/28 (KUBÍČKY), 

 lokální biocentrum - LBC F005401/29 (HÁKOVSKÝ VRCH), 

 lokální biokoridor - LBK F101 (U Skalických - Požiska), 

 lokální biokoridor - LBK F325 (Buřov - U Skalických), 

 lokální biokoridor - LBK F96 (Bílova pálenice - Buřov), 

 lokální biokoridor - LBK F95 (Buřov - V jámě), 

 lokální biokoridor - LBK F103 (LBK Křenkův grůň - NRBC Radhošť- Kněhyně), 

 lokální biokoridor - LBK F476 (V jámě - LBK Červenec - Křenkův grůň), 

 lokální biokoridor - LBK F477 (Křenkův grůň - LBK V jámě), 

 lokální biokoridor - LBK F329 (LBK V jámě - LBK Křenkův grůň), 
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 lokální biokoridor - LBK F478 (LBK Křenkův grůň - Červenec), 

 lokální biokoridor - LBK F471 (Hákovský vrch - Hluboký potok), 

 lokální biokoridor - LBK F136 (LBK Adámky - Kubíčky - Hákovský vrch), 

 lokální biokoridor - LBK ADÁMKY_KUBÍČKY 

Plochy ÚSES, které jsou dnes jen částečně funkční, územní plán navrhuje ke změně 
funkčního využití. 
 
Přehled navrhovaných ploch ÚSES: 

 

číslo 
plochy 

způsob využití plochy kód využití poznámka 

144 Plochy krajinné zeleně K regionální biokoridor ÚSES 

145 Plochy krajinné zeleně K lokální biokoridor ÚSES 

146 Plochy krajinné zeleně K lokální biokoridor ÚSES 

147 Plochy krajinné zeleně K lokální biokoridor ÚSES 

148 Plochy krajinné zeleně K lokální biokoridor ÚSES 

149 Plochy krajinné zeleně K lokální biokoridor ÚSES 

116 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

117 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

118 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

119 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

120 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

122 Plochy přírodní P regionální biocentrum ÚSES 

123 Plochy přírodní P regionální biocentrum ÚSES 

124 Plochy přírodní P regionální biocentrum ÚSES 

125 Plochy přírodní P regionální biocentrum ÚSES 

126 Plochy přírodní P regionální biocentrum ÚSES 

131 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

132 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

133 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

137 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

138 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

139 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

140 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 
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141 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

142 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

173 Plochy přírodní P lokální biocentrum ÚSES 

232 Plochy přírodní P regionální biocentrum ÚSES 

1.E.2.2. Interakční prvky ÚSES 

Územní plán stabilizuje stávající interakční prvky ÚSES, kterými jsou vyznačené koridory 
liniové zeleně. Jedná se o liniovou vzrostlou zeleň v krajině, polní remízky, stromové aleje 
podél cest, zeleň na skalních výchozech, v mokřadech, v zaniklých trasách polních cest a 
mezí. Linie interakčních prvků jsou nezbytným prvkem stability krajiny. 

Územní plán vymezuje interakční prvky navržené a k doplnění, které jsou vyznačeny zejména 
podél stávajících a zaniklých cest a mezí nebo na blocích orných půd v místě stávajících a 
zaniklých hranic pozemků. Realizace a doplnění interakčních prvků je možné zatravněním a 
výsadbou stromové zeleně. Navržené interakční prvky jsou vymezeny jako plochy krajinné 
zeleně. 

Přehled navrhovaných interakčních prvků ÚSES: 
 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

150 Plochy krajinné zeleně K 

151 Plochy krajinné zeleně K 

152 Plochy krajinné zeleně K 

153 Plochy krajinné zeleně K 

158 Plochy krajinné zeleně K 

159 Plochy krajinné zeleně K 

160 Plochy krajinné zeleně K 

161 Plochy krajinné zeleně K 

162 Plochy krajinné zeleně K 

163 Plochy krajinné zeleně K 

 
 
1 .E.3. Prostupnost krajiny 

Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. 
 
 
Komunikační síť v území 

 Územní plán stabilizuje prostupnost krajiny zachováním stávající komunikační sítě v 
území. 
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Síť turistických tras 

 Systém turistických tras je v rámci územního plánu zachován, nové turistické trasy nejsou 
navrhovány. 

 
 
Síť cyklotras 

 Systém cyklotras je v rámci územního plánu zachován, nové cyklostezky nejsou 
navrhovány. 

 
 
1 .E.4. Protierozní opatření 

Územní plán navrhuje realizaci nových ekologicky stabilních porostů liniového charakteru, 
které vytvářejí protierozní opatření. Jedná se o liniovou vzrostlou zeleň v krajině, polní remízky 
a stromové aleje. Jako protierozní opatření se rovněž navrhuje realizace chybějících 
biokoridorů a biocenter ÚSES. 

 
 
1 .E.5. Ochrana před povodněmi 

Územní plán vymezuje pro hráz retenčního prostoru (plochy určené k rozlivu) dvě plochy 
technické infrastruktury - T* a dále vymezuje retenční prostor pro rozliv řeky Rožnovská 
Bečva. 
 
Plochy technické infrastruktury, které jsou vymezeny pro hráz retenčního prostoru: 

 

číslo 
plochy způsob využití plochy kód využití 

127 Plochy technické infrastruktury T* 

169 Plochy technické infrastruktury T* 

 
 
1 .E.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny 

Územní plán zachovává rekreační využívání krajiny v rámci pěší turistiky, cykloturistiky, letní 
rekreace ve stávajících rekreačních zařízeních. Územní plán vymezuje a stabilizuje stávající 
plochy hromadné a rodinné rekreace a plochy sportu. Jsou stabilizovány sítě cyklistických 
tras, které lze v zimním období využít jako běžecké trasy. Cyklotrasy jsou propojeny se sítí 
cyklotras v sousedních obcích. 

Územní plán rozšiřuje podmínky pro rekreační využívání krajiny v nově navrhovaných 
plochách. 

 
 
1 .E.7. Vymezení ploch pro dobývání nerostů 

Územní plán stabilizuje na severozápadním okraji katastru Prostřední Bečva chráněné 
ložiskové území, Čs. část Hornoslezské pánve, číslo ložiskového území - 14400000 -surovina 
- uhlí černé, zemní plyn. Na území obce nejsou evidována poddolovaná území. 
 
Nejsou navrhovány nové plochy pro těžbu nerostů. 
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1.F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je 
možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 
 
 
1.F.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

 
 

kód 
plochy 

plochy s rozdílným způsobem využití 

BI PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

BH PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ HROMADNÉ 

RH PLOCHY HROMADNÉ REKREACE 

RI PLOCHY RODINNÉ REKREACE 

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

OH 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJ. POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ 
SLUŽBY 

OK PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

OS 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A 
SPORT 

OX 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM 

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA 

T* PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

TO.1 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

P* PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

SO PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

SO.1 PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ 
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SO.3 PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ 

SP PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

V PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA 

WT PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Z* PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

K PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

P PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Z PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

L PLOCHY LESNÍ 

 

 

 
1.F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání 

 

Podmínky jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách. 
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BI - PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

Hlavní využití 

 bydlení v rodinných domech 

Přípustné využití 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

 veřejná prostranství 

 související občanské vybavení 

 nerušící výroba a služby, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 

vymezené ploše 

 další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 

vymezené ploše 

 stavby stávající rekreace 

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím  

Podmíněně přípustné využití 

 stavby obchodního prodeje, které nemají výměru větší než 1 000 m2 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina rodinných domů v zastavěném území se stanovuje tak, 

aby respektovala maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby 

 maximální výška nové zástavby v zastavitelných plochách se stanovuje 9m nad 

rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a 

podkroví 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                         

- v zastavitelných plochách číslo 14, 46, 198, 207 je pro stavební pozemky 

v rozmezí do 1500 m2 (včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 

40%                                                                                                                               

- v zastavitelných plochách (s výjimkou ploch číslo 14, 46, 198, 207) je pro stavební 

pozemky v rozmezí od 1500 do 3000 m2 (včetně) stanoveno maximální přípustné 

zastavění pozemku 35%                                                                                                  

- v zastavitelných plochách (s výjimkou ploch číslo 14, 46, 198, 207) je pro stavební 

pozemky v rozmezí od 3000 do 5000 m2 stanoveno maximální přípustné zastavění 

pozemku 30% 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 
  



ÚZEMNÍ PLÁN PROSTŘEDNÍ BEČVA  - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

24 
 

 

BH - PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ HROMADNÉ 

Hlavní využití 

 bydlení v bytových domech 

Přípustné využití 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

 veřejná prostranství 

 související občanské vybavení 

 nerušící výroba a služby, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 

vymezené ploše 

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

Podmíněně přípustné využití 

 další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 

vymezené ploše, pokud je převažujícím využitím bydlení 

  stavby obchodního prodeje, které nemají výměru větší než 1 000 m2 stavby ubytování 

a stravování, které nemají výměru větší než 1 000 m2 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina zástavby v zastavěném území se stanovuje 15m nad 

rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 3 nadzemní podlaží a 

podkroví 

 úpravy zástavby v zastavěném území budou dodržovat základní prvky tvarosloví 

stávající zástavby bydlení hromadného 
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RH - PLOCHY HROMADNÉ REKREACE 

Hlavní využití 

 rekreace v ubytovacích zařízeních, kde je poskytováno ubytování a služby s tím 

spojené 

Přípustné využití 

 další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například 

veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, kempinků, 

přírodních koupališť, rekreačních luk 

 související dopravní a technická infrastruktura, která nesnižuje kvalitu prostředí ve 

vymezené ploše, a je slučitelná s rekreačními aktivitami 

 bydlení majitelů a obsluhy integrované do staveb ubytovacích zařízení 

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina nové zástavby pro rekreaci v zastavěném území se 

stanovuje tak, aby respektovala maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby 

hromadné rekreace 

 nová zástavba v zastavěném území bude dodržovat základní prvky tvarosloví 

zástavby místního venkovského charakteru 
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RI - PLOCHY RODINNÉ REKREACE 

Hlavní využití 

 rekreace ve stavbách pro rodinnou rekreaci 

Přípustné využití 

 související dopravní a technická infrastruktura, která nesnižuje kvalitu prostředí ve 

vymezené ploše, a je slučitelná s rekreačními aktivitami 

 další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací  

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výška nové zástavby rodinné rekreace v zastavěném území a v 

zastavitelných plochách se stanovuje 7m nad rostlý terén a současně podlažnost 

zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a podkroví 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 
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OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

Hlavní využití 

 občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, 

zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

Přípustné využití 

 občanské vybavení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, 

služby, vědu a výzkum, lázeňství 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

 veřejná prostranství  

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

Podmíněně přípustné využití 

 bydlení v bytech integrovaných do staveb občanského vybavení, pokud je 

převažujícím využitím občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 

péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina zástavby v zastavěném území se stanovuje tak, aby 

respektovala maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby občanského 

vybavení 

 maximální výšková hladina zástavby v zastavitelné ploše číslo 91 se stanovuje 9m 

nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a 

podkroví 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelné ploše číslo 91 bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                                        

- v zastavitelné ploše číslo 91 je pro stavební pozemky v rozmezí do 5500 m2 

(včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 40% 
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OH - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –  

VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 

Hlavní využití 

 občanské vybavení pro veřejná pohřebiště a související služby 

Přípustné využití 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

 veřejná prostranství  

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím  
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OK - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Hlavní využití 

 občanské vybavení pro obchodní prodej, ubytování a stravování  

Přípustné využití 

 nevýrobní služby 

 dopravní infrastruktura a veřejná prostranství slučitelná s hlavním využitím s výjimkou 

umísťování nových a rozšiřování stávajících parkovišť ve stabilizovaných plochách 

číslo 221 a 222 a v zastavitelné ploše 93 

 technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

 umísťování nových a rozšiřování stávajících parkovišť ve stabilizovaných plochách 

číslo 221 a 222 a v zastavitelné ploše 93 

 využití stabilizovaných ploch číslo 221 a 222 a zastavitelné plochy 93, které by si 

vyžádalo zásah do konfigurace stávajícího rostlého terénu  

 umísťování nové a rozšiřování stávající zástavby ve stabilizované ploše číslo 221 

Podmíněně přípustné využití 

 bydlení v bytech integrovaných do staveb občanského vybavení, pokud je 

převažujícím využitím občanské vybavení pro obchodní prodej, ubytování a stravování 

 bydlení, pokud se jedná o stabilizovanou plochu občanského vybavení číslo 231 

 občanské vybavení pro tělovýchovu a sport, služby, lázeňství, pokud je převažujícím 

využitím občanské vybavení pro obchodní prodej, ubytování a stravování 

 výstavba v návrhové ploše 102 je podmíněna respektováním ochranného pásma 

silnice I/35 při umísťování zástavby s výjimkou staveb pro dopravu a dále je 

podmíněna nezvyšováním počtu stávajících komunikačních připojení na silnici I/35, 

výstavba je podmíněna předložením a odsouhlasením návrhu dopravní obsluhy území 

v souladu s platnou legislativou a s požadavkem na komplexní řešení, včetně řešení 

dopravní obsluhy přilehlé stabilizované plochy BI 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina nové zástavby v zastavěném území a úprav stávající 

zástavby ve stabilizované ploše 222 se stanovuje tak, aby respektovala maximální 

výškovou hladinu stávající okolní zástavby občanského vybavení 

 maximální výšková hladina pro novou zástavbu ve stabilizované ploše číslo 222 a 

v zastavitelné ploše 93 se stanovuje 9m nad rostlý terén 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelné ploše bude dodržovat základní 

prvky tvarosloví stávající okolní zástavby občanského vybavení 

 nová zástavba ve stabilizované ploše číslo 222 a v zastavitelné ploše 93 bude 

dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 
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 ve stabilizované ploše číslo 222 a v zastavitelné ploše 93 bude při umístění nové 

zástavby stabilizována stávající konfigurace navazujícího rostlého terénu 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                             

- v zastavitelné ploše číslo 102 je pro stavební pozemky v rozmezí do 7000 m2 

(včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 40% 
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OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –  

PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

Hlavní využití 

 občanské vybavení pro tělovýchovu a sport 

Přípustné využití 

 lyžařské sjezdovky (platí pouze pro stávající plochy č. 200, 201 a 202) 

 multifunkční a fotbalové hřiště (platí pouze pro stávající plochu č. 204) 

 dopravní infrastruktura a veřejná prostranství slučitelná s hlavním využitím (s výjimkou 

umísťování nových a rozšiřování stávajících parkovišť ve stabilizovaných plochách 

číslo 200, 201, 202 a 226)  

 technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím  

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 rozšiřování a intenzifikace zástavby a výstavba nových parkovišť ve stabilizované 

ploše 226 

 umísťování nových a rozšiřování stávajících parkovišť ve stabilizovaných plochách 

200, 201, 202 

Podmíněně přípustné využití  

 občanské vybavení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, lázeňství, 

pokud je převažujícím využitím občanské vybavení pro tělovýchovu a sport (platí pro 

všechny stávající plochy kromě ploch č. 200, 201, 202, 204 a 226 a pro všechny 

návrhové plochy) 

 bydlení obsluhy objektů ve služebních bytech, pokud je převažujícím využitím 

občanské vybavení pro tělovýchovu a sport (platí pro všechny stávající plochy kromě 

ploch č. 200, 201, 202, 204 a 226 a pro všechny návrhové plochy) 

 zázemí technických a komunálních služeb obce pro odstavování vozidel a strojů 

údržby a skladování, pokud je převažujícím využitím občanské vybavení pro 

tělovýchovu a sport (platí pro všechny stávající plochy kromě ploch č. 200, 201, 202, 

204 a 226 a pro všechny návrhové plochy) 

 lyžařské vleky, pokud souvisí s využitím pro lyžařské sjezdovky (platí pouze pro 

stávající plochy č. 200 a 202) 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina objektů podmíněně přípustného občanského vybavení pro 

obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, lázeňství v zastavěném území a 

v zastavitelných plochách se stanovuje tak, aby respektovala maximální výškovou 

hladinu stávající okolní zástavby 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví stávající okolní zástavby  
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OX - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –  
PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM 

Hlavní využití 

 občanské vybavení specifických forem v ploše Nemovité národní kulturní památky 

areálu Pusteven 

Přípustné využití 

 ubytování, stravování a související služby, které nesnižují ochranu kulturních hodnot 
Nemovité národní kulturní památky - areálu Pusteven 

 dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství slučitelná s hlavním využitím 

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

 umísťování nových a rozšiřování stávajících parkovišť  
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DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA 

Hlavní využití 

 doprava silniční 

Přípustné využití 

 dopravní zařízení a dopravní vybavení 

 doprava cyklistická a pěší 

 technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

  zařízení protihlukových opatření a protipovodňové ochrany 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 
  



ÚZEMNÍ PLÁN PROSTŘEDNÍ BEČVA  - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

34 
 

 
T* - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Hlavní využití 

 technická infrastruktura 

Přípustné využití 

 provozně související zařízení technického vybavení 

 dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 
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TO.1 - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Hlavní využití 

 sběrný dvůr  

Přípustné využití 

 provozně související zařízení technického vybavení 

 dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím  

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 
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P* - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Hlavní využití 

 veřejná prostranství 

Přípustné využití 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

 zeleň 

 odpočinkové plochy s drobnou architekturou 

 drobná sportoviště 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 
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SO - PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Přípustné využití 

 bydlení 

 občanské vybavení 

 veřejná prostranství včetně drobné architektury a drobných sportovišť 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s bydlením a občanskou vybaveností  

 zeleň 

Podmíněně přípustné využití 

 nerušící drobná výroba a řemesla, pokud svým provozováním a technickým zařízením 

nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí 

souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž 

v území 

 nerušící samozásobitelské zemědělství, pouze v zástavbě bydlení individuálního, 

pokud svým provozováním a technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí, nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území a svým 

charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

 hromadná rekreace, pouze ve stabilizované ploše č. 234, pokud svým provozováním 

a technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí  

 záchytné parkoviště, pouze v návrhové ploše 211 

 výstavba v návrhové ploše 211 je podmíněna respektováním ochranného pásma 

silnice I/35 při umísťování zástavby s výjimkou staveb pro dopravu a dále je 

podmíněna nezvyšováním počtu stávajících komunikačních připojení na silnici I/35, 

výstavba je podmíněna předložením a odsouhlasením návrhu dopravní obsluhy 

území v souladu s platnou legislativou a s požadavkem na komplexní řešení, včetně 

řešení dopravní obsluhy přilehlé stabilizované plochy BI 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s přípustným a podmíněně přípustným využitím a snižuje 

kvalitu obytného prostředí v této ploše a v souvisejícím území  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 obytná zástavba v návrhové ploše 211 bude umístěna mimo ochranné pásmo silniční 
a bude od areálu výroby oddělena pásem izolační zeleně   

 maximální výšková hladina nové zástavby občanské vybavenosti a bydlení 
hromadného v zastavitelných plochách se stanovuje tak, aby respektovala maximální 
výškovou hladinu stávající okolní zástavby občanské vybavenosti a současně 
podlažnost zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží a podkroví 

 maximální výška nové zástavby bydlení individuálního v zastavitelných plochách se 
stanovuje 9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 
nadzemní podlaží a podkroví 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 
základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                                        
- v zastavitelných plochách číslo 113 a 114 je pro stavební pozemky v rozmezí od 
1500 do 2500 m2 (včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 40% 
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SO.1 - PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ –  

PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ 

Přípustné využití 

 bydlení 

 občanské vybavení 

 veřejná prostranství včetně drobné architektury a drobných sportovišť 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s bydlením a občanskou vybaveností 

 zeleň 

Podmíněně přípustné využití 

 výstavba v návrhové ploše 179 je podmíněna realizací protipovodňové ochrany na 

pozemku 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s přípustným využitím a snižuje kvalitu obytného prostředí v 

této ploše a v souvisejícím území  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina nové zástavby se stanovuje 9m nad rostlý terén a 

současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a podkroví 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                                        

- v zastavitelné ploše číslo 179 je pro stavební pozemky v rozmezí do 1000 m2 

(včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 40% 
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SO.3 - PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ 

Přípustné využití 

 bydlení v rodinných domech 

 občanské vybavení pro obchodní prodej, nevýrobní služby, ubytování a stravování 

 nerušící drobná výroba, řemesla a zemědělství, které svým provozováním a 

technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují 

kvalitu obytného prostředí souvisejícího území  

 veřejná prostranství 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s bydlením, občanskou vybaveností a 

drobnou výrobou 

 zeleň 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s přípustným využitím a snižuje kvalitu obytného prostředí v 

této ploše a v souvisejícím území  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina nové zástavby se stanovuje 9m nad rostlý terén a 

současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a podkroví 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                                        

- ve stávající ploše číslo 230 a v zastavitelné ploše číslo 3 je pro stavební pozemky 

v rozmezí od min.1000 do 2500 m2 (včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění 

pozemku 40% 
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SP - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Přípustné využití 

 občanské vybavení pro obchodní prodej, nevýrobní služby, ubytování a stravování, 

tělovýchovu a sport 

 drobná výroba, řemesla a skladování, zemědělská výroba 

 veřejná prostranství 

 dopravní a technická infrastruktura 

 zeleň 

Podmíněně přípustné využití 

 doplňkové bydlení, pouze ve služebních bytech obsluhy objektů 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina nové zástavby se stanovuje tak, aby respektovala 

maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby pro výrobnu 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                                        

- v zastavitelné ploše číslo 218 je pro stavební pozemky v rozmezí do 6000 m2 

(včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 40% 
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V - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Hlavní využití 

 průmyslová a zemědělská výroba a skladování 

Přípustné využití 

 veřejná prostranství 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím včetně provozně 

souvisejícího zařízení technického vybavení 

 zeleň 

Podmíněně přípustné využití 

 doplňkové bydlení, pouze ve služebních bytech obsluhy objektů 

 občanské vybavení pro ubytování, stravování a služby, čerpací stanice pohonných 

hmot, pouze v rámci stávající plochy č. 203 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím například pro těžbu, 

hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina nové zástavby se stanovuje tak, aby respektovala 

maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby pro výrobnu 

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví stávající okolní zástavby pro výrobnu 

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                                                                            

- v zastavitelných plochách číslo 101 a 205 je pro stavební pozemky v rozmezí od 

2500 do 5000 m2 (včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 40% 
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VZ - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA 

Hlavní využití 

 zemědělská a lesnická výroba a skladování 

Přípustné využití 

 veřejná prostranství 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím včetně provozně 

souvisejícího zařízení technického vybavení 

 zeleň 

Podmíněně přípustné využití 

 doplňkové bydlení, pouze ve služebních bytech obsluhy objektů 

 prodej a služby, pouze související s výrobními aktivitami 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím například pro těžbu, 

hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

 maximální výšková hladina nové zástavby se stanovuje tak, aby respektovala 

maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby  

 nová zástavba v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude dodržovat 

základní prvky tvarosloví stávající okolní zástavby  

 rozmezí výměry pro vymezování nových stavebních pozemků je stanoveno:                                                        

- v zastavitelné ploše číslo 177 je pro stavební pozemky v rozmezí do 4000 m2 

(včetně) stanoveno maximální přípustné zastavění pozemku 40% 
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WT - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Hlavní využití 

 vodní plochy a toky pro převažující vodohospodářské využití a ve prospěch ochrany 

přírody 

Přípustné využití 

 vodohospodářské stavby včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou 

 zeleň  

 rybochovná zařízení 

 migrační zprostupnění pro vodní živočichy 

 křížení s liniovou dopravní a technickou infrastrukturou 

Podmíněně přípustné využití 

 rybochovná zařízení, pokud nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných 

prvků územního systému ekologické stability, nebude omezena prostupnost krajiny a 

přístupnost vodních ploch a toků pro nutnou údržbu 

Nepřípustné využití  

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 
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Z* - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Hlavní využití 

 plochy s převažujícím podílem zeleně v zastavěném území 

Přípustné využití 

 trvalé travní porosty, sady a zahrady včetně související samozásobitelské zemědělské 

rostlinné produkce 

 dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství slučitelná s hlavním využitím 

 stavby a zařízení doplňující funkci sídelní zeleně, dětská hřiště, parkový mobiliář 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

 trvalé oplocení sídelní zeleně s výjimkou pasteveckých ohrad v odůvodněných 

případech 
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K - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

Hlavní využití 

 zeleň v krajině 

Přípustné využití 

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím (kromě 

stabilizovaných ploch č. 227, 228, ve kterých je přípustná pouze technická 

infrastruktura) 

 biokoridory územního systému ekologické stability (ÚSES) 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství a pro ochranu přírody a krajiny 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné využití 

 cyklistické a naučné stezky, drobná architektura, pokud nebudou v rozporu se zájmy 

ochrany přírody a krajiny, nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných 

prvků územního systému ekologické stability 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 

 nové stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 

 technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu kromě 

cyklistických a naučných stezek a drobné architektury 

 změna konfigurace rostlého terénu ve stabilizovaných plochách č. 227, 228 
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P - PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Hlavní využití 

 plochy určené pro biocentra územního systému ekologické stability (ÚSES) 

Přípustné využití 

 výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům 

ÚSES 

 vodní plochy a toky, které jsou součástí biocenter 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné využití 

 cyklistické a naučné stezky, drobná architektura, pokud nebudou v rozporu se zájmy 

ochrany přírody a krajiny, nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných 

prvků územního systému ekologické stability 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

 využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 

 změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 

 nové stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 

 technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu kromě 

cyklistických a naučných stezek a drobné architektury 
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Z - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Hlavní využití 

 zemědělsky využívaná půda  

Přípustné využití 

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 protierozní opatření 

Podmíněně přípustné využití 

 cyklistické a naučné stezky, drobná architektura, pokud nebudou v rozporu se zájmy 

ochrany přírody a krajiny a nebude narušena funkce hlavní  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 

- pouze stabilizace stávajících staveb  

- umísťování nových staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, pouze s 

využitím pro: dočasné ukrytí hospodářských zvířat, seníky, včelíny 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví 

 nové stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství kromě přípustných a podmíněně 

přípustných 

 technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu kromě 

cyklistických a naučných stezek a drobné architektury 

 trvalé oplocení zemědělské půdy s výjimkou pasteveckých ohrad v odůvodněných 

případech 
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L - PLOCHY LESNÍ 

Hlavní využití 

 plochy lesní  

Přípustné využití 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví 

 dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

 plochy pro územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 vodní plochy a toky 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 cyklistické a naučné stezky, drobná architektura 

Nepřípustné využití 

 využití, které je v rozporu s hlavním a přípustným využitím 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství  

 technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu kromě 

cyklistických a naučných stezek a drobné architektury 
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1.F.3. Stanovení obecné podmínky ochrany krajinného rázu ve volné 
krajině 

S ohledem na umístění řešeného území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy je z důvodu 
veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny pro plochy neurbanizované (tj. pro volnou krajinu - 
plochy K,P,Z,L,WT) v celém řešeném území (tj. v celém k.ú. Prostřední Bečva) stanoveno 
jako nepřípustné umísťování mobilních zařízení zejména s funkcí bydlení, rekreace, výroby, 
výrobních služeb, řemesel, komerčního občanského vybavení, nevýrobních služeb, reklamy. 

Pro nové stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství s využitím pro dočasné ukrytí 
hospodářských zvířat, seníky a včelíny, které jsou podmíněně přípustné v plochách 
zemědělských, je z důvodu veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny stanoveno: výška 
staveb nepřesáhne 6m nad přilehlý rostlý terén a současně podlažnost staveb nepřesáhne 1 
nadzemní podlaží, zastavění plochy nepřesáhne 50m2. Podmíněně přípustné stavby pro 
zemědělství budou dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského 
charakteru. 

 

1.G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 

1.G.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Územní plán vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit: 
 

 

označení 
VPS 

číslo 
plochy 

poznámka 

Technická infrastruktura 

T_01 127 hráz retenčního prostoru (plochy určené k rozlivu) 

 
 

169 hráz retenčního prostoru (plochy určené k rozlivu) 
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1.G.2. Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Územní plán vymezuje tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

označení 
VPO 

číslo 
plochy 

poznámka 

ÚSES 

P_01 116 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_02 117 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_03 118 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_04 119 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_05 120 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_12 131 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_13 132 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_14 133 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_15 137 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_16 138 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_17 139 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_18 140 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_19 141 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_20 142 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

P_21 173 přírodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 

K_02 145 krajinná zeleň (lokální biokoridor ÚSES) 

K_03 146 krajinná zeleň (lokální biokoridor ÚSES) 

K_04 147 krajinná zeleň (lokální biokoridor ÚSES) 

K_05 148 krajinná zeleň (lokální biokoridor ÚSES) 

K_06 149 krajinná zeleň (lokální biokoridor ÚSES) 

K_07 150 interakční prvek 

K_08 151 interakční prvek 

K_09 152 interakční prvek 

K_10 153 interakční prvek 
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K_11 158 interakční prvek 

K_12 159 interakční prvek 

K_13 160 interakční prvek 

K_14 161 interakční prvek 

K_15 162 interakční prvek 

K_16 163 interakční prvek 

 

1.G.3. Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

Územní plán nevymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 

1.G.4. Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

Územní plán nevymezuje plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. 
 

1.H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a popřípadě dalších údajů podle § 8 katastrálního 
zákona 

1.H.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
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1.H.2. Vymezení veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

Územní plán vymezuje tato veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 
ve prospěch Obce Prostřední Bečva: 

 

označení 
VP 

číslo 
plochy 

katastrální území 
parcelní 

číslo 
předkupní právo ve 

prospěch 
poznámka 

Veřejná prostranství 

P*_01 104 Prostřední Bečva 15/2 Obec Prostřední Bečva 
veřejné 

prostranství 

 

1.I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona 

Na základě výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo nutné stanovit 
kompenzační opatření. 
 

1.J. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části
  

1.J.1. údaje o počtu listů textové části územního plánu a počtu výkresů grafické části 

Územní plán obsahuje: 
 

P1 Textová část celkem 57 stran 

P2 Grafická část celkem 3 výkresy 

Seznam výkresů  
 

P2 2-1 Výkres základního členění území 1:5 000 

P2 2-2 Hlavní výkres 1:5 000 

P2 2-3 Výkres VPS, VPO, asanací 1:5 000 
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1.J.2. Vymezení pojmů 

 
 Místní původní urbanistická struktura: jedná se o strukturu navazující zástavby, která je v rostlé 

staré zástavbě shluková s kombinací obytných a hospodářských objektů a v okrajových částech 
s převahou nových staveb je tvořena samostatně stojícími rodinnými domy respektujícími uliční 
čáru. Původní urbanistická struktura zastoupená ve staré zástavbě obce je tvořena shluky 
objektů v návaznosti na dopravní trasy v údolí Rožnovské Bečvy a v navazujících bočních 
údolích jeho přítoků. Ve volné krajině původní zástavba přecházela na svazích do podoby volné 
zástavby tvořené samotami. Využití původní zástavby bylo vždy kombinované, zástavba 
sloužila zejména pro bydlení a hospodaření, které doplňovaly služby a řemesla. Kulturní 
dominantou zástavby obce je objekt kostela. 

 
 Měřítko a charakter tradiční venkovské zástavby: tradiční venkovská zástavba obce má lidské 

měřítko a jedná se o zástavbu nízkopodlažní, která má v kompaktním zastavěném území 
charakter shlukový a mimo kompaktní zastavěné území má charakter rozvolněné zástavby 
samot.  

 
 Měřítko a hmotové uspořádání původní obytné zástavby obce: zástavba je tvořena jedním 

objektem nebo soustavou několika objektů obdélníkového půdorysu, případně půdorysu ve 
tvaru písmen L,U,T nebo jejich kombinací, objekty hlavního využití jsou nízké a jsou opatřeny 
pravidelnou šikmou střechou, zástavba má lidské měřítko a vytváří vhodný přechodový prvek 
mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou. 

 
 Dodržování obecných zásad ochrany krajinného rázu: nová zástavba bude vytvářet nové 

hodnoty v krajině, současně použitou hmotou a měřítkem staveb nebude vytvářet prvky 
cizorodé venkovskému prostředí (podrobné podmínky ochrany krajinného rázu týkající se  
řešení konkrétních umísťovaných staveb – tj. konkrétní rozsah a tvar zastavěné plochy a 
obestavěného prostoru objektů, tvar střech, sklon střešních rovin, architektonické detaily, 
materiálové a barevné řešení atd. – neodpovídají podrobnosti a rozsahu řešení územního 
plánu, vzhledem k tomu je není možné považovat za dohodnuté s dotčeným orgánem 
v předloženém územním plánu, uvedené podrobné podmínky budou stanoveny orgánem 
ochrany přírody a krajiny v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem). 

 
 Veřejná prostranství: tj. plochy pro dopravu (vozidlové komunikace, chodníky, cyklostezky, 

integrované cyklostezky, parkoviště, odstavné plochy apod.), ucelená veřejná prostranství 
(náves, tržiště apod.) a dále plochy veřejné zeleně (doprovodná zeleň cest a vodních toků, 
veřejně přístupná izolační zeleň, veřejně přístupný park apod.), veřejně přístupné plochy pro 
volnočasové aktivity obyvatel (dětská hřiště, sestavy posilovacích strojů, drobná víceúčelová 
zpevněná nebo travnatá hřiště). 

 
 Sídelní zeleň: tj. ucelené plochy v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavitelné plochy, 

které jsou primárně určeny pro porosty zeleně, tyto plochy mohou být soukromé nebo veřejné, 
mohou být volně přístupné nebo oplocené, jsou to například – trvalé travní porosty, sady a 
zahrady, plochy okrasné parkové zeleně, pásy izolační bariérové zeleně, pásy doprovodné 
zeleně komunikací a vodních toků apod. 

 
 Dopravní infrastruktura: tj. stavby a zařízení pro dopravu vozidlovou, cyklistickou a pěší včetně 

souvisejících staveb a zařízení, plochy pro dopravu v klidu – parkoviště garáže. 
 

 Technická infrastruktura: tj. stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvedení a likvidaci 
odpadních a dešťových vod, protipovodňovou a protierozní ochranu, pro zásobování elektrickou 
energií a zemním plynem, pro elektronické komunikace apod. 
 

 Plochy technické infrastruktury – pro nakládání s odpady: tj. sběrný dvůr a související 
manipulační plochy apod. 

 
 Odpočinkové plochy s drobnou architekturou: tj. drobné zpevněné plochy včetně mobiliáře 

opatřené přístřešky, altány, pergolami a doplňkovými herními prvky dětských hřišť, případně 
jednotlivými venkovními posilovacími stroji apod. 
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 Drobná sportoviště: tj. dětská hřiště, sestavy venkovních posilovacích strojů, drobné zpevněné 
víceúčelové sportovní plochy včetně mobiliáře apod. 

 
 Drobná architektura: tj. drobné sakrální stavby (kaple, zvonice), památníky, altány, přístřešky 

apod. 
 

 Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství: tj. zejména přístřešky pro hospodářská 
zvířata, seníky, včelíny, sklady apod.: 
- stavby, které slouží pro uschování slámy a sena za účelem ochrany před nepříznivými 

účinky dešťových a sněhových srážek – tj. seníky 
- stavby pro dočasné ukrytí a ochranu hospodářských zvířat na pastvinách před nepříznivými 

povětrnostními vlivy (ochrana před přímým slunečním svitem, horkem, větrem, dešťovými 
srážkami) – tj. přístřešky pro hospodářská zvířata (zpravidla plně opláštěné pouze ze tří 
stran) 

- zařízení, která slouží pouze pro umístění jednotlivých úlů s včelstvy a jsou nezbytná pro 
zajištění zemědělské produkce – tj. včelíny  

 
 V souladu s veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny a ochrany krajinného rázu je ve volné 

krajině nepřípustné umísťování staveb zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů, rekreaci, 
cestovní ruch…….: vyjmenované způsoby využití jsou ve volné krajině řešeného k.ú. Prostřední 
Bečva nepřípustné v souladu s veřejným zájmem ochrany hodnot v rámci Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy, a to v souladu s posláním chráněné krajinné oblasti, kterým je ochrana všech 
hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření 
vyváženého životního prostředí. 

 
 Mobilní zařízení zejména s funkcí bydlení, rekreace, výroby, výrobních služeb, řemesel, 

komerčního občanského vybavení, nevýrobních služeb, reklamy: tj. mobilheim, maringotka, 
karavan, obytný přívěs, obytné vozidlo apod. využívané pro uvedené funkce. 

  
 Základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru: zástavba je tvořena 

jedním objektem nebo soustavou několika objektů obdélníkového půdorysu, případně půdorysu 
ve tvaru písmen L,U,T nebo jejich kombinací, objekty hlavního využití jsou nízké, s jedním 
nadzemním podlažím a podkrovím a jsou opatřeny pravidelnou šikmou střechou, zástavba má 
lidské měřítko. 

 
 Základní prvky tvarosloví stávající okolní zástavby: prostorové uspořádání a základní hmotové 

parametry zástavby (včetně podlažnosti, výšky, tvaru zastřešení a orientace základní hmoty 
objektů vzhledem k přístupové komunikaci atd,), která bezprostředně navazuje na nově 
umísťovanou zástavbu se shodnou funkcí. 

 
 Výšková hladina zástavby v zastavitelné ploše nepřesáhne 9m nad rostlý terén: tj. výška 

jednotlivých staveb bude maximálně 9m nad nejvyšší úroveň přilehlého rostlého terénu. 
  

 Zástavba nepřesáhne 1 nadzemní podlaží: nadzemní část staveb je tvořena pouze jedním 
nadzemním podlažím. 

 
 Zástavba nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a podkroví: nadzemní část staveb je tvořena buď 

pouze jedním nadzemním podlažím, nebo jedním nadzemním podlažím a podkrovím. 
 

 Podkroví: je ohraničený vnitřní prostor nad posledním běžným nadzemním podlažím, který je 
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi a svými parametry odpovídá 
požadavkům na jeho účelové využití. 

 
 



ÚZEMNÍ PLÁN PROSTŘEDNÍ BEČVA  - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

55 
 

 
2. Textová část doplňující 

2.A. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, vč. podmínek pro jeho prověření 

Územní plán nevymezuje plochy ani koridory územních rezerv. 

2.B. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci 

Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
dohodou o parcelaci. 

2.C. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro 
její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 
 
Územní plán Prostřední Bečva vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 
 
Tyto plochy jsou vymezeny v grafické části - Výkres základního členění území. 
 
Územní studií budou prověřeny návrhové plochy: 
 
US1 - Zastavitelná plocha bydlení - bydlení individuální BI č. 81 
  

číslo 
plochy 

výměra 
plochy 
 v ha 

účel zpracování podmínky US lhůta pro 
vložení dat  

do evidence  

 
81 

 
2,0826 

 
návrh uspořádání a 
způsobu zastavění 
rozsáhlé plochy vy-
mezené pro bydlení 
v rodinných domech 

 
 navrhnout parcelaci plochy 
 navrhnout koncepci veřejné dopravní a technické 

infrastruktury v lokalitě včetně řešení dopravního napojení 
jednotlivých stavebních pozemků a včetně řešení napojení 
na stabilizovanou veřejně přístupnou dopravní síť v území 

 vymezit plochy veřejné zeleně  
 stanovit zásady plošného uspořádání zástavby se záměrem 

umístit novou zástavbu v návaznosti na veřejně přístupné 
komunikace a k ochrannému pásmu silnice I. třídy směřovat 
sídelní zeleň a zahrady rodinných domů 

 stanovit zásady prostorového uspořádání zástavby 
s ohledem na navazující stávající zástavbu rodinných domů 
a s ohledem na umístění lokality v CHKO Beskydy  

 
do 
31.12.2026 
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US3 - Zastavitelná plocha bydlení - bydlení individuální BI č. 219 
  

číslo 
plochy 

výměra 
plochy 
 v ha 

účel zpracování podmínky US lhůta pro 
pořízení US 

 
219 

 
1,1662 

 
návrh uspořádání a 
způsobu zastavění 
rozsáhlé plochy vy-
mezené pro bydlení 
v rodinných domech 
s komplikovaným do-
pravním napojením 

 
 navrhnout parcelaci plochy 
 navrhnout koncepci veřejné dopravní a technické 

infrastruktury v lokalitě včetně řešení dopravního napojení 
jednotlivých stavebních pozemků a včetně řešení napojení 
na stabilizovanou veřejně přístupnou dopravní síť v území 

 stanovit zásady plošného uspořádání zástavby se záměrem 
umístit novou zástavbu v návaznosti na veřejně přístupné 
komunikace 

 stanovit zásady plošného a prostorového uspořádání 
zástavby s ohledem na navazující stávající zástavbu 
rodinných domů a s ohledem na umístění lokality v CHKO 
Beskydy 

 
do 
31.12.2026 

2.D. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního 
plánu v rozsahu podle přílohy č.9. stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu 
z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

Územní plán nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu. 

2.E. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Územní plán nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci). 

2.F. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Územní plán vymezuje tyto stabilizované a navrhované plochy s architektonicky a urbanisticky 
významnými stavbami: 
 

číslo plochy způsob využití plochy kód využití 

93 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY  
KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

OK 

221 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY  
KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

OK 

222 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY 
KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

OK 
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223 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM 

OX 

224 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM 

OX 

225 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM 

OX 

226 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PLOCHY PRO 
TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

OS 

Pro výše uvedené plochy územní plán stanovuje podmínku: 
 
architektonickou část projektové dokumentace pro povolení nově umísťovaných staveb občanského 
vybavení a povolení stavebních úprav stávajících staveb občanského vybavení ve vyjmenovaných 
plochách číslo 93, 221, 222, 223, 224, 225 a 226 může vypracovávat pouze autorizovaný architekt. 
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