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1) 

a)  Vymezení zastavěného území 
 

a.1)   Datum vymezení zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno ke dni 29.5.2020. 

 

a.2)  Vymezení zastavěného území  

Zastavěné území je vymezeno hranicí a zobrazeno ve výkresové části dokumentace:  

- v.č. I.B-1 a / b / c / d  Výkres základního členění území 

- v.č. I.B-2 a / b / c / d  Hlavní výkres  
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b)  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
b.1)   Základní koncepce rozvoje území obce 
 
  
b.1-1)   Koncepce rozvoje území obce 
 
Koncepce řešení Územního plánu Horní Bečva zohledňuje požadavky na dosažení vyváženého 
vztahu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Návrh je směřován k ochraně a 
rozvoji hodnot území, zajištění trvale udržitelného rozvoje území, zachování stávající urbanistické 
struktury a vymezení chybějících prvků územního systému ekologické stability. 
 
Návrh Územního plánu Horní Bečva umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení. 
V navrhovaném řešení jsou stabilizovány i rozvíjeny především obytné a rekreační funkce, včetně 
související veřejné infrastruktury a občanského vybavení. Návrh je zaměřen na vhodné doplnění 
zastavěného území - tj. využití ploch v těsné návaznosti na zástavbu a dostavbu proluk, dále pak 
využití stávající dopravní a technické infrastruktury.  
 
Ekonomický potenciál obce je zajištěn stabilizací všech výrobních areálů a občanské vybavenosti. 
V souladu s charakterem území je návrh dále směřován k rozvoji občanského vybavení a rekreace, a 
to mimo jiné i v rámci ploch nezastavěného území – lyžařské sjezdovky, které jsou určeny pro 
rozšíření sjezdových tratí. V rámci návrhu smíšených ploch obytných vesnických jsou rovněž dány 
podmínky pro rozvoj řemesel, zemědělské a drobné výroby, nevýrobních služeb, rekreace. 
 
V souladu s požadavky nadřazené dokumentace je v dotčeném území řešen územní systém 
ekologické stability: 
 

- nadregionální biokoridor (NRBK K 146) je vymezen v rámci stávajících ploch krajinné zeleně a 
chybějící prvek je doplněn vymezením návrhové plochy krajinné zeleně 250 
 

- regionální biokoridor je vymezen v rámci stávajících ploch krajinné zeleně a ploch přírodních 
pro lokální biocentra, chybějící prvky jsou doplněny vymezením návrhových ploch krajinné 
zeleně 247, 248, 249 a vymezením ploch přírodních č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 305 pro lokální biocentra, které jsou součástí regionálního biokoridoru (RBK 1569 a RBK 
1571) 

 
- regionální biocentra jsou vymezeny v rámci stávajících ploch přírodních, chybějící prvky jsou 

doplněny prostřednictvím ploch přírodních č. 240, 241, 242, 243 pro doplnění RBC Mečůvka a 
prostřednictvím plochy přírodní č. 244 pro RBC Kotlová, Solisko 

 
- lokální biokoridory jsou vymezeny v rámci stávajících ploch krajinné zeleně a chybějící prvky 

doplněny vymezením plocha krajinné zeleně č. 245, 246 
 
 
b.1-2)   Hlavní cíle rozvoje území obce 
 

- zachovat sídelní strukturu a citlivě doplnit tradiční vnější i vnitřní výraz sídla 
 

- rozvoj kvalitního bydlení (nové plochy pro bydlení individuální a plochy smíšené obytné 
vesnické) 
 

- optimální rozvoj sportovního vyžití a rekreace (plochy lyžařských sjezdovek, plochy 
občanského vybavení) 
 

- vytvořit podmínky pro řešení technické a dopravní infrastruktury obce s ohledem na její 
předpokládaný územní rozvoj 
 

- zajistit koordinaci a ochranu ploch pro vedení technické infrastruktury 
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- nepřipustit plošné propojování místní tradiční volné zástavby 

- zajistit podmínky pro eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, obnovu krajiny a její 
ekologickou stabilitu 

 
 
 
b.2)   Ochrana a rozvoj hodnot 
 
 
b.2-1)   Přírodní hodnoty 
 
Ochrana přírodních hodnot je zajištěna 
 

- respektováním nejhodnotnějších části přírody a krajiny CHKO Beskydy včetně maloplošných 
zvláště chráněných území a zón nejkvalitnějších částí chráněné krajinné oblasti 

- dodržováním základních podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu – tj. 
výškovým omezením nové zástavby, respektováním dopravních propojení v krajině 

- stabilizací nadregionálního, regionálního i lokálního územního systému ekologické stability 
v rámci vymezení biocenter formou ploch přírodních a biokoridorů formou ploch krajinné 
zeleně, stabilizací maloplošných zvláště chráněných území  

- stabilizací stávajících ploch lesa a minimalizací záboru PUPFL 

- ochranou zemědělského půdního fondu – minimalizaci záboru zemědělské půdy a 
stanovením maximálního přípustného zastavění ploch pro výstavbu 

 

Rozvoj přírodních hodnot je zajištěn: 

- vymezením segmentů kostry ekologické stability - návrhem chybějících částí nadregionálního 
biokoridoru – návrhové plochy krajinné zeleně č. 250 

- vymezením segmentů kostry ekologické stability - návrhem chybějících částí regionálního 
biokoridoru – návrhové plochy krajinné zeleně č. 247, 248, 249 

 
- vymezením segmentů kostry ekologické stability - návrhem chybějících částí regionálního 

biocentra Mečůvka  – návrhové plochy přírodní č. 240, 241, 242, 243 a návrhem chybějících 
částí regionálního biocentra Kotlová, Solisko  - návrhová plocha přírodní č. 244 

- vymezením segmentů kostry ekologické stability - návrhem chybějících částí regionálního 
biokoridoru – návrhové plochy přírodní pro doplnění chybějících částí lokálních biocenter 
č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 305 

- vymezením segmentů kostry ekologické stability - návrhem chybějících částí lokálních 
biokoridorů – návrhové plochy krajinné zeleně č. 245, 246 

- vymezením segmentů kostry ekologické stability - návrhem chybějících částí lokálních 
biokoridorů – návrhové plochy přírodní č. 238 
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b.2-2)   Kulturní hodnoty 

Ochrana kulturních hodnot je zajištěna: 

- stabilizací nemovité kulturní památky (venkovská usedlost e.č. 511) ve stávající ploše 
smíšené obytné vesnické  

- respektováním architektonicky cenných staveb a souborů,  významné stavební dominanty 
(kostel sv. Jana a Pavla) 

- dodržováním zákonné oznamovací povinnosti Ústavu archeologické památkové péče v 
případě veškerých zásahů do terénu  

 

 

b.2-3)   Civilizační hodnoty 

Ochrana civilizačních hodnot je zajištěna: 

- stabilizací stávajících funkcí obce a zejména stávající veřejné infrastruktury 

- dodržováním stanovených podmínek prostorového uspořádání: nová zástavba v zastavěných 
a zastavitelných plochách musí respektovat stanovenou maximální výšku zástavby a 
stanovené maximální % zastavění ploch 

- zajištěním protipovodňové ochrany zastavěného území obce – tj. návrhové plochy technické 
infrastruktury č. 251, 252, 253, 254 na toku Rožnovská Bečva 

 

Rozvoj civilizačních hodnot je zajištěn: 

- vytvořením podmínek pro rozvoj obytných funkcí v rámci (ploch bydlení individuálního č. 21, 
22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77 ploch smíšených obytných vesnických č. 2, 5, 6, 13, 
15, 17, 20, 26, 27, 38, 41, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 72, 74, 80, 85, 
86, 100, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 119, 128, 130, 131, 132, 153, 196, 197, 198, 200, 
311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 332 a plochy smíšené obytné 
v centrální zóně č. 96), které  vhodně doplňují zastavěné území a jsou vymezeny včetně 
souvisejícího rozvoje dopravní a technické vybavenosti  

- rozvojem rodinné rekreace v plochách č. 140, 141, 146 

- rozvojem doplňkové občanské vybavenosti pro sport a tělovýchovu v plochách č. 159, 166, 
rozvoj komerčního občanského vybavení v plochách č. 148, 150, 151, 154 a vymezením ploch  
smíšených nezastavěného území  č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
308, 341 pro rozšíření sjezdových tratí  

- vytvořením podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, vymezením ploch pro drobnou 
výrobu a skladování č. 201, 202, podmínek pro rozvoj zemědělské a drobné výroby, řemesel a 
souvisejícího skladování vymezením nových ploch smíšených obytných vesnických  
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c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně                                                    

 
 
c.1)   Urbanistická koncepce 
 
 
c.1-1)   Základní zásady urbanistické koncepce 
 
Základním cílem návrhu urbanistické koncepce v územním plánu Horní Bečva je zajištění optimálního 
rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude 
spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost obyvatel. 
 
Předpokladem pro stabilizaci současných funkcí obce a pro její další rozvoj je dostatečná nabídka 
návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech, rozvoj doplňkové občanské vybavenosti, sportu a 
dalších zařízení pro volnočasové aktivity obyvatel.  
 
Bytová výstavba je přednostně situována do proluk v zastavěném území a do nově vymezených ploch 
bydlení individuálního (č. 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35, 45, 46, 63, 75, 77), plochy smíšené obytné 
v centrální zóně č. 96 a ploch smíšených obytných vesnických (č. 2, 5, 6, 13, 15, 17, 20, 26, 27, 38, 
41, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 72, 74, 80, 85, 86, 100, 103, 105, 106, 107, 
109, 111, 112, 119, 128, 130, 131, 132, 153, 196, 197, 198, 200, 311, 312, 314, 315, 316, 317,  318, 
319, 329, 330, 331, 332), které navazují na stávající plochy stejného využití a na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Charakter výstavby v prolukách bude korespondovat s okolní zástavbou.  
 
Rozvoj ekonomických aktivit bude směřovat do stávajících ploch pro výrobu a skladování a nově 
vymezené plochy pro drobnou výrobu a řemesla č. 201, 202. Pro rozvoj zemědělské a drobné výroby, 
řemesel a souvisejícího skladování vymezením nových ploch smíšených obytných vesnických. 
 
V návaznosti na rozvoj občanské vybavenosti jsou nově vymezeny plochy komerčního občanského 
vybavení č. 148, 150, 151, 154 a plochy pro tělovýchovu a sport č. 159, 166. 
 
Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace rodinné a jen v omezené míře navrhuje jejich 
částečné rozšíření a to v rámci navržených ploch  č. 140, 141, 146. 
 
 
Plochy dopravní infrastruktury, pro silniční dopravu jsou stabilizovány a doplněny o nové úseky č. 181, 
185, 226, 227, 228, 231, 304, 320, 321, 333, 334, 335 v návaznosti na nově vymezené plochy určené 
především pro bytovou výstavbu a občanské vybavení. V návaznosti na dostupnost navržených lokalit 
jsou také vymezeny plochy veřejných prostranství 225, 229.  
Územní plán řeší rozvoj pěší a cyklistické dopravy formou vymezení návrhových ploch pro dopravu 
silniční č. 309, 310.  
Je vymezena plocha pro rozvoj stávající čerpací stanice pohonných hmot a souvisejících funkcí 
v rámci nově vymezené plochy pro dopravu č. 178. 
 
 
V souvislosti s rozvojem zásobování obce vodou je navrhován rozvoj technické infrastruktury - plochy 
pro výstavbu vodovodního řadu č. 256, 257, 258, 259, 260,261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 a pro výstavbu kanalizace 
č. 255.   
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Protipovodňová ochrana je navržena v rámci ploch technické infrastruktury č. 251, 252, 253, 254.  
 
V rámci rozsáhlých lokalit určených pro novou výstavbu jsou vymezeny plochy pro rozšíření zeleně - 
návrhové plochy veřejných prostranství s převahou zeleně č. 322, 323, návrhové plochy sídelní zeleně 
č. 313, 225, 326, 327, 328, 336, 337, 338, 339.     
 
Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Při dalším rozvoji obce musí být 
plně respektována nemovitá kulturní památka, architektonicky cenné stavby a soubory, významná 
stavební dominanta včetně drobné architektury, které jsou součástí historie obce. 
 
Dotčené území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy – navrhované řešení rovněž respektuje 
základní požadavky na ochranu přírody a krajiny – nová zástavba je v jednotlivých částech řešeného 
území situována v blízkosti stávajících dopravních tras tak, aby vhodně doplnila navazující 
stabilizovanou zástavbu a současně v maximální míře zachovávala původní strukturu zástavby. Nová 
zástavba má stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, aby 
nevytvářela negativní prvky a dominanty jak v zastavěném území, tak i ve volné krajině.  
 
Jednotlivé zastavitelné plochy jsou vymezeny ve výkresové části dokumentace: v.č.1 Výkres 
základního členění území, v.č.2 Hlavní výkres. 
 
Vymezení zastavitelných ploch je navrhováno v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí. Pro 
kompaktní zastavitelné plochy je řešeno dopravní napojení a související rozvoj technické 
infrastruktury. Zástavba v prolukách bude napojena na stávající přilehlou dopravní a technickou 
infrastrukturu.  

 
 
c.1-2)   Hlavní cíle navrhovaného řešení 

- vymezení ploch bydlení (plochy bydlení individuálního, plochy smíšené obytné v centrální 
zóně, plochy smíšené obytné vesnické) v návaznosti na stávající zástavbu a tím i nadále 
podporování jedné z hlavních funkcí obce  

- vymezení ploch smíšených obytných, které umožní větší variabilitu využití  

- stabilizace stávajících ploch občanského vybavení a vytvoření podmínek pro rozvoj dalšího 
občanského vybavení a sportu (např. pro sjezdové trati) 

- stabilizace stávajících ploch výroby a doplnění o plochy pro drobnou výrobu a řemesla 

- vymezení ploch související dopravní a technické infrastruktury (ochrana před povodněmi, 
rozvoj systému pro zásobování území vodou, elektrickou energií a pro odkanalizování území, 
rozšíření dopravní sítě v návaznosti na stavební rozvoj obce, rozvoj pěší a cyklistické dopravy, 
doplnění zařízení pro dopravu v návaznosti na čerpací stanici pohonných hmot) 

 

c.1-3)   Urbanistická kompozice 
 
Urbanistická kompozice vychází z charakteru sídla a jeho polohy v krajině. Urbanická struktura 
zástavby obce Horní 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. Jana a Pavla situovaný ve střední části obce.  

Cílem územního plánu Horní 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 
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- zachování měřítek pomocí nastavené regulace zastavěného území a zastavitelných ploch  - 

návrhové plochy pro bydlení (plochy bydlení individuálního a plochy smíšené obytné 
vesnické), jsou soustředěny do proluk zastavěného území nebo mimo zastavěné území obce 
a dle potřeby s těsnou čí volnou vazbou na stávající lokality rodinných domů, 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 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 historickou stavební dominantu, kterou je kostel 
sv. Jana a Pavla situovaný v centrální části obce   

 
- 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  

 

 

c.2)   Vymezení zastavitelných ploch 
 
 

c.2-1)   Plochy bydlení 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
21 BI bydlení individuální  U pumpy 0,1469 
22 BI bydlení individuální  U pumpy 0,2045 
23 BI bydlení individuální  U pumpy 0,2767 
29 BI bydlení individuální  Kršly 0,1460 
31 BI bydlení individuální  Kršly 0,2096 
33 BI bydlení individuální  Dolní Kobylská 0,2833 
35 BI bydlení individuální  Dolní Kobylská 0,2695 
45 BI bydlení individuální  Grapy 0,2505 
46 BI bydlení individuální  Grapy 1,4999 
63 BI bydlení individuální  Grapy 0,5753 
75 BI bydlení individuální  Nad Valaškou 0,4462 
77 BI bydlení individuální  Nad Valaškou 0,3622 
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c.2-2)   Plochy smíšené obytné  
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
2 SO.3 smíšená obytná vesnická Pod Juráškou 0,3144 
5 SO.3 smíšená obytná vesnická Kněhyně 0,2172 
6 SO.3 smíšená obytná vesnická Kněhyně 0,3639 

13 SO.3 smíšená obytná vesnická Horní Kobylská 0,2329 
15 SO.3 smíšená obytná vesnická Horní Kobylská 0,1110 
17 SO.3 smíšená obytná vesnická Červenec 0,1402 
26 SO.3 smíšená obytná vesnická Nad Bobíškou 0,1491 
27 SO.3 smíšená obytná vesnická Nad Bobíškou 0,0559 
38 SO.3 smíšená obytná vesnická V Ráji 0,2164 
41 SO.3 smíšená obytná vesnická Jasenice 0,1660 
43 SO.3 smíšená obytná vesnická Hluboký 0,2439 
44 SO.3 smíšená obytná vesnická Hluboký 0,1955 
48 SO.3 smíšená obytná vesnická Na Planiskách 0,1127 
51 SO.3 smíšená obytná vesnická Na Planiskách 0,0908 
53 SO.3 smíšená obytná vesnická Na Planiskách 0,0848 
54 SO.3 smíšená obytná vesnická Na Planiskách 0,2262 
56 SO.3 smíšená obytná vesnická Mečůvka 0,1468 
57 SO.3 smíšená obytná vesnická Mečůvka 0,2350 
59 SO.3 smíšená obytná vesnická Mečůvka 0,1393 
60 SO.3 smíšená obytná vesnická Grapy 0,4249 
61 SO.3 smíšená obytná vesnická Grapy 0,1964 
66 SO.3 smíšená obytná vesnická Na lukách 0,7109 
67 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,7900 
68 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,2979 
72 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,3246 
74 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,4035 
80 SO.3 smíšená obytná vesnická Opálený 0,2383 
85 SO.3 smíšená obytná vesnická Bučkový 0,0917 
86 SO.3 smíšená obytná vesnická Bučkový 0,1659 

100 SO.3 smíšená obytná vesnická Solisko 0,5842 
103 SO.3 smíšená obytná vesnická Solisko 0,4756 
105 SO.3 smíšená obytná vesnická Solisko 0,1671 
106 SO.3 smíšená obytná vesnická Prostá 0,1901 
107 SO.3 smíšená obytná vesnická Prostá 0,4684 
109 SO.3 smíšená obytná vesnická Prostá 0,1212 
111 SO.3 smíšená obytná vesnická Kubiška 0,1028 
112 SO.3 smíšená obytná vesnická Kubiška 0,2967 
119 SO.3 smíšená obytná vesnická Mšadla 0,3987 
128 SO.3 smíšená obytná vesnická Mšadla 0,1374 
130 SO.3 smíšená obytná vesnická Mšadla 0,1805 
131 SO.3 smíšená obytná vesnická Mšadla 0,1124 
132 SO.3 smíšená obytná vesnická Mšadla 0,1871 
153 SO.3 smíšená obytná vesnická Sachova studánka 0,3913 
196 SO.3 smíšená obytná vesnická Pod Juráškou 0,3426 
197 SO.3 smíšená obytná vesnická Nad Zavadilkou 0,5985 
198 SO.3 smíšená obytná vesnická Nad Zavadilkou 0,1800 
200 SO.3 smíšená obytná vesnická Radimov 0,1877 
311 SO.3 smíšená obytná vesnická Grapy 0,0702 
312 SO.3 smíšená obytná vesnická Na lukách 0,5578 
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314 SO.3 smíšená obytná vesnická Kubiška 0,3569 
315 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,4695 
316 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,2975 
317 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,5816 
318 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,4647 
319 SO.3 smíšená obytná vesnická Liščí 0,7680 
329 SO.3 smíšená obytná vesnická Na lukách 0,0693 
330 SO.3 smíšená obytná vesnická Na lukách 0,1634 
331 SO.3 smíšená obytná vesnická Na lukách 0,1035 
332 SO.3 smíšená obytná vesnická Na lukách 0,0432 
96 SO.1 smíšená obytná v centrální zóně U přehrady 0,4725 

 
 

c.2-3)   Plochy rekreace 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
140 RI rodinná rekreace Lopunka 0,1029 
141 RI rodinná rekreace Lopunka 0,2365 
146 RI rodinná rekreace Prostá 0,2056 

 
 

c.2-4)   Plochy občanského vybavení 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
148 OK komerční občanské vybavení U přehrady 0,5611 
150 OK komerční občanské vybavení Nad Zavadilkou 0,3630 
151 OK komerční občanské vybavení Nad Zavadilkou 0,4812 
154 OK komerční občanské vybavení Sachova studánka 0,3273 
159 OS obč. vybavení tělovýchova a sport Kněhyně 0,8449 
166 OS obč. vybavení tělovýchova a sport U hřiště 0,8667 

 
 

c.2-5)   Plochy výrobní 

 
číslo 

návrhové 
plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
201 VD drobná výroba a řemesla U Ondrů 0,1879 
202 VD drobná výroba a řemesla U Ondrů 0,1264 

 

c.2-6)   Plochy dopravy 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
181 DS doprava silniční Kněhyně 0,0751 
185 DS doprava silniční Mečůvka 0,0038 
226 DS doprava silniční Dolní Kobylská 0,0326 
227 DS doprava silniční Grapy 0,0660 
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228 DS doprava silniční Grapy 0,0220 
231 DS doprava silniční Liščí 0,0225 
304 DS doprava silniční Hluboký 0,0737 
309 DS doprava silniční Sachova studánka 0,1924 
310 DS doprava silniční Podlízaná 0,2925 
320 DS doprava silniční Liščí 0,1090 
321 DS doprava silniční Liščí 0,3734 
333 DS doprava silniční Na lukách 0,0281 
334 DS doprava silniční Na lukách 0,0434 
335 DS doprava silniční Na lukách 0,0624 
178 D doprava  U pumpy 0,3341 

 
 

c.2-7)   Plochy veřejných prostranství 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
225 P* veřejná prostranství U pumpy 0,0524 
229 P* veřejná prostranství Nad Valaškou 0,0318 
322 PZ veřejná prostranství 

s převahou nezpevněných ploch 
Liščí 0,1034 

323 PZ veřejná prostranství 
s převahou nezpevněných ploch 

Liščí 0,0830 

 
 

c.2-8)   Plochy technické infrastruktury 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
251 T* ochrana před povodněmi Zavadilka 0,1210 
252 T* ochrana před povodněmi U školy 0,0873 
253 T* ochrana před povodněmi U školy 0,1205 
254 T* ochrana před povodněmi Rožnov. Bečva x Hluboký 0,2041 
255 TV vodní hospodářství Červenec 0,1840 
259 TV vodní hospodářství Jasenice 0,0224 
261 TV vodní hospodářství Hluboký 0,0279 
263 TV vodní hospodářství Hluboký 0,0293 
265 TV vodní hospodářství Liščí 0,0112 
267 TV vodní hospodářství Liščí 0,0138 
269 TV vodní hospodářství Liščí 0,0136 
271 TV vodní hospodářství Liščí 0,0031 
273 TV vodní hospodářství Liščí 0,0332 
274 TV vodní hospodářství Liščí 0,0140 
275 TV vodní hospodářství Liščí 0,0071 
277 TV vodní hospodářství Solisko 0,0048 
279 TV vodní hospodářství Solisko 0,0132 
280 TV vodní hospodářství Mšadla 0,0112 
282 TV vodní hospodářství Mšadla 0,0253 
284 TV vodní hospodářství Mšadla 0,0211 
286 TV vodní hospodářství Mšadla 0,0510 
288 TV vodní hospodářství Mšadla 0,0407 
290 TV vodní hospodářství Grapy 0,1217 
291 TV vodní hospodářství Grapy 0,0722 
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294 TV vodní hospodářství Grapy 0,0282 
296 TV vodní hospodářství Grapy 0,0483 
299 TV vodní hospodářství Grapy 0,0246 
301 TV vodní hospodářství Grapy 0,0168 
302 TV vodní hospodářství Grapy 0,0299 
306 TE energetika Liščí 0,0251 

 
 
c.3)   Plochy přestavby 

 
V řešení územního plánu nejsou vymezeny plochy přestavby. 

 

c.4)   Systém sídelní zeleně 
 
Stávající plochy zeleně jsou stabilizovány v rámci ploch sídelní zeleně. 
Nové plochy sídelní zeleně budou nedílnou součástí návrhových a stávajících ploch pro bydlení, 
rekreaci, smíšenou obytnou zástavbu, občanské vybavení, výrobu a dopravu.  
 
Systém sídelní zeleně v obci je v rámci řešení územního plánu doplněn vymezením návrhových ploch 
zeleně v návaznosti na navrhované plochy smíšené obytné vesnické. 

 

c.4-1)   Plochy sídelní zeleně 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
313 Z* sídelní zeleň Na lukách 0,3073 
325 Z* sídelní zeleň Liščí 0,0438 
326 Z* sídelní zeleň Liščí 0,3006 
327 Z* sídelní zeleň Liščí 0,2158 
328 Z* sídelní zeleň Liščí 0,0980 
336 Z* sídelní zeleň Na lukách 0,1126 
337 Z* sídelní zeleň Na lukách 0,0590 
338 Z* sídelní zeleň Na lukách 0,1179 
339 Z* sídelní zeleň Na lukách 0,0449 

 

 

 

d)  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
stanovení podmínek pro jejich využití                                                  

 
 
d.1) Koncepce dopravní infrastruktury 
 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace, ve výkrese 
č.I.B-2 a / b / c / d Hlavní výkres a celková koncepce dopravy je zobrazena ve výkrese č.II.B-1 a / b / 
c / d Koordinační výkres. 
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d.1-1)   Doprava 
 
Vymezeny jsou plochy stabilizované a plochy zastavitelné určené pro rozvoj dopravy.  

  
Zásady koncepce dopravy: 
Koncepce dopravní infrastruktury vychází z dopravních vztahů v území a spočívá v: 

- návrhu plochy dopravní infrastruktury v návaznosti na čerpací stanici pohonných hmot 
 

Navržené plochy pro dopravu: 
D  178 - plocha pro rozvoj dopravy navazující na areál čerpací stanice pohonných hmot  
 
 
d.1-2)   Silniční doprava 
 
Vymezeny jsou plochy stabilizované a plochy zastavitelné určené pro rozvoj silniční dopravy.  

  
Zásady koncepce dopravy:  
Koncepce dopravní infrastruktury vychází ze širších vztahů a dopravních vztahů v území a spočívá ve: 

- stabilizaci plochy pro silniční dopravu pro stabilizaci trasy silnice I/35 
 
 
d.1-3)   Účelová doprava 
 
Vymezeny jsou plochy stabilizované a plochy zastavitelné určené pro rozvoj dopravy. 
 
Zásady koncepce dopravy:  

- stabilizace a doplnění místních obslužných komunikací a dopravních staveb charakteru 
zklidněných komunikací, vymezených pro obsluhu přilehlého území, parkovišť a chodníků - v 
rámci navrhovaných ploch pro dopravu silniční a dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 
které tyto stavby připouští jako související dopravní infrastrukturu 

- stabilizace a doplnění ploch zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky  
 

Navržené plochy silniční dopravy: 
DS 181, 185, 226, 227, 228, 231, 304, 320, 321, 333, 334, 335 - plochy pro obsluhu řešeného území, 
především v návaznosti na vymezení nových ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných, plochy 
pro zpevněné účelové komunikace 
 
 
d.1-4)   Pěší a cyklistická doprava 
 
Vymezeny jsou plochy stabilizované a plochy zastavitelné určené pro rozvoj pěší a cyklistické 
dopravy. 
 
Zásady koncepce dopravy:  

- stabilizace a doplnění ploch zajišťujících funkci integrovaných cyklostezek - v rámci 
navrhovaných ploch pro dopravu silniční a dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které 
tyto stavby připouští jako související dopravní infrastrukturu  
 

Navržené plochy silniční dopravy: 
DS 309, 310 - plochy pro zpevněné integrované cyklostezky zajišťující pěší a cyklistickou dopravu 
oddělenou od dopravy vozidlové 
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d.2)  Koncepce technické infrastruktury 
 
 
Plochy a koridory technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace, ve výkrese 
č.I.B-2 a / b / c / d Hlavní výkres a celková koncepce technické infrastruktury je zobrazena ve výkrese 
č.II.B-1 a / b / c / d Koordinační výkres 
 
 
d.2-1)   Ochrana před povodněmi 
 
Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury:  
Koncepce ochrany zástavby před povodněmi vychází ze zjištěného stavu v území a spočívá v: 

- návrhu ploch technické infrastruktury pro protipovodňovou ochranu řešeného území  
 
Navržené plochy pro ochranu před povodněmi: 
T*  251, 252, 253, 254 - protipovodňová opatření 
 
 
d.2-2)   Zásobování vodou 
 
Rozvody v zastavěném a zastavitelném území a ve volné krajině budou řešeny v rámci ploch s 
rozdílným způsobem využití, které tyto stavby připouští. 
 
Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury:  
Koncepce technické infrastruktury vychází ze stabilizace ploch pro vodní hospodářství a spočívá v: 

- návrhu ploch pro vodní hospodářství pro zásobování řešeného území vodou  
 
Navržené plochy pro vodní hospodářství: 
TV  256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 82, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 - zásobování řešeného území vodou 
 
 
d.2-3)   Odkanalizování 
 
Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci ploch s rozdílným způsobem 
využití, které tyto stavby připouští. 
 
Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury:  
Koncepce technické infrastruktury vychází ze stabilizace ploch pro vodní hospodářství a spočívá v: 

- návrhu plochy pro vodní hospodářství pro odvedení odpadních vod z řešeného území   
 
Navržená plocha pro vodní hospodářství: 
TV  255 - odkanalizování řešeného území  
 
 
d.2-4)   Zásobování elektrickou energií 
 
Rozvody v zastavěném a zastavitelném území a ve volné krajině budou řešeny v rámci ploch s 
rozdílným způsobem využití, které tyto stavby připouští. 
 
Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury:  
Koncepce technické infrastruktury vychází ze stabilizace ploch pro energetiku a spočívá v: 

- návrhu ploch pro energetiku pro zásobování řešeného území elektrickou energií  
- návrhu ploch pro energetiku pro zásobování navazujícího katastrálního území  
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Navržené plochy pro energetiku: 
TE  306 - zásobování řešeného území elektrickou energií 
TE  307 - zásobování navazujícího území na k.ú. Čeladná elektrickou energií 
 
 
d.2-5)   Nakládání s odpady 
 
Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury:  
Koncepce technické infrastruktury vychází ze stabilizace plochy sběrného dvora odpadů ve stávajícím 
areálu v lokalitě u fotbalového hřiště. 
 
 
d.3)  Občanské vybavení 
 
Plochy občanské vybavenosti jsou vymezeny v grafické části dokumentace, ve výkrese č.I.B-2 a / b / c 
/ d Hlavní výkres. 
 
V územním plánu Horní Bečva jsou stabilizována stávající zařízení občanské vybavenosti. Komerční 
občanská vybavenost, nová zařízení pro sport a volnočasové aktivity obyvatel budou situovány 
v rámci návrhových ploch komerčního občanského vybavení a ploch pro tělovýchovu a sport. 
 
Zásady koncepce rozvoje občanského vybavení: 
Rozvoj občanského vybavení bude řešen v rámci navrhovaných ploch komerčního občanského 
vybavení, ploch pro tělovýchovu a sport a v dále v plochách s rozdílným způsobem využití, které 
připouštějí umístění občanského vybavení.    
 
 
Navrhované plochy komerčního občanského vybavení: 
OK 148, 150, 151, 154 
 
Navrhované plochy pro tělovýchovu a sport  
OS 159, 166 
 
 
d.4)  Veřejná prostranství 
 
Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č.I.B-2 a / b / c / d Hlavní výkres. 
Stávající plochy veřejných prostranství vytváří síť veřejně přístupných ploch, které slouží pro dopravu 
a sociální kontakt obyvatel obce. 
 
Zásady koncepce rozvoje: 

- stabilizování veřejně přístupných prostranství 
- doplnění místních obslužných komunikací a komunikace charakteru zklidněných komunikací, 

vymezené pro obsluhu přilehlého území, parkoviště a chodníky - v rámci navrhovaných ploch 
veřejných prostranství 

- doplnění ucelených ploch veřejné zeleně - v rámci navrhovaných ploch veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch 

 
Navržené plochy veřejných prostranství: 
P* 225, 229 - plochy pro obsluhu řešeného území, především v návaznosti na vymezení nových ploch 
pro bydlení 
 
Navržené plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch: 
PZ 322, 323 - ucelené plochy veřejné zeleně s možností pěších propojení v rámci rozsáhlé 
lokality s vymezenými návrhovými plochami pro zástavbu smíšenou obytnou vesnickou 
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e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich 
využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin apod. 

 
 

Koncepce je znázorněna v grafické části ve výkrese č.I.B-2 a / b / c / d  Hlavní výkres  
 
Koncepce řešení krajiny je založena na zvýšení ekologické stability krajiny a ochraně stávajících 
přírodních hodnot území.  
 
 
e.1) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití 
 
Jednotlivé funkční plochy v krajině mimo zastavěné území jsou vymezeny v grafické části územního 
plánu – viz výkres č.I.B-2 a / b / c / d Hlavní výkres. 
 
Návrhem územního plánu Horní Bečva jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 
a jsou stanoveny koncepční podmínky pro změny jejich využití včetně vymezení územního systému 
ekologické stability krajiny. Územním plánem jsou stabilizovány plochy krajinné zeleně, plochy 
přírodní,  plochy lesní, plochy lesů specifických – lesopark,  plochy zemědělské,  vodní plochy a toky a 
plochy smíšené nezastavěného území – lyžařské sjezdovky.  
 
Koncepčním záměrem je respektovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz s ohledem na 
situování řešeného území v CHKO Beskydy. Nové zastavitelné plochy jsou ve volné krajině 
navrhovány v minimálním rozsahu v návaznosti na zastavěné území či situovány přímo do proluk.  
 
 
V řešeném území jsou stabilizovány a vymezeny formou plochy přírodní stávající přírodní památky 
Kudlačena a Kladnatá – Grapy. V území se nachází a návrhem územního plánu Horní Bečva je 
respektována lokalita Natura 2000 – ptačí oblast. 
 
 
e.1-1) Zásady koncepce rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
 
 
Plochy krajinné zeleně (K) 

- stabilizovány jsou stávající prvky územního systému ekologické stability formou stávajících 
ploch krajinné zeleně  

- navrženy jsou plochy pro krajinnou zeleň zejména pro realizaci územního systému 
ekologické stability (biokoridory) tyto prvky jsou navrženy také s ohledem na zvýšení 
retenčních schopností krajiny, snížení projevů eroze a v zázemí zastavěného území obce 
plochy s funkcí ochrannou 

 
Navrženy jsou plochy prvků ÚSES:  
- nadregionální biokoridor: 250  
- regionální biokoridor: 247, 248, 249 
- lokální biokoridor: 245,246 
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Plochy přírodní (P) 

- stabilizovány jsou stávající prvky územního systému ekologické stability formou stávajících 
ploch přírodních  

- navrženy jsou plochy přírodní zejména pro realizaci územního systému ekologické stability 
(biocentra)  

 
Navrženy jsou plochy prvků ÚSES:  
- lokální biocentrum: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 305 
- regionální biocentrum: 240, 241, 242, 243, 244 

 
 

Plochy lesní (L) a plochy lesů specifických – lesopark (LX) 
-   lesní plochy jsou stabilizovány, rozsah PUPFL bude zmenšen na úkor ploch, u kterých je 

navržen předpokládaný zábor  
 
 
Plochy zemědělské (Z) 

- stávající rozsah zemědělských ploch bude zmenšen na úkor ploch, u kterých je navržen 
předpokládaný zábor ZPF pro navrhované zastavitelné plochy, plochy přírodní a plochy 
krajinné zeleně 

 
 
Vodní toky a plochy (WT) 

- vodní toky a plochy jsou stabilizovány 
 
 
Plochy smíšené nezastavěného území – lyžařské sjezdovky (S*) 

- stabilizovány jsou stávající plochy volné krajiny využívané pro zimní sportovně – rekreační 
aktivity formou stávajících ploch smíšených nezastavěného území – lyžařských sjezdovek 

- navrženy jsou plochy pro rozvoj zimních sportovně – rekreačních aktivit  
 
Navrženy jsou plochy pro rozvoj lyžařských sjezdovek: 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 308, 341. 

 
 
 
e.2) Vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 
 
 
e.2-1) Vymezení ploch změn v krajině pro účel rozvoje technické infrastruktury 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
256 TV vodní hospodářství Nad Bobíškou 0,2301 
257 TV vodní hospodářství Nad Bobíškou 0,0250 
258 TV vodní hospodářství Jasenice 0,0669 
260 TV vodní hospodářství U Ondrů 0,1509 
262 TV vodní hospodářství Hluboký 0,0667 
264 TV vodní hospodářství Hluboký 0,0622 
266 TV vodní hospodářství Liščí 0,1128 
268 TV vodní hospodářství Liščí 0,0093 
270 TV vodní hospodářství Liščí 0,0043 
272 TV vodní hospodářství Liščí 0,0150 
276 TV vodní hospodářství Solisko 0,0983 
278 TV vodní hospodářství Solisko 0,0048 
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281 TV vodní hospodářství Mšadla 0,0541 
283 TV vodní hospodářství Mšadla 0,0187 
285 TV vodní hospodářství Mšadla 0,2349 
287 TV vodní hospodářství Mšadla 0,1886 
289 TV vodní hospodářství Šorštýn 0,2170 
292 TV vodní hospodářství Grapy 0,0302 
293 TV vodní hospodářství Grapy 0,0492 
295 TV vodní hospodářství Grapy 0,0625 
297 TV vodní hospodářství Grapy 0,0295 
298 TV vodní hospodářství Grapy 0,0505 
300 TV vodní hospodářství Grapy 0,0335 
303 TV vodní hospodářství Grapy 0,1107 
307 TE energetika Martiňák 0,1996 

 
Podmínky pro využití návrhových ploch technické infrastruktury pro vodní hospodářství TV a 
návrhových ploch pro energetiku TE umístěných ve volné krajině: 
 

- rozvody technické infrastruktury ve volné krajině budou řešeny v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití, které jsou pro dané stavby určené a rovněž v rámci ploch volné krajiny, ve 
kterých je umístění technické infrastruktury přípustné 

- bude minimalizováno omezení využití ploch volné krajiny s cílem postupné obnovy původní 
funkce dotčených ploch zemědělských, lesních a ploch krajinné zeleně   

 
 
 
e.2-2) Vymezení ploch změn v krajině pro účel doplnění územního systému ekologické 
stability 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód  
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
232 P plocha přírodní Kovárna 0,6217 
233 P plocha přírodní Kyvnačka 0,3676 
234 P plocha přírodní Soutok Mečůvky 0,3609 
235 P plocha přírodní U Macečků 0,7702 
236 P plocha přírodní U Macečků 0,0867 
237 P plocha přírodní U Macečků 0,0329 
238 P plocha přírodní Pod Kyčerou 0,9428 
239 P plocha přírodní Soutok Dížené 0,2114 
240 P plocha přírodní Mečůvka 0,5206 
241 P plocha přírodní Mečůvka 2,3166 
242 P plocha přírodní Mečůvka 3,0654 
243 P plocha přírodní Mečůvka 7,2263 
244 P plocha přírodní Kotlová, Solisko 0,3825 
305 P plocha přírodní Soutok Červeneckého potoka 0,8251 
245 K krajinná zeleň Pod Juráškou 0,1135 
246 K krajinná zeleň V Ráji 0,1346 
247 K krajinná zeleň Pod Kyčerou 0,1190 
248 K krajinná zeleň Pod Kyčerou 0,1129 
249 K krajinná zeleň  Pod Radimovem 0,2868 
250 K krajinná zeleň Vašůtky 0,5162 

324 K 
krajinná zeleň (interakční prvek, 

izolační zeleň) 
 

Liščí 0,1061 

340 K 
krajinná zeleň (interakční prvek, 

izolační zeleň) 
 

Liščí 0,0509 
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Podmínky pro využití návrhových ploch přírodních P a návrhových ploch krajinné zeleně K ve 
volné krajině: 
 

- plochy budou využívány stávajícím způsobem s cílem postupného převedení na přírodě blízká 
společenství zeleně  

- cílem řešení bude zajištění ekostabilizační funkce vymezených prvků územního systému 
ekologické stability formou ploch přírodních a ploch krajinné zeleně  

 
 
e.2-3) Vymezení ploch změn v krajině pro účel rozšíření lyžařských areálů 
 

číslo 
návrhové 

plochy 

kód 
funkčního 

využití 

 
způsob využití plochy 

 
lokalita  

 
výměra  

v ha 
169 S* lyžařské sjezdovky Rališka 1,0563 
173 S* lyžařské sjezdovky Sachova studánka 0,9790 
174 S* lyžařské sjezdovky Sachova studánka 0,6722 
217 S* lyžařské sjezdovky Solisko 0,3280 
218 S* lyžařské sjezdovky Solisko 1,0433 
219 S* lyžařské sjezdovky Solisko 2,0694 
220 S* lyžařské sjezdovky Solisko 0,7622 
221 S* lyžařské sjezdovky Solisko 0,2033 
222 S* lyžařské sjezdovky Solisko 0,0293 
223 S* lyžařské sjezdovky Solisko 0,3027 
224 S* lyžařské sjezdovky Kubiška 0,1205 
308 S* lyžařské sjezdovky Sachova studánka 0,2309 
341 S* lyžařské sjezdovky Solisko 0,3190 

 
Podmínky pro využití návrhových ploch smíšených nezastavěného území – lyžařských 
sjezdovek S* ve volné krajině: 
 

- plochy budou využívány stávajícím způsobem s cílem postupného rozšíření sjezdových tratí 
se související technickou a dopravní infrastrukturou pro provozování zimních sportovně - 
rekreačních aktivit  

- cílem řešení bude zajištění přiměřeného rozvoje lyžařských tratí při současné minimalizaci 
zásahu do stávajících porostů vzrostlé zeleně a hydrologických odtokových poměrů 
v dotčených plochách 

- sjezdové trati, lyžařské vleky a bobové dráhy na pozemcích určených k plnění funkce lesa 
budou realizovány pouze v nezbytně nutném rozsahu a to tak, aby byla zajištěna ochrana 
lesních porostů nedotčených záměrem, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění 
hydrologických odtokových poměrů a byla zajištěna ochrana dotčených pozemků před 
nebezpečnými svahovými deformacemi  

 
 
e.3) územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny. protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 
 
e.3-1) Územní systém ekologické stability 
 
Územní rozsah prvků je vymezen v grafické části ve výkrese č.I.B-2 a / b / c / d Hlavní výkres. 

 
Koncepce řešení má zejména funkci ekologickou, krajinotvornou a protierozní. 
V dotčeném území jsou vymezeny nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES přednostně na 
plochách stávajících pozemků určených k plnění funkce lesa a v plochách stávající vzrostlé krajinné 
zeleně, tím je zajištěna minimalizace záboru ZPF pro potřebu doplnění chybějících částí biocenter a 
biokoridorů.  
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Nadregionální ÚSES  
 
V rámci řešení územního plánu je stabilizován a vymezen formou ploch lesa, krajinné zeleně a ploch 
přírodních nadregionální biokoridor K 146. Chybějící část biokoridoru je doplněna návrhem krajinné 
zeleně - návrhová plocha č. 250. Součástí jsou vložená lokální biocentra LBC Blatový grúň, LBC 
Zimný, LBC Pod Kladnatou, LBC Bečvice, LBC Hlavatá a vložené regionální biocentrum RBC 145 
Kladnatá a dále LBC V Komárovém, LBC Nad Kněhyňkou, LBC U Martiňáku, LBC Na Šturalce, LBC 
Fojtová, LBC Podlízaná, LBC Vašůtky, LBC Pod Vysokou a vložené regionální biocentrum RBC 145 
Kladnatá. 

 
 
Regionální ÚSES  
 
V řešeném území je regionální úroveň ÚSES zastoupena regionálními biocentry RBC 145 Kladnatá 
(součástí NRBK K 146), RBC 130 Kotlová, Solisko a  RBC 1971 Mečůvka. 
V řešeném území se nachází regionální biokoridor 1569 a segment regionálního biokoridoru 1570, 
které jsou stabilizovány v rámci stávajících ploch krajinné zeleně a ploch přírodních pro lokální 
biocentra, chybějící prvky jsou doplněny vymezením návrhových ploch krajinné zeleně 247, 248, 249 
a vymezením ploch přírodních č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 305 pro lokální biocentra, které 
jsou součástí regionálního biokoridoru (RBK 1569 a RBK 1570).  
 
Regionální biocentra jsou vymezeny v rámci stávajících ploch přírodních, chybějící prvky jsou 
doplněny prostřednictvím ploch přírodních č. 240, 241, 242, 243 pro doplnění RBC Mečůvka a 
prostřednictvím plochy přírodní č. 244 pro RBC Kotlová, Solisko. 
 
 
Lokální ÚSES  
 
V řešení územního plánu jsou stabilizována a vymezena formou plochy přírodní stávající funkční 
lokální biocentra a dále jsou stabilizovány a vymezeny formou ploch lesa a krajinné zeleně stávající 
funkční části lokálních biokoridorů.  
Chybějící části lokálních biokoridorů jsou navrženy formou ploch krajinné zeleně - návrhové plochy č. 
245, 246 a chybějící část lokálního biocentra je navržena formou plochy přírodní č. 238 
 
 
 
e.3-2) Prostupnost krajiny 
  
Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury - hlavních účelových 
zpevněných komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na 
pozemky. Řešením jsou stabilizovány a respektovány stávající silnice, obslužné a účelové 
hospodářské komunikace dle stávajícího stavu. 
Dále jsou také stabilizovány plochy lesní i mimolesní zeleně, které jsou vymezeny jako plochy lesní a 
plochy krajinné zeleně, které umožňují migraci územím. 
 
Stávající a nová zástavba respektuje zaužívaná dopravní propojení v krajině.  
Související dopravní infrastruktura pro zajištění obhospodařování zemědělského půdního fondu a 
pozemků určených k plnění funkce lesa je v plochách volné krajiny přípustná.  

 
 
 
e.3-3)  Protierozní opatření 
 
V dokumentaci je řešena protierozní ochrana v rámci ploch krajinné zeleně ÚSES – především pro 
biokoridory, další protierozní opatření je přípustné realizovat v souladu s podmínkami využití v 
plochách s rozdílným způsobem využití. 
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e.3-4)  Ochrana před povodněmi 
 
Respektovat omezení platná pro stanovené záplavové území řeky Rožnovská Bečva včetně aktivních 
zón záplavového území. 
 
Navržené plochy pro ochranu před povodněmi: 
T*  251, 252, 253, 254 - protipovodňová opatření na řece Rožnovská Bečva 
 
 
 
e.3-5)  Rekreace 
 
Plochy rekreace rodinné (RI) 
Stabilizovány jsou stávající plochy rekreace rodinné.  
Ve volné krajině je rozvoj rekreace omezen: jsou vymezeny 3 návrhové plochy rekreace rodinné         
č. 140, 141, 146, u kterých je formou stanovení podmínek prostorového uspořádání omezena 
možnost další intenzifikace zástavby rekreačních objektů.  
 
 
Plochy smíšené nezastavěného území - lyžařské sjezdovky (S*) 
Stabilizovány jsou stávající plochy určené pro provozování zimních sportů. 
Ve volné krajině je rozvoj zimních sportovně – rekreačních aktivit řešen formou návrhových ploch pro 
rozšíření stávajících sjezdových tratí: jsou vymezeny návrhové plochy smíšené nezastavěného 
území – lyžařské sjezdovky č. 169, 173, 174, 217, 218, 219, 220, 222, 221, 223, 224, 308, 341. 
 
 
e.3-6)  Dobývání ložisek nerostných surovin  

Územní plán Horní Bečva nenavrhuje plochy pro dobývání nerostů. 
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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) 

 
 
 
f.1) Přehled vymezených ploch s rozdílným způsobem využití  
 
Na území obce jsou v grafické části územního plánu vymezeny následující plochy s rozdílným 
způsobem využití označené kódem:  
 

 
Kód 

plochy 
Funkční využití plochy 

 
 

BI 
BH 

Plochy bydlení: 

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO 
PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO 

 

SO.1 
SO.3 

Plochy smíšené obytné: 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ 

 

RH 
RI 

Plochy rekreace: 

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ  
PLOCHY REKREACE RODINNÉ 

 

OV 
OV.1 
OV.4 
OH 
OS 
OK 

Plochy občanského vybavení: 

PLOCHY VEŘEJNÉHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
PLOCHY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU 
PLOCHY PRO KULTURU 
PLOCHY PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ 
PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 
PLOCHY KOMERČNÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

 

VD 
VX 

Plochy výrobní: 

PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU A ŘEMESLA 
PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ 

 

SP 
Plochy smíšené výrobní: 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
 

T* 
TV 
TE 
TO.1 

Plochy technické infrastruktury: 

PLOCHY PRO OCHRANU PŘED POVODNĚMI  
PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
PLOCHY PRO ENERGETIKU 
PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

D 
DS 

Plochy dopravy: 

PLOCHY PRO DOPRAVU 
PLOCHY PRO DOPRAVU SILNIČNÍ 

 

P* 
Plochy veřejných prostranství: 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 

Z* 
Plochy sídelní zeleně: 

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 
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K 
Plochy krajinné zeleně: 

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
 

P 
Plochy přírodní: 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 
 

L 
LX 

Plochy lesní: 

PLOCHY LESNÍ 
PLOCHY LESŮ SPECIFICKÝCH - LESOPARK  

 

Z 
Plochy zemědělské: 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
 

WT 
Plochy vodohospodářské: 

VODNÍ PLOCHY A TOKY 
 

S* 
Plochy smíšené nezastavěného území: 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
– LYŽAŘSKÉ SJEZDOVKY  
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f.2) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
 
f.2-1) Plochy urbanizované v k.ú. Horní Bečva 
 
 
Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 21,22,23,29,31,33,35,45,46,63,75,77 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy bydlení 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
BI  –  PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO 

 
Hlavní využití  

 
Bydlení v rodinných domech.  
 

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s bydlením 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- sady a zahrady rodinných domů 
- veřejná zeleň 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- občanská vybavenost, nevýrobní služby, samozásobitelská zemědělská 

produkce a řemesla místního významu  
Podmínka:  přípustné je pouze takové využití, které nesnižuje kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení ve vymezené ploše, je slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům obce 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným 
- občanská vybavenost, samozásobitelská zemědělská produkce, výroba a 

řemesla, které nejsou slučitelné s bydlením a zvyšují dopravní zátěž 
v dotčeném území, současně snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a dále 
nemají místní význam a prostorovými parametry převažují nad zástavbou 
určenou pro bydlení 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 60% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 40% 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu navazující okolní zástavby bydlení individuálního 

- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 
tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu  
 
Nová zástavba v zastavitelných plochách 21,22,23,29,31,33,35,45,46,63,75,77: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 40% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 60% 

- pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelných plochách 

22,23,29,31,33,45,46,63 bude respektována vzdálenost jedné porostní výšky 
v mýtním věku od hranice pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy bydlení 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
BH  –  PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO 

 
Hlavní využití  

 
Bydlení v bytových domech.  
 

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s bydlením 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- veřejná zeleň 
- drobná sportoviště 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- občanská vybavenost, nevýrobní služby  
Podmínka:  přípustné je pouze takové využití, které nesnižuje kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení ve vymezené ploše, je slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům obce 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména výroba a řemesla 
- občanská vybavenost a nevýrobní služby, které nejsou slučitelné s bydlením a 

zvyšují dopravní zátěž v dotčeném území, současně snižují kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení a dále nemají místní význam a prostorovými parametry 
převažují nad zástavbou určenou pro bydlení 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěné ploše: 
- podlažnost zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží a podkroví 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plocha zastavitelná: 96 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy smíšené obytné 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
SO.1  –  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ 

 
Přípustné využití 

 
- bydlení 
- občanské vybavení 
- nevýrobní služby 
- ucelené veřejné prostranství (náves, tržiště, park apod.) 
- administrativa 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- areálová zeleň 
- sady a zahrady rodinných domů 
- veřejná zeleň 

 
 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- řemesla místního významu  
Podmínka:  přípustné je pouze takové využití, které nesnižuje kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení a prostředí občanského vybavení ve vymezené ploše, je 
slučitelné s přípustným využitím a slouží zejména obyvatelům obce 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím přípustným a 

podmíněně přípustným, zejména průmyslová, zemědělská a lesnická výroba 
- řemesla, která narušují užívání zástavby ve svém okolí a snižují kvalitu 

prostředí souvisejícího území 
- vytváření výškových dominant v kompaktní zástavbě obce 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 60% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 40% 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu navazující okolní zástavby smíšené obytné 

- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 
tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 
Nová zástavba v zastavitelné ploše 96:  
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 40% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 60% 

- pro zastavitelnou plochu je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelné ploše 96 bude 

respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 2,5,6,13,15,17,26,27,38,41,43,44,48,51,53,54,56,57,59, 
60,61,66,67,68,72,74,80,85,86,100,103,105,106,107,109,111,112,119,128,130, 
131,132,153,196,197,198,200,311,312,314,315,316,317,318,319,329,330,331, 
332 
 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy smíšené obytné 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
SO.3  –  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ  

 
Přípustné využití 

 
- bydlení v rodinných domech 
- rodinná rekreace ve stávajícím rozsahu 
- stravování, ubytování a nevýrobní služby 
- zemědělská a drobná výroba, řemesla, související skladování 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- sady a zahrady rodinných domů 
- veřejná zeleň 

 
 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- Bydlení v bytových domech. 
Podmínka: 
Bydlení v bytových domech je přípustné v návrhové ploše 67. Nová zástavba 
bytových domů musí dodržovat stanovené podmínky prostorového uspořádání 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 
 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím přípustným a 

podmíněně přípustným 
- výroba a skladování, které narušují užívání zástavby ve svém okolí a snižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území 
- vytváření negativních dominant ve volné krajině 
- intenzifikace zástavby rodinné rekreace 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 60% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 40% 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu navazující okolní zástavby smíšené obytné 

- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 
tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 
Nová zástavba v zastavitelných plochách 2,5,6,13,15,17,20,26,27,38,41,43,44, 
48,51,53,54,56,57,59,60,61,68,72,74,85,86,100,103,105,106,107,109,111,112, 
119,128,130,131,132,153,197,198,200,311,314:  
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 40% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 60% 

- pro zastavitelnou plochu je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
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- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelných plochách 5,15,26,  

38,44,48,51,53,56,57,60,72,74,86,103,106,109,111,119,131,132,153,196,197, 
200 bude respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od 
hranice pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Nová zástavba v zastavitelných plochách 66,67,312,315,316,317,318,319,329, 
330,331,332:  
- rozmezí pro minimální přípustnou velikost stavebního pozemku v ploše je 

stanoveno  500m2 až 1500m2 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 40% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 60% 

- pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové obytné zástavby a oplocení v zastavitelných plochách 

66,67,312,315,332 bude respektována vzdálenost jedné porostní výšky 
v mýtním věku od hranice pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Nová zástavba v zastavitelné ploše 80:  
- rozmezí pro minimální přípustnou velikost stavebního pozemku v ploše je 

stanoveno  2500m2 až 2800m2   
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 25% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 75% 

- pro zastavitelnou plochu je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu  
 
Nová zástavba v zastavitelné ploše 196:  
- rozmezí pro minimální přípustnou velikost stavebního pozemku v ploše je 

stanoveno  5000m2 až 5700m2 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 20% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 80% 

- pro zastavitelnou plochu je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy rekreace 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
RH  –  PLOCHY REKREACE HROMADNÉ 

 
Hlavní využití  

 
Rekreace v zařízeních hromadné rekreace.  

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- administrativa 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- vodní plochy 
- veřejná zeleň 

 
 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména průmyslová, zemědělská a lesnická výroba 
- vytváření negativních dominant v krajině 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno: 

50% a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 50% 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu stávající zástavby hromadné rekreace 

- nová zástavba v zastavěných plochách musí dodržovat základní prvky 
tvarosloví zástavby venkovského charakteru 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 140,141,146 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy rekreace 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
RI  –  PLOCHY REKREACE RODINNÉ 

 
Hlavní využití  

 
Rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci.  

 
Přípustné využití 

 
- drobná sportoviště sloužící uživatelům objektů pro rodinnou rekreaci 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- sady a zahrady 
- veřejná prostranství 
- veřejná zeleň 

 
 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména průmyslová, zemědělská a lesnická výroba 
- intenzifikace zástavby pro rodinnou rekreaci v zastavěných plochách 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno: 

40% současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 60% 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu navazující okolní zástavby rodinné rekreace 

 
Nová zástavba v zastavitelných plochách 140,141: 
- rozmezí pro minimální přípustnou velikost stavebního pozemku v ploše je 

stanoveno 1000m2 až 1500m2 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 15% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 85% 

- pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
6m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelných plochách 140,141 

bude respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Nová zástavba v zastavitelné ploše 146: 
- rozmezí pro minimální přípustnou velikost stavebního pozemku v ploše je 

stanoveno 1500m2 až 2000m2 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 10% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 90% 

- pro zastavitelnou plochu je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
6m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelné ploše 146 bude 

respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy občanského vybavení 
 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
OV  –  PLOCHY VEŘEJNÉHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 
Hlavní využití  

 
Plochy veřejného občanského vybavení pro veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva, zdravotnictví, sociální služby, kulturu, komerční vybavení.   

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní druhy občanského vybavení 
- nevýrobní služby 
- administrativa 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- bydlení 
Podmínka: 
- bydlení v rozsahu, který nenaruší hlavní využití zástavby občanského 

vybavení 
- bydlení klientů zařízení sociálních služeb 
- doplňkové bydlení – služební byty, bydlení správce, vlastníka účelových 

staveb 
 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména výroba a řemesla 
- vytváření výškových dominant v kompaktní zástavbě obce 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 

výškovou hladinu navazující zástavby občanského vybavení a současně bude 
respektovat stavbu kostela jako výškovou dominantu obce 

- nová zástavba bude dodržovat charakter navazující zástavby občanského 
vybavení 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy občanského vybavení 
 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
OV.1 –  PLOCHY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU 

 
Hlavní využití  

 
Plochy občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu.   

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní druhy veřejného občanského vybavení 
- nevýrobní služby 
- administrativa 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- bydlení 
Podmínka: 
bydlení pouze doplňkové – bydlení správce účelových staveb. 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména výroba a řemesla 
- vytváření výškových dominant v kompaktní zástavbě obce 

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 

výškovou hladinu navazující zástavby občanského vybavení 
- nová zástavba bude dodržovat charakter navazující zástavby občanského 

vybavení 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy občanského vybavení 
 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
OV.4  –  PLOCHY PRO KULTURU 

 
Hlavní využití  

 
Plochy občanského vybavení pro kulturu, církev, zájmové činnosti.   

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní druhy občanského vybavení 
- nevýrobní služby 
- administrativa 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- bydlení 
Podmínka: 
bydlení pouze doplňkové – bydlení v areálu fary. 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména výroba a řemesla 
 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

 
- stabilizace dominanty zástavby obce 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy občanského vybavení 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
OH  –  PLOCHY PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ 

 
Hlavní využití  

 
Veřejná pohřebiště včetně souvisejících služeb.  

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména bydlení, rekreace a výroba 
 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
- maximální podlažnost nové zástavby v zastavěných plochách je stanovena 1 

nadzemní podlaží 
- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 

tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 159,166 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy občanského vybavení 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
OS  –  PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

 
Hlavní využití  

 
Plochy pro sportovní činnosti a související služby  

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní druhy občanského vybavení 
- nevýrobní služby 
- administrativa 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 
 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- bydlení 
Podmínka: 
bydlení pouze doplňkové – bydlení správce, vlastníka účelových staveb. 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména výroba, řemesla 
 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 

výškovou hladinu navazující okolní zástavby 
- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 

tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru  
 
Nová zástavba v zastavitelných plochách 159,166: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 70% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 30% 

- pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelných plochách 159,166 

bude respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy zastavěné  
Plochy zastavitelné: 148,150,151,154 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy občanského vybavení 
 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
OK  –  PLOCHY KOMERČNÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 
Hlavní využití  

 
Plochy komerčního občanského vybavení pro obchod, ubytování a stravování  

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní druhy občanského vybavení 
- nevýrobní služby 
- administrativa 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- bydlení 
Podmínka: 
bydlení pouze doplňkové – bydlení správce, vlastníka účelových staveb. 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména výroba a řemesla 
- vytváření výškových dominant v kompaktní zástavbě obce 
-  

 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 60% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 40% 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu navazující okolní zástavby 

- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 
tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru  

 
Nová zástavba v zastavitelných plochách 150,151,154: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 50% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 50% 

- pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelné ploše 154 bude 

respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Nová zástavba v zastavitelné ploše 148: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 20% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 80% 

- pro zastavitelnou plochu je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní 
podlaží a podkroví 

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 

- nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu 
- při umísťování nové zástavby a oplocení v zastavitelné ploše 148 bude 

respektována vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 201,202 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy výroby a skladování 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
VD  –  PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU A ŘEMESLA 

 
Hlavní využití  

 
Plochy pro činnosti drobné výroby, skladování, výrobních služeb a řemesel, chov 
hospodářských zvířat. 

 
Přípustné využití 

 
- administrativa 
- obslužné funkce obce (skladové a odstavné plochy, sběrný dvůr) 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- manipulační plochy 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
Komerční využití: prodej, nevýrobní služby  
 
Podmínka: 
- prodej a nevýrobní služby jsou přípustné pouze doplňkově 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným 
- těžké strojírenství, chemický průmysl, hutnictví, cementárna, betonárna, 

štěrkovna, pískovna, deponie a skládkování odpadů 
- umísťování zdrojů nadměrného hluku přesahujícího hygienické limity 

stanovené pro chráněný prostor staveb 
 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 70% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 30% 

- v plochách orientovaných směrem k obytné zástavbě a občanské vybavenosti 
bude v návaznosti na oplocení areálu výroby realizován pás izolační zeleně a 
protihluková opatření 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu navazující zástavby pro výrobu 

- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 
tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 

 
Nová zástavba v zastavitelných plochách 201,202: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 70% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 30% 

- v plochách orientovaných směrem k obytné zástavbě a občanské vybavenosti 
bude v návaznosti na oplocení areálu výroby realizován pás izolační zeleně a 
protihluková opatření 

- pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 
9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 2 nadzemní 
podlaží  

- nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
venkovského charakteru 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné 
 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy výroby specifické  
Plochy s jiným způsobem využití – je zdůvodněno v odůvodnění ÚP  

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
VX –   PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ 

 
Hlavní využití 

 
Plochy stávajících hospodářských a skladovacích zařízení sloužící prokazatelně 
pro zemědělství a myslivost. 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

zejména bydlení, rekreace, občanské vybavení  
- rozšiřování stávající zástavby 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné 
     

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy smíšené výrobní 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
SP  –  PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

 
Přípustné využití 

 
- zemědělská a drobná výroba, řemesla, související skladování 
- stravování, ubytování a nevýrobní služby 
- plochy pro sportovní činnosti a související služby 
- administrativa 
- obslužné funkce obce (skladové a odstavné plochy, sběrný dvůr) 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- manipulační plochy 
- veřejná prostranství 
- areálová zeleň 
- veřejná zeleň 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- bydlení 
Podmínka: doplňkové bydlení – služební byty, bydlení správce, vlastníka 
účelových staveb 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným 
- těžké strojírenství, chemický průmysl, hutnictví, cementárna, betonárna, 

štěrkovna, pískovna, deponie a skládkování odpadů 
 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Zástavba v zastavěných plochách: 
- maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 70% 

a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního 
pozemku v ploše je stanoven 30% 

- v plochách orientovaných směrem k obytné zástavbě a občanské vybavenosti 
bude v návaznosti na oplocení areálu výroby realizován pás izolační zeleně a 
protihluková opatření 

- maximální výška nové zástavby v zastavěných plochách bude dodržovat 
výškovou hladinu stávající zástavby pro výrobu 

- nová zástavba v zastavěných plochách bude dodržovat základní prvky 
tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavitelné: 251,252,253,254     

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy technické infrastruktury 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
T*  –   PLOCHY PRO OCHRANU PŘED POVODNĚMI 

 
Hlavní využití 

 
Plochy vymezené pro ochranu zastavěného území před povodněmi. 

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní technická infrastruktura 
- dopravní infrastruktura 

 
 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným 

 
 
 
 
 
Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267, 
268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285, 
286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303     

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy technické infrastruktury 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
TV  –   PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
Hlavní využití 

 
Plochy vymezené pro zásobování řešeného území vodou a pro odvedení a 
likvidaci odpadních vod. 

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní technická infrastruktura 
- dopravní infrastruktura 

 
 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné  
Plochy zastavitelné: 306,307    

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy technické infrastruktury 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
TE  –   PLOCHY PRO ENERGETIKU 

 
Hlavní využití 

 
Plochy inženýrských sítí a zařízení pro zásobování elektrickou energií, zemním 
plynem, plochy pro telekomunikace 

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní technická infrastruktura 
- dopravní infrastruktura 

 
 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným 

 
 
 
 
 
Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné  
    

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy technické infrastruktury 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
TO.1  –   PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 
Hlavní využití 

 
Plochy sběrného dvora, shromažďování odpadů před odvozem mimo řešené 
území k likvidaci, shromažďování obalů před odvozem mimo řešené území 
k druhotnému využití 

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- ostatní technická infrastruktura 
- dopravní infrastruktura 

 
 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plocha zastavitelná: 178 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy dopravní infrastruktury 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
D  –   PLOCHY PRO DOPRAVU 

 
Hlavní využití 

 
Plochy dopravní infrastruktury, čerpací stanice pohonných hmot  

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- doplňkové komerční občanské vybavení 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- doprovodná a izolační zeleň 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména bydlení, rekreace 
 
 
 
 
 
 
Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 181,185,226,227,228,231,304,309,310,320,321,333,334,335 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy dopravní infrastruktury 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
DS  –   PLOCHY PRO DOPRAVU SILNIČNÍ 

 
Hlavní využití 

 
Plochy pro zajištění dopravní obsluhy, odstavné a parkovací plochy  

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- manipulační plochy 
- protihluková opatření 
- technická infrastruktura 
- doprovodná a izolační zeleň 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména výroba, občanské vybavení, služby, bydlení, rekreace 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavěné 
Plochy zastavitelné: 225,229  

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy veřejných prostranství 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
P*  –   PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 
Hlavní využití 

 
Plochy veřejně přístupných prostranství a komunikací pro veřejnou dopravní 
obsluhu funkčních ploch obce.  

 
Přípustné využití 

 
- zástavba a zařízení související s využitím hlavním 
- veřejná, doprovodná a izolační zeleň 
- technická infrastruktura 
- protihluková opatření 
- drobná sportoviště, doplňkové odpočinkové plochy a související využití 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména výroba, řemesla, skladování, občanské vybavení, 
nevýrobní služby, bydlení, rekreace 

 
 
 
 
 
 
 
Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zastavitelné: 322,323  

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy veřejných prostranství 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
PZ  –   PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  S PŘEVAHOU ZELENĚ  

 
Hlavní využití 

 
Plochy veřejné zeleně.  

 
Přípustné využití 

 
- technická infrastruktura 
- drobná sportoviště, doplňkové odpočinkové plochy a související využití 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- dopravní infrastruktura 
Podmínka: doplňkové komunikace zejména pro dopravu pěší a cyklistickou 
v rozsahu, který nenaruší hlavní využití ploch veřejné zeleně 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména výroba, řemesla, skladování, občanské vybavení, 
nevýrobní služby, bydlení, rekreace 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy zeleně v zastavěném území 
Návrhové plochy zeleně v návaznosti na zastavitelné plochy: 313,325,326,327, 
328,336,337,338,339 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy s jiným způsobem využití – je zdůvodněno v odůvodnění ÚP 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
Z*  –   PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
Hlavní využití 

 
Plochy sídelní zeleně v zastavěném území využívané pro veřejnou zeleň, parky, 
lesoparky a pro trvalé travní porosty, sady a zahrady včetně související 
samozásobitelské zemědělské rostlinné produkce. 

 
Přípustné využití 

 
- zázemí zemědělské rostlinné produkce (skladování) 
- zázemí vlastníků sadů a zahrad 
- doplňkové odpočinkové plochy a související využití 
- drobná sportoviště sloužící zejména obyvatelům obce 
- naučné stezky včetně popisných systémů  
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména výroba, řemesla, občanské vybavení, nevýrobní služby 
- trvalé oplocení ploch sídelní zeleně s výjimkou pasteveckých ohrad 

v odůvodněných případech 
 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání včetně 
základních podmínek 
ochrany krajinného 
rázu 

 
Pro zástavbu přípustného využití je stanoveno: 
- maximální přípustné zastavění pozemku v ploše je stanoveno 20% a 

současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci pozemku v ploše je 
stanoven 80%.  

- výšková hladina zástavby nepřesáhne 6m nad rostlý terén a současně 
podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a podkroví.  

- zástavba přípustného využití bude dodržovat základní prvky tvarosloví 
zástavby místního venkovského charakteru. 
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f.2-2) Plochy neurbanizované (tj. volná krajina) v k.ú. Horní Bečva 
 
 
f.2-2-1) 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,L,LX,Z,WT,S*) v celém řešeném území (tj. v celém k.ú. Horní Bečva) stanoveno jako nepřípustné 
umísťování mobilních zařízení zejména s funkcí bydlení, rekreace, výroby, výrobních služeb, řemesel, 
komerčního občanského vybavení, nevýrobních služeb, reklamy. 
 
 
f.2-2-2) Stanovení podmínek funkčního využití jednotlivých ploch ve volné krajině: 
 
 
 
Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy volné krajiny 
Návrhové plochy prvků ÚSES: 
- nadregionální biokoridor: 250 
- regionální biokoridor: 247,248,249  
- lokální biokoridor: 245,246 
- interakční prvek: 324,340   

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy s jiným způsobem využití – je zdůvodněno v odůvodnění ÚP 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
K  –   PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

 
Hlavní využití 

 
Prvky územního systému ekologické stability. Plochy půdoochranné krajinné 
zeleně.  

 
Přípustné využití 

 
- vodní plochy a toky přírodního charakteru  
- využití pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků 
 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- Liniová technická a dopravní infrastruktura. 
Podmínka: 
Liniová technická a dopravní infrastruktura je přípustná v plochách krajinné 
zeleně mimo vymezené prvky územního systému ekologické stability. 
S prvky ÚSES je přípustné pouze kolmé a nejkratší možné křížení liniovou  
dopravní a technickou infrastrukturou. 
 
- Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících 

zařízení komunikací, cyklostezek, turistických tras, naučných stezek. 
Podmínka: 
Přípustné jsou odpočinkové plochy a popisné systémy pouze v nezbytně nutném 
rozsahu a v těsné návaznosti na cyklostezky, turistické trasy a naučné stezky. 
Odpočinkové plochy včetně souvisejících zařízení musí svým charakterem a 
umístěním dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat požadavky 
ochrany krajinného rázu. 

 
Nepřípustné využití 
v souladu s veřejným 
zájmem ochrany 
přírody a krajiny 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména těžba nerostů, výroba, 
řemesla, skladování, občanské vybavení, nevýrobní služby, bydlení, rekreace 

- účelová zástavba určená pro zemědělství a lesnictví 
- trvalé oplocení ploch krajinné zeleně s výjimkou oplocení stabilizovaných 

zařízení technické infrastruktury a dále dočasného lesnického oplocení 
sloužícího k ochraně vysázených lesních kultur nebo založených porostů 
např. v rámci ÚSES 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy volné krajiny  
Návrhové plochy prvků ÚSES 
- regionální biocentrum: 240,241,242,243,244 
- lokální biocentrum: 232,233,234,235,236,237,238,239,305 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy přírodní 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
P  –   PLOCHY PŘÍRODNÍ 

 
Hlavní využití 

 
Prvky územního systému ekologické stability. Plochy určené k zachování a 
rozvoji přírodních hodnot území s omezením primárního hospodářského využití.   

 
Přípustné využití 

 
- půdoochranná zeleň 
- vodní plochy a toky přírodního charakteru 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- Liniová technická a dopravní infrastruktura. 
 Podmínka: 
Přípustná je pouze stabilizace stávající liniové dopravní a technické 
infrastruktury. Umístění nové veřejné dopravní a technické infrastruktury jen 
v prokazatelně nutném rozsahu, pokud by umístění nebo trasování mimo plochu 
přírodní bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné.  

 
Nepřípustné využití 
v souladu s veřejným 
zájmem ochrany 
přírody a krajiny 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména zemědělství, lesnictví, těžba 
nerostů, výroba, řemesla, skladování, občanské vybavení, služby, bydlení, 
rekreace 

- trvalé oplocení ploch přírodních s výjimkou oplocení stabilizovaných zařízení 
technické infrastruktury a dále dočasného lesnického oplocení sloužícího 
k ochraně vysázených lesních kultur nebo založených porostů např. v rámci 
ÚSES 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy volné krajiny  
 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy lesní 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
L  –   PLOCHY LESNÍ 

 
Hlavní využití 

 
Les  

 
Přípustné využití 

 
- prvky územního systému ekologické stability 
- protipovodňová opatření 
- opatření pro stabilizaci svahu 
- stávající liniová dopravní infrastruktura 
- stávající liniová technická infrastruktura 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- Nová veřejná technická a dopravní infrastruktura. 
Podmínka: 
Jen v prokazatelně nutném rozsahu, pokud by umístění nebo trasování mimo 
plochu lesní bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné.  
 
- Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících 

zařízení komunikací, cyklostezek, turistických tras, naučných stezek. 
 Podmínka: 
Přípustné jsou odpočinkové plochy a popisné systémy pouze v nezbytně nutném 
rozsahu a v těsné návaznosti na komunikace, cyklostezky, turistické trasy a 
naučné stezky. Odpočinkové plochy včetně souvisejících zařízení musí svým 
charakterem a umístěním dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat 
požadavky ochrany krajinného rázu. 
 
- Zařízení sloužící pro lesnictví (pouze lesní školky a související zařízení) 
Podmínka: 
Přípustné je pouze zařízení sloužící prokazatelně pro produkci sazenic lesních 
dřevin. Zařízení pro lesnictví musí svým charakterem a umístěním na pozemku 
dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat požadavky ochrany 
krajinného rázu. 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména zemědělství, těžba nerostů, 
průmyslová výroba, řemesla, občanské vybavení, služby, bydlení, rekreace 

- lesnická výroba s výjimkou podmíněně přípustného zařízení pro lesnictví 
- trvalé oplocení ploch lesních s výjimkou oplocení stabilizovaných zařízení 

technické infrastruktury, ploch lesních školek a dočasného lesnického 
oplocení sloužícího k ochraně vysázených lesních kultur. 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy volné krajiny  
 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy lesní 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
LX  –   PLOCHY LESŮ SPECIFICKÝCH - LESOPARK 

 
Hlavní využití 

 
Lesopark  

 
Přípustné využití 

 
- protipovodňová opatření 
- opatření pro stabilizaci svahu 
- stávající liniová dopravní infrastruktura 
- stávající liniová technická infrastruktura 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- Nová veřejná technická a dopravní infrastruktura. 
Podmínka: 
Jen v prokazatelně nutném rozsahu, pokud by umístění nebo trasování mimo 
plochu lesní bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné.  
 
- Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících 

zařízení komunikací, cyklostezek, turistických tras, naučných stezek. 
 Podmínka: 
Přípustné jsou odpočinkové plochy a popisné systémy pouze v nezbytně nutném 
rozsahu a v těsné návaznosti na komunikace, chodníky, cyklostezky, turistické 
trasy a naučné stezky. Odpočinkové plochy včetně souvisejících zařízení musí 
svým charakterem a umístěním dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a 
splňovat požadavky ochrany krajinného rázu. 
 
- Zařízení pro sportovní a rekreační aktivity slučitelné s využitím lesoparku  
Podmínka: 
Přípustné je pouze zařízení sloužící prokazatelně pro sportovně rekreační vyžití 
obyvatel, které je slučitelné s hlavním využitím ploch lesních porostů. Zařízení 
sloužící pro sportovně rekreační vyžití obyvatel musí svým charakterem a 
umístěním dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat požadavky 
ochrany krajinného rázu. 

 
Nepřípustné využití 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména těžba nerostů, výroba, 
řemesla, bydlení 

- trvalé oplocení ploch lesních s výjimkou oplocení stabilizovaných zařízení 
technické infrastruktury, ploch lesních školek a dočasného lesnického 
oplocení sloužícího k ochraně vysázených lesních kultur, dále s výjimkou 
nezbytného ochranného oplocení částí vybraných zařízení pro sport a 
rekreační aktivity slučitelné s využitím lesoparku, které jsou podmíněně 
přípustné. 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy volné krajiny 

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy zemědělské 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
Z  –   PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

 
Hlavní využití 

 
Orná půda 
Louky a pastviny, trvalé travní porosty 
Sady a zahrady  

 
Přípustné využití 

 
- protipovodňová opatření 
- protierozní opatření  
- liniová dopravní infrastruktura 
- liniová technická infrastruktura 
- využití ploch pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledků 
- drobné vodní plochy a toky přírodního charakteru  

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- Odvodnění a závlaha zemědělských ploch, opatření pro stabilizaci svahu 
Podmínka: 
Výše uvedené využití je přípustné pouze za předpokladu, že nebude v rozporu 
s požadavky ochrany přírody a krajiny. 
 
- Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících 

zařízení komunikací, cyklostezek, turistických tras, naučných stezek. 
 Podmínka: 
Přípustné jsou odpočinkové plochy a informační zařízení pouze v nezbytně 
nutném rozsahu a v těsné návaznosti na komunikace, cyklostezky, turistické 
trasy a naučné stezky. Odpočinkové plochy včetně souvisejících zařízení musí 
svým charakterem a umístěním dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a 
splňovat požadavky ochrany krajinného rázu. 
 
- Doplňková zástavba a zařízení sloužící pro zemědělství  
Podmínka: 
Přípustné je pouze zařízení sloužící prokazatelně pro zemědělství a hospodářské 
využití přilehlých ploch zemědělské půdy. Doplňková zástavba a zařízení musí 
svým charakterem a umístěním na pozemku dodržovat zásady ochrany přírody a 
krajiny a splňovat požadavky ochrany krajinného rázu. Pro doplňkovou zástavbu 
je stanoveno: podlažnost nepřesáhne 1 nadzemní podlaží, výška nepřesáhne 6m 
nad přilehlý rostlý terén, zastavění nepřesáhne rozmezí 25m2 až 50m2. 
Doplňková zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního 
tradičního venkovského charakteru 

 
Nepřípustné využití 
v souladu s veřejným 
zájmem ochrany 
přírody a krajiny 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména lesnictví, těžba nerostů, 
průmyslová výroba, řemesla, občanské vybavení, služby, bydlení, rekreace 

- zemědělská výroba s výjimkou podmíněně přípustné zástavby a zařízení pro 
zemědělství 

- trvalé oplocení zemědělské půdy ve volné krajině s výjimkou pasteveckých 
ohrad  

- plošné pěstování rychle rostoucích dřevin 
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Zatřídění dle zákl. 
členění území 

 
Plochy volné krajiny 
   

 
Zatřídění dle ploch 
s rozdílným způsobem 
využití 

 
Plochy vodní a vodohospodářské 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
WT  –   VODNÍ PLOCHY A TOKY 

 
Hlavní využití 

 
Plochy pro akumulaci vody v přírodní prohlubni nebo uměle vytvořeném prostoru, 
ve kterém se zdržuje nebo zpomaluje odtok vody z povodí.  
Vodní útvar, pro který je charakteristický stálý nebo dočasný pohyb vody v korytě 
ve směru celkového sklonu terénu. 

 
Přípustné využití 

 
- křížení s liniovou dopravní a technickou infrastrukturou 
- protipovodňová opatření  
- doprovodná zeleň 
- migrační zprostupnění pro vodní živočichy 

 
Podmíněně přípustné 
využití 

 
- Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících 

zařízení komunikací, cyklostezek, turistických tras, naučných stezek. 
 Podmínka: 
Přípustné jsou odpočinkové plochy a popisné systémy pouze v nezbytně nutném 
rozsahu a v těsné návaznosti na komunikace, chodníky, cyklostezky, turistické 
trasy a naučné stezky. Odpočinkové plochy včetně souvisejících zařízení musí 
svým charakterem a umístěním dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a 
splňovat požadavky ochrany krajinného rázu. 
 
- Zařízení pro sportovní a rekreační aktivity slučitelné s využitím vodních ploch  
Podmínka: 
Přípustné je pouze zařízení sloužící prokazatelně pro sportovně rekreační vyžití 
obyvatel, které je situováno v návaznosti na vodní plochu. Zařízení sloužící pro 
sportovně rekreační vyžití obyvatel musí svým charakterem a umístěním 
dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat požadavky ochrany 
krajinného rázu. 

 
Nepřípustné využití 
v souladu s veřejným 
zájmem ochrany 
přírody a krajiny a 
protipovodňové 
ochrany 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním a 

přípustným, zejména těžba nerostů, výroba, řemesla, skladování, občanské 
vybavení, nevýrobní služby, bydlení, rekreace 

- oplocení koryt vodních toků, zejména v záplavovém území 
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Zatřídění dle  
zákl. členění území 

 
Plochy volné krajiny  
Návrhové plochy lyžařských sjezdovek: 169,173,174,217,218,219,220,221, 
222,223,224,308,341 

 
Zatřídění dle  
ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 
Plochy s jiným způsobem využití – je zdůvodněno v odůvodnění ÚP 

 
Kód dle 
podrobnějšího členění 
území 

 
S*  –  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – LYŽAŘSKÉ SJEZDOVKY 

 
Hlavní využití  

 
Plochy lyžařských sjezdovek, trvalé travní porosty určené pro provozování 
zimních sportů ve venkovním prostoru  

 
Přípustné využití 

 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- stabilizace stávajících lesních porostů 

 
Podmíněně přípustné 
využití 
 

 
- Lyžařské vleky včetně souvisejícího technického zázemí a dalších zařízen 

technické infrastruktury související s využitím hlavním 
Podmínka: 
Přípustné je pouze technické zařízení sloužící prokazatelně pro provozování 
zimních sportů v rámci lyžařských sjezdovek. Technické zařízení musí svým 
charakterem a umístěním na pozemku dodržovat zásady ochrany přírody a 
krajiny a splňovat požadavky ochrany krajinného rázu. 
 
- Drobné vodní nádrže pro umělé zasněžování včetně souvisejícího 

technického zázemí 
Podmínka: 
Přípustné jsou pouze umělé vodní nádrže a technické zařízení sloužící 
prokazatelně pro umělé zasněžování lyžařských sjezdovek. Vodní nádrže a 
související zařízení musí svým charakterem a umístěním na pozemku dodržovat 
zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat požadavky ochrany krajinného rázu 
 
- Doplňková zástavba a zařízení pro zajištění údržby lyžařských sjezdovek, 

vleků a technických zařízení související s využitím hlavním 
Podmínka: 
Přípustná je pouze zástavba a zařízení sloužící prokazatelně pro údržbu 
lyžařských sjezdovek, vleků a technických zařízení. Zástavba a zařízení musí 
svým charakterem a umístěním na pozemku dodržovat zásady ochrany přírody a 
krajiny a splňovat požadavky ochrany krajinného rázu. Pro zástavbu a zařízení je 
stanoveno: podlažnost nepřesáhne 1 nadzemní podlaží, výška nepřesáhne 6m 
nad přilehlý rostlý terén, zastavěná plocha nepřesáhne 50m2. Zástavba a 
zařízení budou dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního tradičního 
venkovského charakteru 
 
- Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících 

zařízení komunikací, cyklostezek, turistických tras, naučných stezek. 
 Podmínka: 
Přípustné jsou odpočinkové plochy a popisné systémy pouze v nezbytně nutném 
rozsahu a v těsné návaznosti na komunikace, cyklostezky, turistické trasy a 
naučné stezky. Odpočinkové plochy včetně souvisejících zařízení musí svým 
charakterem a umístěním dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat 
požadavky ochrany krajinného rázu. 
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- Bobová dráha a zařízení pro sport sloužící i pro celoroční využití  
Podmínka: 
Přípustná je pouze bobová dráha a zařízení sloužící prokazatelně pro sportovně 
rekreační využití umístěné pouze v rámci návrhových ploch lyžařských sjezdovek 
č. 218,219,220. Bobová dráha a zařízení pro sport musí svým charakterem a 
umístěním na pozemku dodržovat zásady ochrany přírody a krajiny a splňovat 
požadavky ochrany krajinného rázu. 

 
Nepřípustné využití 
v souladu s veřejným 
zájmem ochrany 
přírody a krajiny 

 
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným, zejména těžba nerostů, výroba, 
občanské vybavení, bydlení, rekreace 

- skladování s výjimkou podmíněně přípustných zařízení pro údržbu 
- trvalé oplocení s výjimkou nezbytného ochranného oplocení částí vybraných 

zařízení pro sport a bobovou dráhu s celoročním využitím, které jsou 
podmíněně přípustné v plochách č. 218,219,220. 

- plošné pěstování rychle rostoucích dřevin 

 

 

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 

 
 

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, je zobrazeno ve výkrese č. I.B-3 a / b / c / d  VPS, VPO, 
asanací“. 
 
 
g.1)   Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb: 
 

VPS 
(označení) 

číslo 
plochy 

popis plochy 

DS1 309 integrovaná cyklostezka 
DS2 310 integrovaná cyklostezka 
T*1 251 protipovodňová hráz 
T*3 252 protipovodňová hráz 
T*2 253 protipovodňová hráz 
T*4 254 protipovodňová hráz 
TV1 255 kanalizace 
TV2 256 vodovod 
TV2 257 vodovod 
TV3 258 vodovod 
TV3 259 vodovod 
TV3 260 vodovod 
TV3 261 vodovod 
TV3 262 vodovod 
TV4 263 vodovod 
TV4 264 vodovod 
TV5 265 vodovod (TV5)  x  RBK 1569 (U15) 
TV5 266 vodovod 
TV5 267 vodovod 
TV6 268 vodovod 
TV6 269 vodovod 
TV6 270 vodovod 
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TV6 271 vodovod 
TV6 272 vodovod 
TV6 273 vodovod 
TV6 274 vodovod 
TV6 275 vodovod 
TV7 276 vodovod 
TV7 277 vodovod 
TV7 278 vodovod 
TV7 279 vodovod 
TV8 280 vodovod 
TV8 281 vodovod 
TV8 282 vodovod 
TV8 283 vodovod 
TV8 284 vodovod 
TV8 285 vodovod 
TV8 286 vodovod 
TV9 287 vodovod 
TV9 288 vodovod 

TV10 289 vrt - vodní zdroj s čerpáním do úpravny vody 
TV11 290 vodovod 
TV11 291 vodovod 
TV11 292 vodovod 
TV13 293 vodovod 
TV13 294 vodovod 
TV13 295 vodovod 
TV13 296 vodovod 
TV13 297 vodovod 
TV12 298 vodovod 
TV12 299 vodovod 
TV12 300 vodovod 
TV12 301 vodovod 
TV14 302 vodovod 
TV14 303 vodovod 
TE1 306 vedení VN - trafostanice 
TE2 307 vedení VN 

 
 
 
 
g.2)   Vymezení ploch veřejně prospěšných opatření: 
 

VPO 
(označení) 

číslo 
plochy 

popis plochy 

U1 240 RBC 1971 Mečůvka  
U1 241 RBC 1971 Mečůvka 
U1 242 RBC 1971 Mečůvka 
U1 243 RBC 1971 Mečůvka 
U2 239 LBC Soutok Dížené 
U3 238 LBC Pod Kyčerou  
U4 235 LBC U Macečků 
U4 236 LBC U Macečků 
U4 237 LBC U Macečků 
U5 234 LBC Soutok Mečůvky 
U6 232 LBC Kovárna 
U7 305 LBC Soutok Červeneckého potoka 
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U8 233 LBC Kyvňačka 
U9 244 RBC 130 Kotlová, Solisko 

U10 250 NRBK K146 
U11 247 RBK 1569 
U11 248 RBK 1569 
U12 249 RBK 1571 
U13 246 LBK 5 
U14 245 LBK 6 
U15 265 RBK 1569 (U15)  x  vodovod (TV5)  

 

 

 
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 případně dalších údajů podle § 8 katastrálního 
zákona 

 
 
Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou 
vymezovány. 
 
 
 

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 

Řešením územního plánu nejsou stanovena žádná kompenzační opatření. 

 

 

j)  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

 

j.1)  Obsah ÚP: 

 

•   I.A Textová část  
 

  

58 stran textu  

•   I.B Grafická část  
 3 výkresy 

               Výkres  č.I.B-1 a / b / c / d   Výkres základního členění území                                      1:5000 
     Výkres:           č.I.B-2 a / b / c / d   Hlavní výkres 1:5000 
     Výkres:           č.I.B-3 a / b / c / d   Výkres VPS, VPO, asanací 1:5000 
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j.2)  Seznam použitých zkratek: 

 
- ÚPD: územně plánovací dokumentace 
- ZÚR: zásady územního rozvoje 
- ÚP: územní plán 
- VPS: veřejně prospěšná stavba 
- VPO: veřejně prospěšné opatření 
- ÚSES: územní systém ekologické stability 
- NRBK: nadregionální biokoridor 
- RBC: regionální biocentrum 
- RBK: regionální biokoridor 
- LBC: lokální biocentrum 
- LBK: lokální biokoridor 
- CHKO: chráněná krajinná oblast 
- ZPF: zemědělský půdní fond 
- k.ú.: katastrální území 

 

j.3)  Vymezení pojmů: 

 
 Sídelní struktura: způsob rozmístění jednotlivých funkcí v rámci řešeného území včetně 

způsobu rozmístění a střídání jejich urbanizovaných a neurbanizovaných částí 
 Tradiční vnější a vnitřní výraz sídla: původní způsob rozmístění zástavby v řešeném území od 

kompaktní zástavby centra s hmotově výraznějšími stavbami a s původní sakrální dominantou 
zajišťující pro obyvatele obce základní vybavenost (kostel, škola, lékař, obchod, hostinec atd.)  
až po drobnější stavby samozásobitelských hospodářských usedlostí jednotlivých vlastníků 
volně rozmístěných ve svažitém terénu nad údolími vodotečí a vhodně zapojených do 
okolního přírodního rámce.  

 Původní urbanistická struktura: místní původní urbanistická struktura je tvořena shlukovou 
zástavbou v návaznosti na dopravní trasy v údolí řeky Rožnovská Bečva a v navazujících 
bočních údolích jejích přítoků. Ve volné krajině původní zástavba přechází 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. 
Dominantou zástavby obce je (vzhledem k objemu a velikosti stavby) objekt kostela 

 Místní tradiční volná zástavba: původní zástavba ve volné krajině, která je na svazích mimo 
kompaktní zastavěné území v údolí Rožnovské Bečvy tvořena shluky samostatně stojících 
hospodářských usedlostí   

 Měřítko a charakter tradiční venkovské zástavby: tradiční venkovská zástavba obce má 
v kompaktním zastavěném území charakter shlukový a mimo kompaktní zastavěné území má 
charakter rozvolněné zástavby samot. 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 

 Měřítko a hmotové uspořádání původní obytné zástavby obce: základním prvkem původní 
obytné zástavby je nízká hmota obdélníkového půdorysu, která má vždy lidské měřítko, je 
tvořena jedním nadzemním podlažím a podkrovím, tyto základní prvky zástavby se různě 
propojují a vytvářejí shluky, případně hospodářské samoty ve volné krajině. Hmota objektů 
hlavního využití je orientována převážně rovnoběžně s komunikací nebo ve svažitém území 
rovnoběžně s vrstevnicemi. Celkové uspořádání zástavby dodržuje plynulý výškový přechod 
od hlavní hmoty směrem do volné krajiny a vhodně se zapojuje do navazujících porostů 
zeleně v sadech a zahradách 
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 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 a 
jsou opatřeny pravidelnou šikmou střechou, zástavba má lidské měřítko 

 Charakter navazující zástavby: prostorové uspořádání a základní hmotové parametry 
zástavby (včetně podlažnosti, výšky a orientace základních hmotových prvků vzhledem 
k přístupové komunikaci atd,), která bezprostředně navazuje na nově umísťovanou zástavbu 
se shodnou funkcí 

 Dodržování zásad ochrany přírody a krajiny: při situování podmíněně přípustné doplňkové 
zástavby a zařízení ve volné krajině je potřeba dodržovat ochranu přírodně hodnotných lokalit, 
chránit místní pohledové horizonty a místa rozhledů v krajině – tj. dbát na umísťování 
přípustné zástavby a zařízení mimo území zájmu ochrany přírody a krajiny   

 Dodržování podmínek 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 týkající se architektonických detailů, 
materiálového a barevného řešení konkrétních umísťovaných staveb, které neodpovídají 
podrobnosti řešení územního plánu, budou stanoveny orgánem ochrany přírody a krajiny 
v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem) 

 Maximálně jedno nadzemní podlaží: nadzemní část staveb je tvořena pouze jedním 
nadzemním podlažím 

 Maximálně jedno 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 

 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 

 Drobná sportoviště, doplňkové odpočinkové plochy a související využití: tj. dětská hřiště, 
zpevněné plochy včetně mobiliáře opatřené přístřešky, altány, pergolami apod. 

 Doplňkové odpočinkové plochy a související využití: tj. zpevněné plochy včetně mobiliáře 
opatřené přístřešky, altány, pergolami apod. 

 Doplňková zástavba a zařízení pro zajištění údržby lyžařských sjezdovek, vleků a technických 
zařízení související s využitím hlavním: tj. stavby, které slouží pouze pro uschování strojů na 
údržbu a provoz lyžařských sjezdovek před nepříznivými účinky dešťových a sněhových 
srážek (např. garáže pro rolbu a sklady pro sněhová děla) 

 Doplňkové odpočinkové plochy včetně popisných systémů a souvisejících zařízení 
komunikací, cyklostezek, turistických tras, naučných stezek: tj. stavby, které slouží pro 
informace, odpočinek, případně pro ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy pro 
uživatele turistických tras a cyklotras (např. zpevněné plochy s posezením, altány a přístřešky 
s mobiliářem, informační tabule, doplňkové sestavy dětských hřišť atd.) 

 Doplňková zástavba a zařízení sloužící pro zemědělství: tj. zejména ovčíny, seníky, přístřešky 
pro hospodářská zvířata, včelíny, sklady apod.: 
- stavby, které slouží pro uschování slámy a sena a pro dočasné ustájení hospodářských 

zvířat za účelem ochrany před nepříznivými účinky dešťových a sněhových srážek – tj. 
seníky, ovčíny 

- stavby pro dočasné ukrytí a ochranu hospodářských zvířat před nepříznivými 
povětrnostními vlivy – tj. přístřešky pro hospodářská zvířata 

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

- stavby, které slouží pouze pro uschování strojů na údržbu přilehlých ploch zemědělské 
půdy – tj. sklady a garáže zemědělských strojů 
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 Zařízení pro sportovní a rekreační aktivity slučitelné s využitím vodních ploch – tj. zejména 
rekreační pláže, dětská, travnatá a nezpevněná hřiště, altány, přístřešky a zpevněné 
odpočinkové plochy včetně mobiliáře, informačních tabulí apod. 

 Zařízení pro sportovní a rekreační aktivity slučitelné s využitím lesoparku – tj. zejména dětská 
hřiště, dětské lanové dráhy, venkovní posilovací prvky, vyhlídkové plošiny, altány, přístřešky a 
zpevněné odpočinkové plochy včetně mobiliáře, informačních tabulí apod. 

 
 
 

2) 
 
 

2a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

 
Plocha územní rezervy je vymezena v grafické části dokumentace – výkres č.I.B-1 a / b / c / d  Výkres 
základního členění území, výkres č.I.B-2 a / b / c / d  Hlavní výkres.                                    

Územní plán Horní Bečva vymezuje tuto plochu územní rezervy pro zástavbu smíšenou obytnou 
vesnickou: 

 
 

ozn. 
plochy 

 
výměra 
plochy 
 v ha 

 
stanovení  

možného budoucího 
využití plochy 

 
podmínky pro prověření budoucího využití plochy 

 
 

 
342 

 
1,1764 

 
SO.3 - plocha 
smíšená obytná 
vesnická 

 
 prokázání využití navazujících zastavitelných ploch určených 

pro zástavbu smíšenou obytnou vesnickou v dané lokalitě 
 prokázání potřeby nových zastavitelných ploch určených pro 

zástavbu smíšenou obytnou vesnickou v dané lokalitě 
 

 

 
 

2b) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro 
jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

 
Plocha pro kterou bude zpracována územní studie je vymezena v grafické části dokumentace – výkres 
č.I.B-1 a / b / c / d  Výkres základního členění území.                                    

 

 

 

 

 

 

 



Akce:                 
ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BEČVA 

I.A TEXTOVÁ ČÁST 

List.č.:    
     

60 

 
 

Územní plán Horní Bečva vymezuje tuto plochu, pro kterou bude zpracována územní studie: 
 

US1 - Zastavitelná plocha bydlení individuálního č. 46 (lokalita Grapy) 
 

 
ozn. 

plochy 

 
výměra 
plochy 
 v ha 

 
účel zpracování 

 
podmínky US 

 
lhůta pro 

pořízení US 

 
46 

 
1,4999 

 
Návrh funkčního 
uspořádání a 
způsobu zastavění 
ploch navržených 
pro bydlení. 

 
 návrh stavebních parcel 
 koncepce veřejné dopravní a technické 

infrastruktury 
 vymezení veřejného prostranství dle platné 

legislativy 
 stanovení zásad plošného a prostorového 

uspořádání 
 pokud to bude účelné, navrhnout etapizaci 

 

 
Do roku 2028 

 
 


