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Změna č. 1   
Textové části I.A Územního plánu Vidnava,  
vydaného Zastupitelstvem města Vidnava                                                                                                     

s nabytím účinnosti dne 22. 1. 2016 
 

 (Text s vyznačením změn) 

 

 
Rušené části textu jsou přeškrtnuty a označeny modře,                                                                                        

doplněný text je podtržen a označen červeně. 
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A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Zastavěné území bylo vymezeno v rámci zpracování tohoto územního plánu a je zakresleno 
ve Výkrese základního členění území I/1, i v ostatních výkresech. Hranice zastavěného území 
byla vymezena v souladu s §58 Stavebního zákona a zachycuje stav k datu 1. 10. 2013.  
Zastavěné území je vymezeno k 1. 11. 2022. 
 

 

 

B.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 

HODNOT 

 

B. 1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

B. 1. 1. Územní plán vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj celého území.  

 

B. 1. 2. Bude zachováno dosavadní postavení města ve stabilizované sídelní struktuře ve 

specifické oblasti SOB 3 Jeseníky-Kralický Sněžník. 

 

B. 1. 3. Územní plán podporuje rozvoj Vidnavy: 

-jako stabilizovaného jádra osídlení významného urbanizovaného prostoru v příhraniční 

oblasti 

-jako města multikulturních tradic a bohaté historie osídlení s četnými dochovanými kulturními 

památkami soustředěnými v městské památkové zóně (MPZ) 

-jako města menší velikostní kategorie s výbornými podmínkami pro bydlení a rekreaci   

-jako města s dobrou technickou obsluhou 

-jako města v zeleni, s hodnotným přírodním a rekreačním zázemím, které vyvažují menší 

nabídku pracovních příležitostí 

-jako střediska cestovního ruchu s předpoklady pro multifunkční přeshraniční spolupráci 

zejména s nisským regionem 

 

B. 1. 4. Veškerý rozvoj je podmíněn ochranou významných kulturních a přírodních hodnot 

území. Cílem nového ÚP Územního plánu Vidnava je tedy návrh uspořádání území, 

respektující dané limity a přesto vytvářející dostupnými územně technickými prostředky 

podmínky pro udržitelný rozvoj území. 

 
 

B.2.  KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Návrh územního plánu Územní plán zachovává, případně obnovuje a rozvíjí všechny hodnoty 

území, tj. kulturní, historické i přírodní.  

Návrh Vymezení zastavitelných ploch není v rozporu s ochranou těchto hodnot a navrhované 

využití celého území je podřízeno jejich ochraně.  

Koncepce rozvoje vychází jednak z podmínky respektování definovaných a chráněných 

hodnot území, která je zajišťována i jinými právními předpisy či správními opatřeními, jednak 

z požadavku vymezení rozvojových ploch s cílem stabilizace obyvatelstva v historicky 

osídlené zemědělské krajině. Vedle navržené zástavby na plochách na stávající zástavbu 

plynule navazujících je prioritou návrhu regenerace stávající urbanistické struktury sídla a jeho 

stavebního fondu jako nástroj ochrany nezastavěného území v souladu s požadavky 

Stavebního zákona. Pro využití vymezených zastavitelných ploch jsou definovány funkční a 

prostorové regulativy s cílem začlenění nové zástavby do celkové urbanistické i krajinné 

struktury se zachováním charakteru původních staveb. 
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B.2.1.  Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních a kulturních hodnot  

 

B. 2. 1. 1.  Na území města Vidnava musí být respektována ochrana kulturního dědictví, 

zachovalý historický půdorys jádra městského charakteru vysoké hodnoty a v souborech i 

jednotlivých domech řada jedinečných detailů historického původu. Doklad kulturního dědictví 

představují nejenom kulturní památky, ale také celková dochovaná urbanistická struktura a 

archeologické nálezy.  

Se zřetelem k existujícímu stavu jde z pohledu urbanistických a architektonických zásad o: 

• zachování prostorového členění a dosavadního měřítka městské zástavby  

• zachování a obnovu hodnotné historické zástavby, architektonických prvků  

• posuzování všech návrhů závažných úprav a nových staveb také z hlediska 

 zachování působivé siluety města a jeho historických dominant 

 

Kulturní a architektonické hodnoty  

(viz. kap.F.2 Odůvodnění)  

- městská památková zóna 

- vyhlášené nemovité kulturní památky 

- památky místního významu 

- území s archeologickými nálezy  

  

B. 2. 1. 2.  Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození kulturních památek a jejich 

bezprostředního okolí je nepřípustná. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou 

a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu 

původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb.  

• V blízkosti pohledových dominant a kulturních a urbanistických hodnot se nepřipouští 

umisťovat stavby a provádět změny ve využití území, které by znehodnotily pohledové poměry 

na dominantu a její estetický význam. 

• Při dostavbách respektovat charakter území, hodnotnou okolní zástavbu, tvary střech, 

stavební a uliční čáru, výšku římsy (počet nadzemních podlaží bude stejné stejný, jako u 

okolní nebo navazující zástavby) apod.  

• Na stavbách, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území se 

nepřipouští stavební úpravy a změny průčelí a umisťování zařízení, které by narušily jejich 

vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu. 

• Památky místního významu dosud stojící na veřejných prostranstvích nesmí být 

zahrnovány do oplocených pozemků obytného území a zahrad nebo oplocených areálů jiných 

funkčních ploch, které nejsou veřejnosti přístupné.  

• Celé správní území Vidnavy je v územním plánu posuzováno jako územím s 

archeologickými nálezy. 

  

B. 2. 1. 3.  Územní plán stanovuje kromě hodnot chráněných právními předpisy (viz. 

odůvodnění) tyto hodnoty (v městské památkové zóně i mimo ni) k ochraně, respektive k 

obnově:  

- bývalý kněžský seminář (parc. č. 275) 

- gymnázium (č.p. 249, pac. č. 88),  

- městské domy v ulici 9. května – kubistický č. p.  371 (parc. č. 358), empírový č.p.  255 (parc. 

č. 50/2 ), 

- bývalé historizující úřední budovy v ulici Hrdinů č.p. 250 (parc. č. 272/1), č.p. 34 (parc. č. 

86/1),  

- městské domy v ulici Zahradní č.p. 52 (parc. č. 67), č.p. 53 (parc. č. 66), č.p. 54 (parc. č. 64), 

č.p. 57 (parc. č. 61),  

- městské domy na Radniční a navazující Školní ulici č.p. 194 (parc. č. 125), č.p. 193 (parc. č. 

124), č.p. 191 (122), č.p. 163 (128), č.p. 164 (127),  
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- vila původního majitele nedaleké šamotárny (parc. č. 349),  

- areál bývalého městského pivovaru (parc. č. 261, 356),  

- kamenný mostek – propustek (parc. č. 518/3 přes bývalý mlýnský náhon,  

- mlýnský náhon vedený kolem hradeb v západní části města (parc. č. 536/1),  

 

B. 2. 1. 4. Pro ochranu urbanistické struktury územní plán vymezuje dle výkresu č. I/2 - 

HLAVNÍ VÝKRES  urbanisticky cenné území zahrnující historická předměstí města Vidnavy: 

–  severní předměstí v prostoru ulice Zahradní 

–  jižní předměstí v prostoru ulice Svobodova 

–  komplex bývalého kněžského semináře a navazující secesní čtvrť v prostoru ulic Ke 

kapličce, Husova, Školní 

 

V takto vymezeném území při stavební činnosti požaduje územní plán: 

a) zachování urbanistické struktury určené dochovanou půdorysnou a hmotovou skladbou, 

výškovou konfigurací a měřítkem zástavby, charakterem uličních interiérů, způsobu vymezení 

zastavěných ploch vůči veřejnému prostranství 

b) v narušených úsecích obvodových front ulic směřovat stavební činnost k obnově celistvosti 

struktury 

c) zachování veřejné zeleně a vodotečí 

d) při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách budou respektovány 

architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k MPZ a zachována její silueta  

e) architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a 

dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby, v optimální míře využívat i 

architektonicko – stavební a materiálové prvky tradiční zástavby 

 

 
B. 2. 2.  Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot  

 

B. 2. 2. 1. Územní plán vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území,  

respektuje je a je s nimi koordinován.  

Přírodní hodnoty 

- evropsky významná lokalita evropsky významné lokality Vidnava a Stará Červená Voda – 

lesní komplex  

- přírodní rezervace Vidnavské mokřiny 

- významné vodní zdroje 

- územní systém ekologické stability (ÚSES) 

- významné krajinné prvky 

- významné stromy 

- kvalitní zemědělské půdy (třída ochrany 1 a 2 I. a II.) 

 

B.2. 2. 2. Územní plán stanoví požadavek zachovat a chránit dominantní stromy či skupiny, 

liniovou zeleň a ostatní zeleň v krajině. Územní plán návrhem  rozvoje obce vymezením 

rozvojových ploch v kompaktní formě ve vazbě na zastavěné území a jeho účelným využitím 

chrání souvislé plochy zemědělské půdy. Vymezení ploch smíšených nezastavěného území 

umožní zvýšení její ekologické stability, diverzity a retenčních schopností. 

 
 
 
C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
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C. 1.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE  

 

C. 1. 1.  Zásady urbanistické koncepce   

 

C. 1. 1. 1. Hlavní zásadou urbanistické koncepce je  

- kontinuita vývoje specifické sídelní struktury  

- regenerace stávajících fondů i ostatních tradičních prvků v území 

- obnova dochovaných hodnot sídelní struktury při nabídce možností jejího adekvátního 

rozvoje 

C. 1. 1. 2.  Bude zachována stávající urbanistická struktura města a jeho celkový obraz. 

Charakter kompaktního sídla zůstane zachován, město se bude nadále rozvíjet jako 

samostatný celek. Územní plán chrání nezastavěné území před zakládáním nových jader 

zástavby i před výstavbou jednotlivých staveb v krajině. 

C. 1. 1. 3.  Územní plán navrhuje rozvoj úměrný významu města a reálným potřebám území s 

ohledem na kapacity dopravní a technické infrastruktury a možnosti jejího rozšíření. 

Zastavitelné plochy jsou přednostně navrhovány vymezeny uvnitř zastavěného území a v 

návaznosti na zastavěné území.  

C.1. 1. 4. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na ochranu životního a přírodního 

prostředí a reálné možnosti efektivního zainvestování rozvojových ploch dopravní a 

technickou vybaveností.  

C. 1. 1.5. Návrh Územní plán vytváří podmínky i pro obnovu a rozvoj podnikatelských aktivit, 

které nebudou zhoršovat životní prostředí a přispějí ke stabilizaci obyvatelstva. 

C.1.1.6. Rozsah rozvojových ploch je navržen jako dlouhodobá prostorová limita s cílem 

stabilizace demografické struktury, prioritně však musí být vyvinut tlak na záchranu stávajících 

fondů před extenzivní výstavbou na volné ploše.  

C. 1. 1.7. Územní plán vytváří předpoklady pro využití stávajících hodnot území – kulturního a  

přírodního potenciálu území pro rekreaci a cestovní ruch, při současné ochraně hodnot 

krajiny. Podporuje šetrné formy rekreace (letní i zimní turistika, agroturistika).  

C. 1. 1.8. Územní plán navrhuje zlepšení prostupnosti krajiny i sídel, zejména pro pěší a 

cyklisty.  

C. 1. 1.9. Územní plán stabilizuje stávající veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně a 

vytváří podmínky pro vznik nových veřejných prostranství, zejména v plochách nové zástavby.  

C. 1. 1.10. Územní plán zachovává, případně navrhuje doplnění zeleně na přechodu zástavby 

do krajiny.  

 
 

C. 1. 2.  Zásady rozvoje místních částí 

 

C. 1. 2.1.  VIDNAVA 

Město se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek ve vazbě na historické jádro 

charakterizované kompaktní zástavbou tvořící přirozené ohnisko dlouhodobého rozvoje 

města. V centru města vytváří územní plán podmínky pro rozvoj smíšené obytné zástavby - 

tedy bydlení s příměsí vybavenosti místního i nadmístního významu včetně nerušících služeb. 

Pozornost bude věnována stabilizaci a podpoře veřejných prostranství.  

Pro jádro města se stanovují tyto zásady:  

-podpora umísťování celoměstské i nadmístní občanské vybavenosti 

-ochrana kulturních hodnot a atmosféry místa  

-ochrana ploch veřejných prostranství, veřejné zeleně a zajištění průchodnosti územím  

-zachování ploch zeleného koridoru podél toku Vidnavky s propojením na historické centrum  

-upřednostnění pohybu pěších a cyklistů  

Plochy bydlení v bytových domech jsou stabilizovány, územní plán vytváří podmínky pro 

doplnění vybavenosti, zlepšení možnosti parkování i vznik nových veřejných prostranství a 
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ploch zeleně. Nová zZastavitelná plocha pro bydlení v bytových domech je navržena pro 

dostavbu v MPZ a dále v sousedství bývalého kláštera.  

V okrajových částech města převažuje individuální obytná zástavba většinou městského 

charakteru, tuto formu zástavby navrhuje územní plán i ve nových vymezených zastavitelných 

plochách. 

Vzhledem k limitům ze stanoveného záplavového území omezujících rozvoj, je většina 

zastavitelných ploch směřována do východní a jižní části města.  

Samostatné objekty a areály nadmístní veřejné vybavenosti (školy, kulturní zařízení, 

zdravotnictví, církevní stavby, apod.) jsou stabilizovány. Požadavky na vymezeních nových 

zastavitelných ploch pro veřejné vybavení nejsou. Zastavitelné plochy ani plochy přestavby 

občanského vybavení veřejné infrastruktury nejsou vymezeny. Územní plán vytváří podmínky 

pro umísťování další vybavenosti (drobná maloobchodní zařízení, ubytovací zařízení a 

nerušící služby), jako součást smíšených ploch i ploch pro bydlení. Podmínky pro umísťování 

vybavenosti jsou vytvořeny i v nových ve vymezených zastavitelných plochách pro bydlení.  

Územní plán stabilizuje stávající plochy sportu. Nové Zastavitelné plochy pro rodinnou 

rekreaci ve městě navrženy vymezeny nejsou. 

Průmyslový areál bývalého pivovaru v ulici 9. května je stabilizovaný, nové využití je možná 

možné pouze za předpokladu, že negativní vlivy provozovaných činností nepřekročí hranici 

areálu.  

Drobná výroba - menší areály nerušící výroby a služeb jsou rozptýlené ve smíšené a obytné 

zástavbě. stávající areály nerušící výroby a služeb jsou stabilizované, Rrozvojové plochy jsou 

směřovány do vymezeny v jižní části města mimo obytné území.  

Stávající plochy technické vybavenosti jsou stabilizované. Územní plán navrhuje vymezuje 

zastavitelnou plochu pro umístění nového vodojemu na východním okraji území nad Johankou 

při hranici s Polskem.  

 

C. 1. 2.2.  ŠTACHLOVICE  

Stávající zástavba je stabilizována. Obytná zástavba má převážně venkovský charakter, 

někde s hospodářským zázemím, částečně využívaná pro individuální rekreaci. Další rozvoj 

zástavby s ohledem na odlehlost lokality, kvality přírodního zázemí i na nutné podmíněné 

investice do technické infrastruktury navrhován není. Pro rozvoj obytné zástavby jsou 

vymezeny dvě zastavitelné plochy na severním a východním okraji stávající zástavby. Územní 

plán podporuje nepobytovou rekreaci v tomto území, zejména rekreační využití vodní nádrže 

bývalého lomu. 

 

C. 1. 2.3.  NOVÁ MALÁ KRAŠ 

Stávající zástavba je stabilizována, bude zajištěna technická infrastruktura dle možností města 

v souladu s koncepcí navrženou územním plánem. 

 

 

C.1.3. Koncepce funkčního uspořádání území, vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití  

 

C.1.3. 1. Bydlení  

Bydlení se bude ve Vidnavě rozvíjet jako funkce hlavní. 

Všechny rozvojové lokality pro bydlení jsou navrženy vymezeny v návaznosti na zastavěné 

území, případně jsou využity volné plochy uvnitř zastavěného území. 

Zastavitelné plochy pro bydlení jsou směřovány zejména do východního a jižního okraje 

Vidnavy, do lokalit snadno dopravně dostupných a s možností napojení na sítě stávající 

technické infrastruktury.  

Územní plán navrhuje vymezuje zastavitelné plochy především pro výstavbu individuální 

obytné zástavby obytnou výstavbu - rodinné domy.  
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Plochy hromadného bydlení jsou územním plánem stabilizovány, další pro rozvoj hromadného 

bydlení je navržen ojediněle vymezena zastavitelná plocha v lokalitě Farské pole.  

Podmínky prostorové regulace jsou stanoveny tak, aby byl v maximální míře respektován 

charakter stávající zástavby a zástavba byla co nejlépe začleněná do krajiny, aby nedošlo 

k narušení krajinného rázu a byly dány vytvořeny podmínky pro rozvoj kvalitního obytného 

prostředí. 

Součástí ploch pro obytnou zástavbu musí být plochy veřejné zeleně na veřejných 

prostranstvích. 

 

C.1.3.2. Občanská vybavenost  

Vidnava je centrem vybavenosti a cestovního ruchu. Zařízení občanského vybavení, 

zejména veřejné infrastruktury, jsou územním plánem stabilizována. 

Zařízení občanské vybavenosti budou umísťována přednostně v centru města a v dalších 

místech s potřebou umístění obslužných funkcí. Podmínky pro to vytváří územní plán 

vhodným vymezením odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití.  

Ze zadání územního plánu nevyplynul požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch 

pro veřejnou vybavenost. Stávající zařízení občanské vybavenosti, jak v oblasti veřejné 

infrastruktury (viz kap. D.3.), tak vybavenosti komerčního charakteru, jsou stabilizována.  

Další zařízení vybavenosti a služeb je možné umísťovat při splnění stanovených podmínek 

funkčního využití v plochách smíšených i v plochách pro bydlení (viz kap. F.3).  

 

C.1.3.3. Sport, rekreace a cestovní ruch  

Stávající plochy sportu a tělovýchovy jsou územním plánem stabilizovány. 

Pro krátkodobou rekreaci obyvatel města bude sloužit zejména:  

-městský sportovní areál  

-hřiště v nivě Vidnavy u ulice Pivovarská  

-městský park a zeleň ve vazbě na tok Vidnavky  

 -okolí vodní nádrže Štachlovice 
Stávající plochy pro rodinnou i hromadnou rekreaci jsou stabilizovány, další navržena nejsou 

zastavitelné plochy rodinné rekreace ani hromadné rekreace nejsou vymezeny .  

Územní plán podporuje zejména turistický cestovní ruch a nepobytovou rekreaci. 

Územní plán podporuje rozvoj cestovního ruchu – stravovací a ubytovací zařízení, 

agroturistická zařízení. Tato zařízení lze umisťovat v souladu s podmínkami pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití. 

 
C.1.3.4. Výroba a podnikání  

Územní plán stabilizuje existující výrobní plochu bývalého pivovaru při ulici 9. května. 

Územní plán dále stabilizuje několik ploch drobné a řemeslné výroby a zemědělské výroby.  

Nově vymezené jsou ve Vidnavě Zastavitelné plochy pro rozvoj výroby jsou vymezeny ve 

Vidnavě:  

-Rovinky (Z06) pro drobnou a řemeslnou výrobu  

-U střelnice (Z07) pro lehký průmysl 

Podmínky využití ploch výroby jsou stanoveny tak, aby jejich využitím nedocházelo k 

znehodnocování okolního prostředí.  

 

C.1.3.5. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V urbanizovaném území jsou vymezeny následující stabilizované plochy a zastavitelné plochy 

s rozdílným způsobem využití: 

PLOCHY BYDLENÍ  

 BH Bydlení v bytových domech  

 BI Bydlení v rodinných domech – příměstské a městské  

 BV Bydlení v rodinných domech – venkovské  
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PLOCHY REKREACE  

 RI Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  

 RH Rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci  

 RZ Plochy rekreace  – zahrádkové osady 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

 OV Občanské vybavení 

 OS  Občanské vybavení –  tělovýchovná a sportovní zařízení  

 OH Občanské vybavení – hřbitovy 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

 SC Plochy smíšené obytné – v centrech měst  

 SV Plochy smíšené obytné – venkovské  

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

  DS Dopravní infrastruktura – silniční  

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

 TI Technická infrastruktura – inženýrské sítě  

 TO Technická infrastruktura – nakládání s odpady  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

 VL Výroba a skladování – lehký průmysl  

 VD Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 PV Veřejná prostranství  

 ZV Veřejná prostranství – veřejná zeleň  

PLOCHY ZELENĚ  

 ZS Zeleň – soukromá a vyhrazená  

 ZP Zeleň – přírodního charakteru  

 
 

C.1.4. Koncepce prostorového uspořádání území  

 

Podmínky prostorového uspořádání (viz kap. F.3.) jsou stanoveny tak, aby nová zástavba ani 

úpravy existující zástavby nenarušily charakteristický vzhled a strukturu stávající zástavby, ani 

aby nebyl nenarušen celkový obraz města i ostatních sídel a krajinný ráz.  

Dostavby a úpravy staveb v zastavěném území musí respektovat stávající charakter okolní 

zástavby, který je vyjádřen zejména její výškou, celkovým hmotovým řešením staveb, 

umístěním staveb na pozemku vůči uliční čáře (zda např. vytváří jednotnou uliční frontu, jasně 

definující přilehlý veřejný prostor) apod. Územní plán navrhuje novou vymezuje zastavitelné 

plochy převážně pro nízkopodlažní zástavbu, která výškovou hladinou odpovídá okolní 

stávající zástavbě.  

Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny i podmínky 

jejich prostorového uspořádání stanovené v kapitole F.3.  
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C.1.5. Zásady urbanistické kompozice  

 

Nová výstavba ve Vidnavě musí respektovat kompoziční principy zástavby, kterými jsou jádro 

urbanistické kompozice – Mírové náměstí, osy urbanistické kompozice – ulice 9. Května, 

Hrdinů, Zahradní, Radniční, Krasov, Svobodova a Fojtství a stavební dominanty města – 

kostel sv. Františka z Assisi, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a budovu radnice. Nová 

výstavba ve Štachlovicích musí respektovat kompoziční osu zástavby, kterou je páteřní místní 

komunikace.  

 
 

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY  

 

C.2.1. Územní plán vymezuje 8 zastavitelných ploch následující zastavitelné plochy, přitom 

jednu zastavitelnou plochu může tvořit skupina několika ploch s rozdílným způsobem využití.  

 

Z01 Vidnava, Luční  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské (BI) 

 -plochy veřejných prostranství  (PV) 

přístup k ploše:  

 -z ulice Hrdinů  

podmínky využití plochy: 

 -respektování ochranného pásma silnice II. třídy 

 -zajištění vnitřní dopravní a technické obsluhy, včetně výstavby nové trafostanice  

 N-TS1 a přípojky VN 22 kV  

 -v dalším stupni projektové přípravy je nutno prokázat, že v lokalitě nebudou 

 překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních 

 prostorech staveb a venkovních prostorech  

výměra: 2,28 ha 

 

Z02 Vidnava, Farské pole  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení – v bytových domech (BH) 

přístup k ploše:  

 -z ulice Ke Kapličce  

podmínky využití plochy:  

 -respektování trasy a ochranného pásma kanalizace  

 -zajištění výstavby nové trafostanice N-TS1 a přípojky VN 22 kV  

výměra: 0,69 ha 

 

Z03 Vidnava, Vidnavské Fojtství  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské (BI) 

přístup k ploše:  

 -z ulice Fojtství 

podmínky využití plochy:  

 -respektování ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV  

 -respektování ochranného trasy pásma silnice III. třídy  

 -využití je podmíněno umístěním obytného podlaží nad úrovní hladiny Q100 

stanoveného záplavového území 

výměra: 0,62 ha 
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Z04 Vidnava, U hřiště 

-navrhované využití plochy: 

 plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské (BI) 

-přístup k ploše:  

 z ulice Fojtství 

-podmínky využití plochy:  

 -zajištění vnitřní dopravní a technické obsluhy  

 -respektování ochranného pásma silnice III. třídy  

-výměra: 1,28 ha 

 

Z05 Vidnava, Klášterní  

navrhované využití plochy: 

 - plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) 

přístup k ploše:  

 -z ulice Klášterní 

podmínky využití plochy:  

 - respektovat památkově chráněné území MPZ 

výměra: 0,22 ha 

 

Z06 Vidnava, Rovinky  

navrhované využití plochy: 

 - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) 

přístup k ploše:  

 -z přilehlé účelové komunikace 

podmínky využití plochy:  

 -respektování ochranného trasy pásma silnice III. třídy  

 -respektování ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV 

 -využití je podmíněno umístěním staveb mimo stanovené záplavové území Q100 

výměra: 0,63 ha 

 

Z07 Vidnava, U střelnice  

navrhované využití plochy: 

 - plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) 

přístup k ploše:  

 -z přilehlé silnice III.třídy 

podmínky využití plochy:  

 -respektování ochranného trasy pásma silnice III. třídy  

 -respektování ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV  

výměra: 1,27 ha 

 

Z08 Vidnava, Nad Johankou  

navrhované využití plochy: 

 - plochy technické infrastruktury (TI) 

přístup k ploše:  

 -z přilehlé účelové cesty 

podmínky využití plochy:  

 -zástavba (vodojemu) bude respektovat ochranný režim nadregionálního biocentra 

výměra: 0,02 ha 

 

Z1/01 Vidnava, Hrdinů  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské (BI) 
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přístup k ploše:  

 -ze stávající místní komunikace 

podmínky využití plochy:  

 -zástavba bude respektovat ochranné pásmo silnice II/457 

 -zástavba bude respektovat ochranné pásmo vedení VN 22 kV 

-zástavba bude respektovat minimální vzdálenost 30 m od hranice pozemků určených 

k plnění funkcí lesa 

výměra: 0,68 ha  

 

Z1/02 Štachlovice  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) 

přístup k ploše:  

 -ze silnice III/4563, případně ze stávajících místních komunikací 

podmínky využití plochy:  

 -zástavba bude respektovat ochranné pásmo silnice III/4563 

-rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie 

výměra: 0,97 ha   

 

Z1/03 Štachlovice  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) 

přístup k ploše:  

 -ze stávající místní komunikace 

podmínky využití plochy:  

 -zajištění přístupu k ploše veřejnou komunikací 

výměra: 0,32 ha  

 

 

C.2.2. Plochy přestavby nejsou vymezeny. 

 

 

C.3. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ    

 

C.3.1. Významné plochy zeleně v zastavěném území jsou územním plánem stabilizovány jako 

plochy sídelní zeleně. Systém sídelní zeleně tvoří plochy veřejně přístupné zeleně na 

veřejných prostranstvích a parcích, zeleň soukromá a vyhrazená (např. zahrady, 

zahrádkářské osady a zeleň areálová), dále zeleň přírodního charakteru (např. průchod ÚSES 

zastavěným územím, doprovodná zeleň vodních toků). Systém sídelní zeleně je provázán s 

pěšími a cyklistickými trasami a s veřejnými prostranstvími, s nimiž spoluvytváří prostory pro 

pobyt a pohyb lidí. 

 

C.3.2. Územní plán stanoví požadavek 

- zachovat a chránit stávající plochy veřejné zeleně, které jsou propojeny vzájemně zelení 

v uličních profilech a návazné stromořadím podél komunikací dále do krajiny, 

-doplňovat aleje a stromořadí v rámci nových uličních prostorů rozvojových ploch. 

Systém sídelní zeleně navazuje na zeleň v krajině, zejména pak na rekreačně využívané lesy 

 

C.3.3. Stávající zeleň je také součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, ve 

kterých plní funkci rekreační, estetickou, krajinotvornou a izolační. V maximální míře musí 

zůstat zachována i stávající zeleň v plochách zejména obytné zástavby, která mimo jiné 

začleňuje zástavbu do krajiny a je významnou součástí systému sídelní zeleně.  
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C.3.4. Územní plán vytváří podmínky pro vznik ploch veřejné zeleně v nových zastavitelných 

plochách.  

 

 

4. D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
 

D.1.  KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

 

D. 1. 1. Silniční doprava  

Územní plán vymezuje základní páteřní komunikační systém správního území, který  

tvoří silnice: 

 -II/457 státní hranice - Javorník - Zlaté Hory - Osoblaha - státní hranice  

 -III/4563 Stará Červená Voda - Vidnava  

Trasa průjezdního úseku silnice II/457, připojuje sídlo na dálniční síť a v širších vazbách slouží 

pro západo-východní regionální spojení. 

Územní plán respektuje současné trasy silnic II/457, III/4563 a považuje je územně za 

stabilizované.  

Základní nosný skelet doplňují místní a účelové komunikace.  

Současný systém místních komunikací je v území plně stabilizován a realizován. Nově 

navržené rozvojové Vymezené zastavitelné plochy budou dopravně obsluhovány místními 

příp. účelovými komunikacemi napojenými na stávající dopravní kostru. Nové komunikace 

budou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch pro silniční dopravu nebo v rámci 

navrhovaných vymezených zastavitelných ostatních ploch s rozdílným využitím bez nároků na 

další urbanistickou plochu pro dopravu. Komunikační struktura zastavitelných ploch se 

územním plánem nevymezuje a bude řešena v rámci následné dokumentace. 

Navrhované místní kKomunikace zajištující komunikační dostupnost a obsluhu nových 

rozvojových lokalit zástavby obce vymezených zastavitelných ploch budou navrženy bud jako 

obslužné komunikace funkční skupiny C, nebo jako komunikace pro smíšený provoz funkční 

skupiny D1 - obytné ulice. 

Šířku veřejných prostranství, jejichž součástí je komunikace, upravuje prováděcí vyhláška.  

Územní plán vymezuje a doplňuje účelové komunikace vytvářející základní kostru cestní sítě  

potřebnou pro zemědělskou dopravu a pro zajištění prostupnosti krajiny. Pro navržené 

účelové komunikace územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství – zařazeny do ploch 

změn v krajině – viz. kap.E.1.2. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují další rozšiřování cestní 

sítě v krajině v plochách přírodních, zemědělských, plochách smíšených nezastavěného 

území a plochách vodních a vodohospodářských (křížení toků). 

 

D. 1. 2. Cyklistická a pěší doprava  

Chodníky ve stávající zástavbě, zejména podél průtahů silnic budou doplňovány v rámci 

ploch stávajících veřejných prostranství a ploch silniční dopravy. 

Územní plán respektuje stávající systém turisticky značených pěších tras a cyklotras a jejich 

současné uspořádání přejímá.  

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují uplatnění a rozšiřování 

sítě nemotoristických komunikací (pěší, cyklistické, jezdecké aj.) jako součásti silnic, místních 

komunikací a účelových komunikací v plochách dopravní infrastruktury silniční a plochách 

veřejných prostranství a také v jiných druzích ploch s rozdílným způsobem využití. 
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D. 1. 3. Doprava v klidu  

Územní plán plně respektuje stávající kapacity, které slouží pro garážování a parkování 

vozidel obyvatel a návštěvníky obce.  

Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu u stabilizované i nové zástavby (pro bydlení, vybavenost či 

jiné) se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení, ve kterém se stanovuje, že 

odstavná a parkovací stání musí být řešena v rámci vymezených ploch nebo vlastních 

objektů. 

 

D. 1.4. Dopravní vybavenost  

Územní plán vytváří podmínky pro zachování funkčnosti systému zajištujícího dostupnost a 

obsluhu správního území prostředky hromadné dopravy osob, a to pravidelné veřejné 

autobusové dopravy, obnova železniční osobní dopravy (k.ú.Fojtova Kraš) je předpokladem 

pro významné zlepšení. Územní plán respektuje současné umístění zastávek pravidelné 

veřejné autobusové dopravy.  

 
D.1.5. Doprava specifická 
Územní plán vymezuje koridor dopravní infrastruktury se specifickým využitím DK1/01 pro 
vybudování dopravníku pro přepravu vytěžené suroviny do prostoru bývalé šamotárny na 
území obce Velká Kraš. 

Podmínky pro využití koridoru: 
- Hlavní využití – stavba dopravníku pro přepravu vytěžené suroviny. 
- Přípustné využití – stavby místních a účelových komunikací, stavby pěších a 

cyklistických komunikací, stavby a zařízení technické infrastruktury, stavby, zařízení a 
jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, stavby a úpravy na vodních tocích a realizace 
ÚSES.   

- Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo 
souvisejících), pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 

 

 
D.2.  KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

 

D.2.1. Koncepce zásobování pitnou vodou 

 Územní plán předpokládá napojení zastavitelných ploch na stávající vodovodní síť města. 

Konkrétní řešení zásobování v jednotlivých rozvojových plochách bude předmětem dalšího 

stupně dokumentace. 

 Navržená zástavba musí respektovat stávající vodovodní řady i trasu regionálního 

zásobovacího řadu a jejich ochranná pásma. Budou respektována stávající vodárenská 

zařízení, stávající zdroje a jejich ochranná pásma v lokalitě Krasov. 

 Ve Štachlovicích bude zásobování řešeno individuálně - ze studní. 

ÚP navrhuje novostavbu vodojemu v lokalitě Nad Johankou – plocha Z08 (TI). 

 

D.2.2. Koncepce likvidace odpadních vod 

 Územní plán respektuje a stabilizuje systém likvidace odpadních vod na území města, který 

je řešen jednotnou kanalizací. Splaškové odpadní vody jsou odváděné na stávající ČOV u 

severovýchodního okraje zástavby, poblíž řeky Vidnavky.  

Stávající systém odkanalizování města zůstane zachován, stávající i zastavitelné plochy ve 

Vidnavě budou napojeny na obecní kanalizaci. Kanalizační síť se bude rozšiřovat v závislosti 

na budoucí výstavbě. 

V ostatních částech území, kde není napojení na obecní ČOV vzhledem ke vzdálenosti 

ekonomicky reálné, bude odkanalizování řešeno individuálně (především s využitím 
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domovních a skupinových ČOV, ev. jímek na vyvážení). 

 Je plánováno přivádět na ČOV Vidnavy i splašky ze sousední Velké Kraše. Zvýšení počtu 

obyvatel Vidnavy a převozem splašků z části Velké Kraše se zvýší počet obyvatel připojených 

na ČOV  Vidnava na 2 350 obyvatel. Zvýšení kapacity ČOV bude zajištěno úpravou 

technologie bez územních nároků. 

 Koncepce hospodaření s dešťovými vodami  

Hospodaření s dešťovými vodami v zastavěných a zastavitelných plochách řešit v maximální 

míře na vlastním pozemku, přednostně jejich vsakováním, zadržováním a využíváním před 

jejich vypouštěním do kanalizace. Znamená to zachování původního srážko-odtokového 

vztahu. Platí to zejména při rušení rostlého terénu s travním pokryvem. Koeficient 

nezastavěných a nezpevněných ploch umožňujících vsakování u pozemků rodinných domů 

min. 0,4, u řadových domů 0,3. 

Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových vod 

zajistit jejich akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, 

anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo 

dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.  

U komunikací řešit v maximální míře odvádění dešťových vod přes travní drn, tomu musí 

odpovídat šířka veřejného prostranství. 

 Pro snížení odtoku vody z krajiny jsou na území Vidnavy navržena protipovodňová a 

protierozní opatření v krajině - více viz kap. E.4. 

 

D. 2.3. Koncepce zásobování plynem 

 Stávající trasa vedení VTL plynovodu je respektována. 

 Územní plán stabilizuje systém zásobování plynem na území města - nízkotlaký (NTL) 

plynovod zásobovaný ze společné regulační stanice VTL/NTL umístěné na k.ú.Fojtova Kraš. 

Nízkotlaká plynovodní síť a regulační stanice kapacitně vyhoví i pro napojení zastavitelných 

ploch navržených vymezených územním plánem. 

Navržené Vymezené zastavitelné plochy jsou situovány v dosahu stávajících rozvodů, 

odkud budou napojeny prodloužením stávajících řadů. 

Vzhledem ke vzdálenosti nejbližšího bodu napojení a vzhledem k předpokládané 

finanční náročnosti a nízké efektivnosti, není plynofikace území Štachlovic ani enklávy Nové 

Malé Kraše navržena. 

 

D.2.4. Koncepce zásobování elektrickou energií 

Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám.  

Pro navrženou zástavbu v lokalitě Z02 a Z03 územní plán navrhuje novou trafostanici na 

jihovýchodně od bývalého kláštera území při ulici Fojtství, včetně napojení přívodním 

kabelovým vedením VN 22 kV. 

 Nově navržená zástavba respektuje stávající rozvodná zařízení, menší zastavitelné plochy 

lze napojit ze stávajících trafostanic nebo posílením jejich výkonu (výměnou stávajících 

transformátorů za transformátory výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice.  

 Stávající trasy vedení vysokého napětí VN 22 kV včetně trafostanic zůstávají stabilizovány.  

 Zároveň s úpravami primárního vedení budou budovány i sekundární NN sítě a rozvody 

veřejného osvětlení. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.  

řešeny zemními kabely.  

 

D.2.5.  Spoje 

 Navržená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť řešeného území. 

 Trasy všech sdělovacích kabelů a radioreléových tras, včetně jejich ochranných pásem 
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jsou návrhem respektovány. 

 Telekomunikační vysílače nesmí narušit krajinný ráz, nepřípustné je jejich umisťování na 

stožáry. 

 

D.2.6. Koncepce nakládání s odpady 

 

 Územní plán zachovává dosavadní systém nakládání s odpady svozem k dalšímu 

zpracování mimo území obce. 

 Vytváření skládek odpadu na území obce města je nepřípustné. 

 

D.2.7. Podmínky umisťování technické infrastruktury 

 

 Umístění navržených staveb a zařízení technické infrastruktury je graficky vyjádřeno 

umístěním v konkrétní ploše s rozdílným způsobem využití a v rámci této plochy může být 

jejich poloha korigována s ohledem na územně technické podmínky. 

 Jednotlivé stavby a zařízení technické infrastruktury lze kromě ploch technické 

infrastruktury umisťovat také v jiných druzích ploch dle podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. 

 Při umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury graficky nevyjádřených 

v územním plánu, přípustných a podmíněně přípustných v plochách s rozdílným způsobem 

využití, je nezbytné respektovat vymezení ploch a další záměry územního plánu, nadzemní 

zařízení umisťovat s minimalizaci dopadů na krajinu, v maximální míře se požaduje 

sdružování vedení a zařízení do koridorů a společných stožárů. 

 

 

D.3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 

Stávající zařízení občanského vybavení, spadající do kategorie veřejné infrastruktury jsou 

stabilizována.  

Požadavek na vymezení nových ploch občanského vybavení v kategorii veřejné 

infrastruktury v zadání uplatněn nebyl. Nové samostatné plochy pro občanské vybavení 

nejsou navrženy. 

Stavby a zařízení občanského vybavení lze umisťovat v plochách občanského vybavení 

vymezených územním plánem i v ostatních plochách dle podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití. 

 

 

D.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

 Stávající plochy veřejných prostranství jsou územním plánem stabilizovány. Územní plán 
vymezuje stávající plochy a nová veřejná prostranství v souvislosti s celkovým koncepčním 
řešením.  

 Územní plán vytváří podmínky pro zkvalitnění veřejných prostranství – úpravy parteru a 

doplňování vybavenosti.  

 Územní plán požaduje vznik nových veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, v 

plochách navržené obytné zástavby v souladu s §7 vyhlášky č.501/2006 Sb.  

 Nově jsou navrženy plochy veřejných prostranství zpřístupňující navržené plochy bydlení 

pro zastavitelnou plochu v lokalitě Z01 Luční. 

 Na veřejných prostranstvích musí být respektována veškerá kvalitní zeleň. 
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 Územní plán doplňuje síť veřejných prostranství o jednotlivé plochy pro umístění účelových 

komunikací navržených územním plánem, které dotvářejí základní kostru cestní sítě v krajině 

sloužící k zajištění prostupnosti krajiny. 

 

 

 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ  
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 A PODOBNĚ  

 

E. 1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ  

 

 vychází ze současného stavu, který je dán dlouhodobým vývojem a ovlivňováním krajiny 
člověkem, 

 klade důraz na opatření ve vnějším okolí města (volná krajina) směřující k zadržení vody v 

krajině, zejména formou revitalizace a denaturalizace drobných vodních toků,  

 k ochraně a obnově přírodních složek krajiny využívá zejména právního institutu územního 

systému ekologické stability (ÚSES) krajiny – vymezuje skladebné části ÚSES, tzn. biocentra 

a biokoridory hierarchických úrovní významnosti (neregionální nadregionální a lokální – 

místní) a interakční prvky, 

 je doplněna ve vnitřním území města systémem sídelní zeleně – městských parků a 

přírodní zeleně v nivě Vidnavky, stromořadí a významných soliterních dřevin 

 plochy zeleně na lesních plochách a plochách smíšených možno využívat pro každodenní 

rekreaci  

 pro pěší a cykloturistiku bude využíváno systému účelových komunikací. 

 

E.1.1. Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném 

území z hlediska rozdílných možností jeho využití a zájmů ochrany jeho hodnot, zejména 

přírodních. Za tímto účelem územní plán navrhuje vymezuje v nezastavěném území plochy s 

rozdílným způsobem využití i v nezastavěném území.   

Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření 

krajiny na:  

 plochy přírodní (NP) – s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních 

prvků:  přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky 

ochrany přírody a jejich nejbližší okolí (ve Vidnavě přírodní rezervace, Evropsky významná 

lokalita významné lokality a vybrané plochy systémů ekologické stability (biocentra), tyto 

plochy jsou vymezeny především v severní a východní části území,  

 plochy lesní (NL) – na kterých je možné intenzívní využití pro lesní produkci,  

 plochy zemědělské (NZ) – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně 

intenzivních forem obhospodařování, tyto plochy jsou umístěny vymezeny v jižní části území, 

 zeleň přírodní plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) –  drobné krajinné prvky 

(meze, remízky) pro ochranu charakteru krajiny, pro udržení dobré prostupnosti území a 

současné jako protierozní opatření a opatření pro zadržování vody v krajině 
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 plochy smíšené nezastavěného území (NSx) – v nichž není možné nebo nezbytné 

stanovit převažující účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným 

indexem a musí být využívány vždy ve vzájemném souladu; funkce přírodní je vždy 

nadřazena ostatním přípustným formám využití, tyto plochy jsou vymezeny v oblasti 

ochranných pásem vodních zdrojů 

 plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT) – určené pro těžbu nerostných surovin, tato 

plochy jsou vymezeny na jižním okraji území. 

Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny 

podmínky pro stabilizaci nebo změny v jejich využití (regulativy využití - viz kap. F), které jsou 

prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny.  

Územní plán klade především důraz na ochranu všech přírodních hodnot území.  

Součástí řešení krajiny jsou protierozní a protipovodňová opatření a opatření ke zvýšení 

retenční schopnosti krajiny, která jsou zařazena do ploch změn v krajině (kap. E.1.2.), nebo je 

jejich realizace možná v rámci přípustného využití příslušných ploch v nezastavěném území 

(zatravňování, protierozní meze, apod.).  

 

E. 1. 2. Plochy změn v krajině  

 

Návrh územního plánu Územní plán Vidnava vymezuje 6 ploch následující plochy změn v 

krajině:  

 

a) Protierozní, protipovodňová a vodohospodářská opatření  

 

K01 východně od Krasova  

- plocha smíšená nezastavěného území NSve  

- opatření k ochraně území před povodněmi (dle KPÚ suchý poldr s hrází)  

- veřejně prospěšné opatření VK01  

 
K02 – mezi silnicí II/452 a navrženým suchým poldrem 

- plocha vodní a vodohospodářská W 

- opatření k ochraně území před povodněmi (dle KPÚ propojovací vodoteč) 

 

b) Revitalizační a ochranná opatření  

 

K03 Nad Krasovem  

- plochy smíšené nezastavěného území NSpv pro revitalizaci a zvýšení retenční schopnosti 

území v ochranném pásmu vodních zdrojů, které tvoří přechod mezi zastavěným územím a 

volnou krajinou   

 

K04 Pod lesem  

- plochy smíšené nezastavěného území NSpv pro revitalizaci a zvýšení retenční schopnosti 

území v ochranném pásmu vodních zdrojů mezi navrženým suchým poldrem a vymezeným 

nadregionálním biocentrem   

 

c) Územní systém ekologické stability 

 

K05 Johanka 

- plocha přírodní NP 

- plochya krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný na území rekultivované bývalé 

skládky  

- veřejně prospěšné opatření VUNC02  
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K08 Loučky 

- plocha přírodní NP 

- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  

- veřejně prospěšné opatření VU01  

 
K1/03 Johanka 

- plocha přírodní NP 

- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  

- veřejně prospěšné opatření VU1/01  

 

K1/04 Farský les 

- plochy krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  

- veřejně prospěšné opatření VU1/02  

 
K1/05 Farský les 

- plocha přírodní NP 

- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  

- veřejně prospěšné opatření VU1/03  

 
K1/06 Farský les 

- plocha přírodní NP 

- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  

- veřejně prospěšné opatření VU1/04  

 
c) d)  Cesty v krajině 

 

K06 Loučky, východně od čističky 

- plocha veřejných prostranství PV 

- rekonstrukce cesty v krajině vedené kolem čističky podél Vidnavky ke státní hranici s 

Polskem   

(dle KPÚ polní cesta vedlejší C37) 

 

K07 K vodojemu 

- plocha veřejných prostranství PV 

- rekonstrukce cesty v krajině, od prameniště směrem k vodojemu na státní hranici s Polskem 

(dle KPÚ polní cesta vedlejší C16) 

 

Pozn.:  

- plochy změn K01-K02, K06-K07 jsou převzaty z plánu společných zařízení komplexních 

pozemkových úprav (KPÚ) v k. ú. Vidnava.  

 

e)  Těžba nerostů 

 
K1/01 Lom 

- plocha těžby nerostů – nezastavitelná NT  

- plocha vymezená pro těžbu kaolinu a štěrkopísků  

 
K1/02 Lom 

- plocha těžby nerostů – nezastavitelná NT  

- plocha vymezená pro těžbu kaolinu a štěrkopísků  
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E.2. PROSTUPNOST KRAJINY  

 

Pro využití nezastavěného území – krajiny – je důležitá její prostupnost, která je zajištěna 

poměrně hustou historicky vzniklou sítí účelových komunikací, které mimo jiné zpřístupňují 

lesní a zemědělské plochy. Tato síť umožňující prostupnost krajiny a dostupnost okolních 

sídel je stabilizována a doplněna dalšími cestami v souladu se schválenými Komplexními 

pozemkovými úpravami.  

Po těchto cestách a dalších především pěších cestách jsou vedeny pěší turistické trasy.  

Tato cestní síť je územním plánem stabilizována.  

Územní plán dále navrhuje doplnění některých nových cest, případně obnovu zaniklých cest, 

které jsou zařazeny do ploch změn v krajině (viz. kapitola E.1.2.). Další cesty je možné 

zřizovat v nezastavěném území v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné 

krajině (za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před 

škodami způsobenými zvěří a dočasná oplocení pastvin). Přípustné je stávající oplocení 

pozemků v krajině s kulturou „zahrada“. Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v 

rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území nebo vymezených zastavitelných 

ploch, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému města na 

síť účelových komunikací v krajině.  

 
 

E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ÚZEMÍ (ÚSES)  

  

E. 3.1. V návrhu územního územním plánu jsou vymezeny prvky nadregionálního a lokálního 

územního systému ekologické stability na stávajících funkčních nebo částečně funkčních 

společenstvech.  

Prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny zčásti jako stávající – funkční, 

jedná se o plochy přírodě blízkých lučních společenstev, společenstev krajinné zeleně, 

doprovodné zeleně vodních toků nebo o pozemky určené k plnění funkcí lesa, zčásti jako 

chybějící – navržené, jako plochy změn v krajině. Některé cChybějící (resp. nefunkční) úseky 

části vymezeného ÚSES jsou zahrnuty do veřejně prospěšných opatření (VPO).  

 

E.3.2. Nadregionální prvky ÚSES  

Podle ZÚR OK do zájmového území města Vidnava zasahuje rozsáhlé převážně funkční 

biocentrum nadregionálního významu NC 89 "Smolný" – vymezeno podél východní hranice 

území. Nadregionální úroveň je zastoupena částí nadregionálního biocentra NC 89 Smolný, 

které zasahuje do východní části k.ú. Vidnava. 

Nadregionální biocentrum představuje v jižní části lesní komplex s převládajícími druhotnými 

smrčinami, ve střední části mezofilní louky, v severní části rozsáhlé mokřady a unikátní slatiny 

s ostřicovými společenstvy s výskytem chráněných a ohrožených živočišných a rostlinných 

druhů. 

Cílový stav - v jižní části doubravy, ve střední části doubravy a louky, v severní části mokřady 

a rekonstruované slatinné louky, u Vidnavky rekonstruovaný luh. 

 

E.3.3. Lokální prvky ÚSES 

Nadmístní systém ÚSES je doplněn sítí lokálních prvků – lokálními biocentry (LC) a 

lokálními biokoridory (LK). 

Osu systému tvoří tok Vidnavky – jsou vymezeny 3 funkční lokální biokoridory (LK 1, LK2, 

LK3) s dvěma lokálními biocentry: 

 - LC1  "Malá  Kraš" funkční 

 - LC2  "Vidnava" funkční 
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E.3.4. Kostru biocenter a biokoridorů NC, LC, LK doplňují remízy a doprovodná liniová 

zeleň komunikací, polních cest, břehové porosty vodních toků (interakční prvky), které 

podporují ekologickou stabilitu a funkčnost krajiny. 

 

E. 3.5. Podmínky ochrany a realizace ploch ÚSES 

a) Podrobný návrh všech navržených prvků Realizace chybějících částí ÚSES bude obsahem 

odborně řešených prováděcích projektů, respektujících požadavky na charakter, skladbu a 

prostorové parametry navržených prvků ÚSES. 

b) V plochách ÚSES, které jsou nezastavitelné, je přípustné: budování protierozních opatření 

nezbytné úpravy vodních toků nezbytné křížení s liniovými stavbami dopravní a technické  

infrastruktury.  

c) Zásahy do systému ekologické stability území lze provádět se souhlasem orgánu ochrany 

přírody.  

d) Podmínky pro využití ploch biocenter: 

 jsou totožné jako pro plochy přírodní NP. 

e) Podmínky pro využití ploch biokoridorů: 

 hlavní a přípustné využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny 

 podmíněné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně 

neexistuje alternativní řešení 

 nepřípustné využití: ostatní způsoby využití  

 
  

 E. 4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

 

E.4.1. Na území Vidnavy je stanoveno záplavové území Q100 toku Vidnavky s aktivní zónou 

Q20. Záplavové území Q100 zasahuje prakticky celé zastavěné území města. 

Návrh územního Územní plánu respektuje stanovené záplavové území, nově navržená 

zástavba je situována mimo vymezenou aktivní zónu a převážně mimo stanovené záplavové 

území Q100. Výjimkou je lokalita zastavitelná plocha Z03 (bydlení v rodinných domech) – 

dostavba ulice Fojtství v blízkosti centra vybavené dopravní a technickou infrastrukturou, kde 

výstavba je podmíněna umístěním 1. NP nad hladinou stanoveného záplavového území 

Q100. Okrajově je dotčena také zastavitelná plocha pro drobnou výrobu a služby Z06, kde 

stavby budou umístěny mimo vymezené stanovené záplavové území Q100. 

E.4.2. Pro snížení dešťového odtoku bude využita přirozená i umělá retence území.  

Územní plán navrhuje některá protipovodňová opatření a opatření ke zvýšení retenční 

schopnosti krajiny, která jsou zařazena do ploch změn v krajině (více kapitola  E.1.1., E.1.2.). 

V rámci návrhu ÚP jsou navržena opatření pro Pro zvýšení ochrany území před velkými 

vodami stanovuje územní plán následující podmínky: 

 podél koryta vodních toků zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři min. 6 m 

od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor) pro průchod velkých vod a zároveň jako 

manipulační pruh pro účel správy a údržby vodního toku; v nezastavěném území vegetační 

ochranná pásma v šířce 20 m s funkcí filtračních ochranných pásů, manipulačních pásů a 

krajinné doprovodné zeleně,   

 v plochách smíšeného nezastavěného území (s indexy „p“ – přírodní a „e“ – ochranné a 

protierozní) budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující retenční kapacitu území, tzn. trvalé 

travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň. Vyhrazením dostatečně širokých pásů se 

umožní provedení revitalizace vodních toků, eventuálně výstavba retenčních nádrží apod. 

Tyto úpravy by měly zlepšit jak celkový vzhled území, tak ochránit proti přívalovým vodám a 

půdní erozi,  

 v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu 

urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno 
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řešit kombinovaným systémem přirozené/umělé retence, např. vsakem na pozemcích, 

odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný 

odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro zálivku v době přísušku). srážkové vody 

je nutno v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových vod zajistit jejich 

akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-

li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich 

zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.    

 

 

E .5. KONCEPCE REKREACE  

 

Pro krátkodobou rekreaci obyvatel budou využívány zejména stávající plochy sídelní zeleně. 

Pro sezónní rekreaci (koupání, slunění, rybolov) přírodní areál ve vazbě na plochu vodní 

nádrže ve Štachlovicích. 

Pro pohybovou rekreaci (pěší turistiku a cykloturistiku) budou využity stávající a navržené 

plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. 

 

 

E. 6. OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

E. 6. 1. Na katastru je evidováno výhradní ložisko Vidnava (ID3099101)se stanoveným 

chráněným ložiskovým územím CHLÚ Vidnava I (ID 09910101). Dle ZÚR OK objekt lze využít 

podmínečně až na základě vypracování územní studie, jejímž cílem bude:  

a) upřesnění reálného rozsahu využití objektu při akceptaci zákonných složek ochrany 

životního prostředí a ochrany kulturních a přírodních hodnot v území;  

b) ověření limitů únosnosti území dotčeného využitím objektu.Výhradní ložisko nerostných 

surovin Vidnava (B 3099101) a chráněné ložiskové území Vidnava I. (CHLÚ 09910101) jsou 

respektovány.  

E. 6. 2. Je respektován prognózní zdroj (Q 9407000) Vidnava –Štachlovice. 

E. 6. 3. Uvedené lokality jsou návrhem respektovány - územní plán zde nenavrhuje žádné 

nové zastavitelné plochy.  

E. 6. 4. Plochy těžby se nenavrhují. Na jižním okraji území města jsou vymezeny dvě plochy 

změn v krajině – plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT) K1/01 a K1/02.   

 

 

 

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 UMISŤOVÁNÍ 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, TANOVENÍ ROZMEZÍ 

VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)  

 

Území města Vidnavy je v územním plánu členěno do následujících ploch s rozdílným 

způsobem využití: 
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PLOCHY BYDLENÍ  

 BH Bydlení v bytových domech  

 BI Bydlení v rodinných domech – příměstské a městské  

 BV Bydlení v rodinných domech – venkovské  

PLOCHY REKREACE  

 RI Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  

 RH Rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci  

 RZ Plochy rekreace  – zahrádkové osady 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

 OV Občanské vybavení 

 OS  Občanské vybavení –  tělovýchovná a sportovní zařízení  

 OH Občanské vybavení – hřbitovy 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

 SC Plochy smíšené obytné - v centrech měst  

 SV Plochy smíšené obytné - venkovské  

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

  DS Dopravní infrastruktura - silniční  

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

 TI Technická infrastruktura - inženýrské sítě  

 TO Technická infrastruktura - nakládání s odpady  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

 VL Výroba a skladování - lehký průmysl  

 VD Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 PV Veřejná prostranství  

 ZV Veřejná prostranství - veřejná zeleň  

PLOCHY ZELENĚ  

 ZS Zeleň - soukromá a vyhrazená  

 ZP Zeleň - přírodního charakteru  

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

 W Plochy vodní a vodohospodářské  

PLOCHY V KRAJINĚ 

NZ Plochy zemědělské 

 NL Plochy lesní  

 NP Plochy přírodní  

 NSx Plochy smíšené nezastavěného území 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ  

NT Plochy těžby nerostů – nezastavitelné 
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F.1. OBECNÉ PODMÍNKY  

 

Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny jak 

podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, tak podmínky jejich prostorového  

uspořádání.  

 

F.1.1. Podmínky využití ploch 

-Hlavní využití stanoví plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při rozhodování 

o všech ostatních způsobech jejího využití. Je-li u plochy stanoveno více různých hlavních 

využití (u ploch smíšených), lze za určující považovat kterékoli z nich.  

-Přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho 

prospěch.  

-Podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí 

s ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek. Nejsou-li 

podmínky splněny, je takové využití považováno za nepřípustné.  

-Nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je 

nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní, 

přípustné či podmíněně přípustné.  

 

F.1.2. Podmínky prostorového uspořádání 

stanovují zásady, které musí být dodrženy pro novou výstavbu v zastavitelných plochách i pro 

dostavby v prolukách uvnitř zastavěného území a také pro úpravy stávající zástavby. 

 

Pro podmínky prostorového uspořádání platí: 

 novostavby a úpravy stávajících staveb lze provádět pouze v souladu se stanovenými 

podmínkami prostorového uspořádání,  

 stávající stavby, které stanoveným podmínkám prostorového uspořádání nevyhovují, lze 

bez omezení udržovat.  

 
 

F.2. PROSTOROVÁ STRUKTURA ZÁSTAVBY 

 
Charakter zástavby je vyjádřen zejména celkovým hmotovým řešením staveb, jejím 

měřítkem, výškou, typem zastřešení, orientací hřebenů střech apod.  

Struktura zástavby je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním staveb 

na pozemku vůči veřejnému prostoru, hustotou zastavění apod.:  

 kompaktní – bloková a ulicová struktura zástavby 

 zástavba vytváří uzavřené bloky nebo ulice; vnější hrana zástavby vytváří kompaktní 

 uliční frontu bez mezer a jasně definuje přilehlé veřejné prostranství,  

 polouzavřená – bloková a ulicová struktura zástavby  

 zástavba vytváří polouzavřené bloky nebo uliční bloky s mezerami nebo prolukami, 

 vnější hrana zástavby vytváří uliční frontu a definuje přilehlé veřejné prostranství,  

 ulicová nízkopodlažní struktura zástavby    

 nízkopodlažní zástavba vytváří uliční bloky buď kompaktní  nebo s mezerami a 

 prolukami, vnější hrana zástavby vytváří uliční frontu a definuje přilehlé veřejné 

 prostranství,  

 otevřená izolovaná struktura zástavby    

 nízkopodlažní zástavba izolovanými rodinnými domy s vymezenými zahradami a 

 pozemky, jejichž oplocení vytváří uliční bloky; není předepsané umístění staveb vůči 

 veřejnému prostoru,  

 rostlá struktura zástavby    
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 stavby musí být umisťovány v souladu s historickými principy osazování a prostorové 

 orientace staveb  

 kompaktní areály   

 tvořené kompaktními halovými objekty s vysokým podílem zastavěných a zpevněných 

 ploch,  

 rozvolněné areály  

 tvořené jednotlivými halovými nebo pavilonovými objekty, případně dalšími stavbami 

 drobnějšího měřítka, s vyšším podílem nezpevněných a zelených ploch, 

 významné solitérní stavby  

 pohledově významné solitérní stavby, mnohdy se uplatňující jako dominanty, jejich 

 dostavby a přestavby jsou nepřípustné.  

 vnitroblok je ve vymezené ploše tvořen pozemky, které nemají společnou hranici 

 s plochou veřejného prostranství (PV). 

 ustupující podlaží je takové, které ustupuje od vnější hrany zástavby směrem do 

 vnitrobloku minimálně o vzdálenost, rovnou své výšce. 

 

Maximální zastavěná plocha a koeficient zastavění a koeficient nezpevněných ploch u ploch 

pro bydlení v rodinných domech BI, BV,SV a u ploch staveb pro rodinou rekreaci RI se 

vztahuje k jednomu stavebnímu pozemku ev. souvisejícím pozemkům jednoho majitele  

Maximální zastavěná plocha, koeficient zastavění a koeficient nezpevněných ploch v ostatních 

plochách (pokud je stanoven) se vztahuje k jednomu areálu  

 
 

F.3.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  

 

PLOCHY BYDLENÍ  

 

BH plochy bydlení v bytových domech  

Hlavní využití  

-pozemky staveb pro bydlení v bytových domech.  

Přípustné využití  

-veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, včetně  

pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně,  

-pozemky souvisejících dětských hřišť a sportovišť, 

-související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami.  

 

Podmíněně přípustné využití a podmínky  

-související občanské vybavení (např. maloobchodní prodej, veřejné stravování, klubovny, 

nevýrobní služby), integrované v objektech pro bydlení, pokud jsou slučitelné s bydlením a 

nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení v dané ploše.  

Nepřípustné využití  

-veškeré stavby zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 

-veškeré stavby zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním nebo přípustným využitím 

-stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem a exhalacemi – a to i druhotně např. zvýšením dopravní 

zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob  

Podmínky prostorového uspořádání: 

-struktura zástavby:  polouzavřená - bloková a ulicová 

                                  volná izolovaná nebo volná sídlištní 

-přestavby stávající zástavby se musí přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby, 

nesmí být zvyšována podlažnost stávajících bytových domů, využití stávajícího podkroví je 
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možné.  

Podmínky prostorového uspořádání v nových zastavitelných plochách:  

-počet nadzemních podlaží: do 4 nadzemních podlaží, podkroví je možné 

-koeficient zastavění nadzemními objekty na pozemku: maximálně 0,30,  

-koeficient nezpevněných ploch (částí pozemků schopných vsakování dešťových vod):  

minimálně 0,50 

 

BI plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské  

Hlavní využití:  

-pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech.  

Přípustné využití:  

-veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších a  

cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,  

-dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m
2

,  

-oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,  

-drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací  

přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště a 

podobně,  

-nezbytná související technická infrastruktura.  

-pozemky pro opatření na ochranu zástavby proti povodním (např. hráze)  

-pozemky opatření na ochranu zástavby proti negativním vlivům (např. hluku, extravilánovým 

vodám) 

Podmíněně přípustné využití:  

-pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení (např. maloobchodní prodej, veřejné 

stravování a ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek, včetně tělovýchovy a sportu), stavby 

a zařízení pro podnikání (výrobní a nevýrobní služby) za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a nezvýší nároky 

na dopravní obsluhu území.  

-pro plochu Z03 je využití podmíněno umístěním obytného podlaží nad úrovní hladiny Q100 

stanoveného záplavového území 

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením,  

-veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za  

hranicí pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech,  

Podmínky prostorového uspořádání ve stávající zástavbě:  

-struktura zástavby: ulicová nízkopodlažní  

         otevřená izolovaná nebo řadová  

-dostavby a přestavby stávající zástavby a případné novostavby se musí svým objemem, 

výškou a měřítkem přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby  

-architektonické a hmotové řešení nesmí narušit charakter, měřítko a obraz sídla 

-zastřešení staveb bude vycházet ze stávajícího charakteru zástavby, který tvoří zástavba se 

střechami sedlovými a valbovými  

-v památkově chráněném území v území městské památkové zóny a bezprostředně přilehlém 

okolí novostavbou ani úpravou stávajících staveb nesmí dojít k narušení památkových hodnot 

Podmínky prostorového uspořádání v nových zastavitelných plochách: 

-struktura zástavby: ulicová nízkopodlažní 

-maximální výška zástavby: do 2 NP, podkroví je možné 

-výška ostatních staveb na pozemku RD: do 4,5 m,  

-minimální velikost pozemku: 600 m
2 
 

-maximální zastavěná plocha nadzemními objekty na pozemku: 250 m
2
,  

-koeficient nezpevněných ploch (částí pozemků schopných vsakování dešťových vod):  

minimálně 0,5, 
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BV plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Hlavní využití:  

-pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech venkovského charakteru  

Přípustné využití:  

-rodinné domy se zázemím užitkových zahrad, 

-oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou,  

-související hospodářské stavby, např. stodoly, seníky 

-související občanské vybavení, (např. maloobchodní prodej, veřejné stravování a ubytovací 

zařízení s kapacitou do 20 lůžek),  

-pozemky, stavby a zařízení pro agroturistiku 

-chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru,    

-doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelství, drobná a řemeslná výroba za podmínky, že 

nedojde k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality životního 

prostředí souvisejícího území, 

-veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších a  

cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,  

-drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací  

přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště a  

podobně,  

-pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci, 

-nezbytná související technická vybavenost,  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením,  

-veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranicí 

pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech,  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti uvedené podmíněně přípustném využití, pokud 

vyvolávající zvýšení nároků na dopravní obsluhu.  

-veškeré stavby a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.  

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby: 

-struktura zástavby: otevřená izolovaná 

                                 polozavřená – bloková a ulicová  

-dostavby a přestavby stávající zástavby se musí přizpůsobit charakteru a struktuře okolní 

zástavby.  

 

 

PLOCHY REKREACE 

 

RI plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Hlavní využití:  

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.  

Přípustné využití:  

-veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších a oplocené 

zahrady s funkcí okrasnou a rekreační,  

-drobné stavby bezprostředně související s rekreací, například kůlny, altány, pergoly, terasy a 

podobně, 

 -cyklistické cesty a veřejná zeleň,  

-nezbytná související technická vybavenost, 

Nepřípustné využití: 

-nové stavby pro rodinnou rekreaci, pokud nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť anebo 

nejsou vybaveny zařízením na odvádění nebo čištění odpadních vod (žumpy nebo domovní 

čistírny odpadních vod),  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.  
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Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby:  

-struktura zástavby není stanovena,  

- přestavby stávající zástavby se musí přizpůsobit charakteru okolní zástavby. 

 

RH plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci 

Hlavní využití:  

-pozemky staveb a zařízení pro hromadnou rekreaci.  

Přípustné využití:  

-tábořiště, autokempy,  

-veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších a  

cyklistických cest 

 -plochy zeleně a vodní plochy,  

-související dětská hřiště a sportoviště,  

-rekreační louky, 

 -drobné stavby bezprostředně související s rekreací, například altány, pergoly, terasy  

a podobně,  

-nezbytné související stavby a zařízení pro maloobchod, stravování a služby,  

-nezbytná související dopravní a technická infrastruktura  

-parkoviště pro návštěvníky,  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.  

Podmínky prostorového uspořádání pro úpravy a dostavby v plochách stávající 

zástavby:  

-struktura zástavby není stanovena,  

-u stávajících staveb nesmí být zvyšována podlažnost,  

-další podmínky nejsou stanoveny.  

 

RZ   plochy rekreace  – zahrádkové osady 

Hlavní využití: 

- pozemky zahrádkových kolonií a soustředěných zahrad využívaných k pěstitelství a relaxaci 

Přípustné využití: 

- zahrádkářské stavby do 25 m
2
 
 

pro uskladnění zahradnického nářadí, výpěstků a ochranu  

před povětrností  

- společné plochy okrasné a relaxační zeleně, 

- zahrady s funkcí rekreační a okrasnou. 

- pozemky nezbytné související dopravní a technická vybavenosti 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- realizace doprovodných staveb pro chovatelství u rekreačních objektů. .  

Podmínky prostorového uspořádání: 

-struktura zástavby není stanovena,  

- koeficient zeleně (nezpevněných ploch umožňujících vsakování)  = 0,85  

 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 
OV  plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura   

Hlavní využití: 

-pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení  

Přípustné využití: 
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-pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu: vzdělávání a výchovu, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, církve, kulturu a zájmovou činnost, ochranu 

obyvatelstva  

-pozemky staveb víceúčelových se zastoupením komerčního vybavení (např. pro 

maloobchodní prodej, stravování, ubytování, služby, administrativu) a vybavení pro 

tělovýchovu a sport v doplňkové funkci 

-bydlení vlastníků, správců a provozovatelů staveb a zařízení  

-pozemky veřejných prostranství a veřejně přístupné zeleně včetně místních komunikací, 

pěších a cyklistických cest 

-dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím (zásobování, parkování) 

Podmíněně přípustné využití: 

-využití objektů nebo jejich částí pro bydlení, pokud tato funkce nenaruší funkci hlavního 

využití plochy 

Nepřípustné využití: 

-veškeré stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, 

-veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky na 

životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech.  

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby uvnitř 

zastavěného území:  

-struktura zástavby: kompaktní – bloková a ulicová (v centrální část), kompaktní areály 

-dostavby a přestavby stávající zástavby se musí přizpůsobit charakteru a výškové hladině 

okolní zástavby.  

-v památkově chráněném území a bezprostředně přilehlém okolí novostavbou ani úpravou 

stávajících staveb nesmí dojít k narušení památkových hodnot 

 

OS  plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

Hlavní využití: 

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport,  

Přípustné využití: 

-otevřená sportoviště a hřiště,  

-nezbytné zázemí (šatny, klubovny), 

-související stavby a zařízení pro stravování a ubytovací zařízení, 

-veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších  

cest apod.,  

-plochy zeleně, 

-vodní plochy,  

-nezbytná související technická vybavenost,  

-nezbytná související dopravní vybavenost – parkoviště pro návštěvníky 

Podmínky:  

-pro hlavní i přípustné využití je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku  

-negativní vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušovat nad 

přípustnou míru sousední plochy obytné zástavby 

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech, 

-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 

-motoristický sport.  

Podmínky prostorového uspořádání  

-struktura zástavby: rozvolněné areály,  

-výška přestaveb se musí přizpůsobit výškové hladině okolní zástavby a respektovat  
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OH plochy občanské vybavení – hřbitovy  
Hlavní využití:  

-pozemky pohřebišť  

Přípustné využití:  

-související stavby a zařízení, například kaple, hygienické zázemí pro návštěvníky, kancelář 

správce,  

-pěší cesty a veřejná zeleň.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním využitím.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

-nejsou stanoveny.  

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

  

SC plochy smíšené obytné – v centrech měst 

Hlavní využití:  

-pozemky staveb pro bydlení – rodinné a bytové domy,  

-pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, včetně tělovýchovy 

a sportu, sloužící obyvatelům města i spádového území, 

 -pozemky, stavby a zařízení pro maloobchod, stravování a další nerušící služby (například 

půjčovny, kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně), 

ubytovací zařízení.  

Přípustné využití:  

-veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších a  

cyklistických cest a veřejné zeleně,  

-dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m
2

, 

-zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, 

-drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací  

přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště,  

ploty a podobně,  

-související technická infrastruktura a dopravní vybavenost (zásobování, parkování) 

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným nebo  

podmíněně přípustným využitím, 

 -veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující kvalitu 

prostředí.  

Podmínky prostorového uspořádání v plochách stávající zástavby: 

-struktura zástavby: kompaktní - bloková a ulicová 

- v památkově chráněném území v území městské památkové zóny a bezprostředně přilehlém 

okolí novostavbou ani úpravou stávajících staveb nesmí dojít k narušení památkových hodnot 

-při úpravách, přestavbách a dostavbách musí být respektován charakter a struktura okolní 

zástavby a nesmí být překročena stávající hladina zástavby. 

 

SV plochy smíšené obytné – venkovské 

Hlavní využití: 

-pozemky staveb pro bydlení s vyšším podílem hospodářské složky 

Přípustné využití: 

-stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství 

-pozemky, stavby a zařízení pro agroturistiku, maloobchod, stravování, ubytování 

a další nerušící služby (například služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně), 

-zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, 



 
 

Územní plán Vidnava – Změna č. 1 – Text s vyznačením změn  29 
Návrh pro veřejné projednání – Listopad 2022 

- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací 

přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, 

ploty a podobně, 

- související technická infrastruktura a dopravní vybavenost (zásobování, parkování), 

Podmíněně přípustné využití, u něhož je nezbytné prokázat splnění stanovených podmínek: 

- stavby a zařízení pro zemědělství 

Podmínky: 

-řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb a 

zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, 

čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění, 

-řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ke zvýšení dopravní zátěže v 

sídle. 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím, 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující kvalitu 

prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání: 

-struktura zástavby: polouzavřená - bloková a ulicová 

                                 otevřená izolovaná   

-při úpravách a přestavbách stávající zástavby nesmí být zvětšována výška stávající zástavby,  

-směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. 

  

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

 

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční 

Hlavní využití:  

-pozemky silnic včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),  

-pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, (např. autobusové zastávky, 

odstavná stání pro autobusy), -odstavné a parkovací plochy.  

Přípustné využití:  

-čerpací stanice pohonných hmot,  

-chodníky, cyklostezky, 

 -doprovodná a izolační zeleň.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,  

-veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

-nejsou stanoveny  

 

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

 

TI plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě  

Hlavní využití:  

-pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury. 

Přípustné využití:  

-areály technické infrastruktury,  

-zařízení na sítích technické infrastruktury.  

-pozemky staveb protipovodňových opatření (např.hráze) 

-plochy související dopravní infrastruktury 
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- zeleň.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím  

-veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

-nejsou stanoveny.  

 

TO plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 

odpady  

Hlavní využití:  

-pozemky, stavby a zařízení pro technické zázemí města 

Přípustné využití:  

-pozemky, stavby a zařízení sběrných dvorů, 

-areály svozových firem.  

-technické a úklidové služby  

-plochy související dopravní infrastruktury, 

 -nezbytné administrativní a technické zázemí, 

- zeleň.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím  

-veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

-nejsou stanoveny.  

 

 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

 

VL plochy výroby a skladování – lehký průmysl 

Hlavní využití:  

-pozemky staveb lehkého průmyslu.  

Přípustné využití:  

-průmysl, skladování, logistika,  

-drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby,  

-související občanská vybavenost – např. administrativa, obchodní prodej, služby,  

-služební a pohotovostní byty,  

-plochy veřejných prostranství, zeleně,  

- související technická a dopravní vybavenost např. odstavení nákladních vozidel, čerpací 

stanice pohonných hmot.  

Nepřípustné využití:  

-všechny stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují nad 

přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.  

Podmínky prostorového uspořádání pro stávající a novou zástavbu:  

-struktura zástavby: kompaktní areály  

-při úpravách a přestavbách stávající zástavby nesmí být zvětšována výška stávající zástavby,  

-koeficient zastavění v nových plochách: max. 0,4   

-koeficient zeleně: minimálně 0,3  

-směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí 

pozemků vysoká zeleň  
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VD  plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Hlavní využití:  

-plochy staveb pro výrobu, jejíž negativní vlivy za hranicí areálu nepřekročí limity uvedené v 

příslušných předpisech,  

-plochy staveb pro řemeslnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby.  

Přípustné využití:  

-související administrativa a stravovací zařízení,  

-služební a pohotovostní byty,  

-skladování související s hlavním využitím,  

-plochy zeleně,  

-nezbytná související technická a dopravní vybavenost.  

Podmíněně přípustné využití:  

-pro plochu Z06 je využití podmíněno umístěním staveb mimo stanovené záplavové území 

Q100 

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky za 

hranicí areálu překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.  

-veškeré stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím,  

Podmínky prostorového uspořádání pro stávající a novou zástavbu:  

-struktura zástavby: rozvolněné areály  

-při úpravách a přestavbách stávající zástavby nesmí být zvětšována výška stávající  

zástavby,  

-koeficient zastavění v nových plochách: max. 0,4   

-koeficient zeleně: minimálně 0,3  

-směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí 

pozemků vysoká zeleň  

 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

  

PV  plochy veřejných prostranství   

Hlavní využití:  

-náměstí, návsi, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné bez omezení  

Přípustné využití:  

-místní komunikace, účelové komunikace, cyklostezky, 

-nemotoristické komunikace, 

 -parkovací a odstavné stání pro osobní automobily v kapacitě nenarušující funkci veřejného 

prostoru,  

-zastávky autobusu,  

-prvky drobné architektury a městského mobiliáře (sochy, altánky, kašny, fontány,  

lavičky odpadkové koše, prvky městského informačního systému, apod.),  

-telefonní budky, prodejní stánky, 

-drobná dětská hřiště,  

-vodní plochy.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

-výška přípustných staveb: do 1 nadzemního podlaží,  

-prostorové uspořádání musí koordinovat plochy pro bezpečný pohyb pěších a automobilový 

provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen.  
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ZV plochy veřejných prostranství –  veřejná zeleň  

Hlavní využití:  

- pozemky významné veřejně přístupné zeleně, většinou parkově upravené.  

Přípustné využití:  

-pěší, eventuálně cyklistické stezky,  

-drobná dětská hřiště, 

 -vodní plochy,  

-prvky drobné architektury a městského mobiliáře (sochy, altánky, kašny, fontány,  

lavičky odpadkové koše, prvky městského informačního systému, apod.),  

-nezbytné liniové stavby technické infrastruktury.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

-nejsou stanoveny.  

 

 

PLOCHY ZELENĚ  

 

ZS plochy zeleně soukromé a vyhrazené  

Hlavní využití:  

- pozemky zeleně vyhrazené a soukromé, přírodní i uměle založené, které se uplatňují 

v prostorovém utváření a obrazu sídla, např. zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch.  

Přípustné využití:  

-pěstební plochy pro samozásobitelský rozsah produkce 

-stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací  

-protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření  

-nezbytná související technická a dopravní vybavenost 

-umístění jedné stavby do 12 m
2 

zastavěné plochy, sloužící pro uskladnění zahradního náčiní,  

-oplocení.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

výška účelových objektů nepřekročí 1 NP 

 

ZP plochy zeleně přírodního charakteru  

Hlavní využití:  

-pozemky zeleně v sídlech i v nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu, 

například průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím.  

 

Přípustné využití:  

-krajinná a náletová zeleň, remízky, 

-liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí  

-související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami  

-zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků  

-veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 

dosavadní užívání a využití těchto ploch  

-mokřady a malé vodní plochy bez rybochovného využití  

-činnosti, zařízení a stavby směřující k odstranění ekologických rizik  

Nepřípustné využití:  

-oplocení, 
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-umisťování staveb pro zemědělství, těžbu nerostů, veřejnou dopravní infrastrukturu, rekreaci 

a cestovní ruch, s výjimkou cyklistických stezek  

 -veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.  

Podmínky prostorového uspořádání:  

-nejsou stanoveny.  

 

 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

 

W plochy vodní a vodohospodářské  

Hlavní využití:  

- vodní plochy, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské 

využití  

Přípustné využití:  

-doprovodná zeleň 

 -břehové porosty,  

-nezbytné vodohospodářské stavby, zařízení a opatření,  

Podmíněně přípustné využití, u něhož je nezbytné prokázat splnění stanovených podmínek: 

-malá vodní elektrárna (MVE)  

Podmínky: 

-řešením ani provozem zařízení nebudou narušeny funkce toku Vidnavka jako lokálního 

biokoridoru a biotopu zvláště chráněných druhů živočich, bude zajištěna oboustranná 

průchodnost vodního toku 

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným využitím.  

 

 
PLOCHY V KRAJINĚ 
 
NZ plochy zemědělské  

Hlavní využití:  

-zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu,  

Přípustné využití:  

-stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví, 

zejména seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka,  

-stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,  

-opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,  

-stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství o výměře do 0,2 ha, vodní plochy a 

toky,  

-související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace, pěší 

cesty, cyklostezky, hipostezky,  

-související technická infrastruktura,  

-nezbytné stavby liniové technické infrastruktury,  

-oplocení pastevních areálů a výběhů, například pro koně,  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,  

-stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případů, uvedených v přípustném využití,  

-stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu s mimo případů uvedených v přípustném 

využití,  

-stavby a zařízení pro účely rekreace, cestovní ho ruchu a sport mimo případů uvedených v 

přípustném využití, 
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-ekologická a informační centra, hygienická zařízení  

-oplocování s výjimkami uvedenými v přípustném využití,  

-stavby pro těžbu nerostů,  

-veškeré stavby, zařízení a využití, které by zhoršily prostupnost krajiny.  

 

NL plochy lesní  

Hlavní využití:  

-pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)  

Přípustné využití:  

-stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,  

-stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,  

-opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území, 

 -stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky,  

-související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové  

komunikace, pěší cesty, cyklostezky, hipostezky, běžecké lyžařské trasy,  

-související technická infrastruktura,  

-nezbytné stavby liniové technické infrastruktury, 

 -prvky územního systému ekologické stability,  

-oplocení obor a lesních školek,  

-ostatní zeleň.  

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,  

-stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případů, uvedených v přípustném využití, 

 -stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu s mimo případů, uvedených v přípustném 

využití, 

 -oplocování s výjimkou oplocení obor a lesních školek,  

-stavby a zařízení pro rekreaci a sport,  

-stavby pro těžbu nerostů,  

-veškeré stavby, zařízení a využití, které by zhoršily prostupnost krajiny.  

 

NP plochy přírodní  

Hlavní využití:  

-zvláště chráněná území (přírodní rezervace), evropsky významné lokality, prvky ÚSES, 

související přírodně cenné pozemky.  

Přípustné využití: 

-mokřady a malé vodní plochy bez rybochovného využití  

-stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování  

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,  

-opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území (revitalizace 
vodního režimu, zatravnění, výsadby autochtonních druhů, ponechání samovolné sukcesi), 
-stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,  

-stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky,  

Podmíněně přípustné využití a podmínky:  

-související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace, pěší 

cesty, naučné stezky, cyklostezky, hipostezky, lyžařské běžecké tratě, vyhlídková místa, 

pokud nejsou v rozporu se zájmy ochrany přírody  

-nezbytné stavby technické infrastruktury,  

Podmínka:  

-řešení a provoz staveb a zařízení musí být slučitelné s hlavním využitím.  

Nepřípustné využití:  

-stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případů, uvedených v podmíněně 

přípustném využití,  
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-oplocování,  

-činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny,  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, 

 -veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména fotovotaické a 

větrné elektrárny, stavby a zařízení pro těžbu nerostů, pro zemědělství a pro rekreaci a sport,  

-veškeré stavby, zařízení a využití, které by zhoršily prostupnost krajiny.  

 

NSx plochy smíšené nezastavěného území 

Hlavní využití: je uvedeno indexy (x):  

p -přírodní:  

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů,  

v -vodohospodářská:  

-využití plochy musí být podřízeno existenci ochranných pásem vodních zdrojů, 

e-ochranná a protierozní 

-opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území, např. suché 

poldry, trvalé travní porosty, protierozní meze apod. 

Přípustné využití:  

-ve všech plochách:  

-účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, lyžařské běžecké trasy,  

-nezbytné stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  

-stavby a opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků,  

-stavby a opatření pro zvyšování retenční schopnosti krajiny 

-vodní plochy a toky, 

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, 

-stavby pro těžbu nerostů,  

-stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou účelových cest a nezbytných 

liniových staveb technické infrastruktury, 

-v plochách s indexem v 

 -využití, které je neslučitelné s existencí ochranného pásma vodních zdrojů,  

-veškeré stavby, zařízení a využití, které by negativně ovlivnily hydrologický režim v přírodní 

rezervaci Vidnavské mokřiny a evropsky významné lokalitě Vidnava 

 

 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ  

 

NT plochy těžby nerostů – nezastavitelné   

Hlavní využití:  

- těžba nerostných surovin  

Přípustné využití:  

- zařízení související s těžbou a zpracováním nerostů  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

- stavby manipulačních ploch a účelových komunikací 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

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

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Nepřípustné využití:  

-veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným využitím.  
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F.4. STANOVENÍ PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

 

Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání (kapitola F. 2.) při výstavbě by 

mělo přispět k citlivému začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak 

aby nedošlo k narušení krajinného rázu.  

Při dostavbách uvnitř zastavěného území je stanovena podmínka přizpůsobit novou zástavbu 

charakteru okolní zástavby.  

Stanovená maximální výška, procento zastavění i podmínka výsadby vysoké zeleně na 

pozemcích směrem do volné krajiny by měla zajistit lepší zapojení nové zástavby do krajiny.  

 

 

 

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 

 
G.1.  Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit 

 
Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu VT 

 

 
G.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit 
 
 Veřejně prospěšné opatření – pro založení prvků ÚSES VU 

 
Veřejně prospěšné opatření – k ochraně území před povodněmi VK 

 

Označení plochy Popis veřejně prospěšné stavby 

VT01 Stavba vodojemu Z08  

VT02 Stavba elektrického přívodního vedení VN 22kV 

VT03 
Stavba kioskové distribuční trafostanice  N -TS 1 pro zastavitelné plochy 
Z01, Z02 

Označení plochy Popis veřejně prospěšného opatření 

VU01 
(ZÚR OK-89) 

Nadregionální biocentrum NC89 (plocha návrhové části změn v krajině 
K08)  
  

VU02 
(ZÚR OK-89) 

Nadregionální biocentrum NC89 (plocha  návrhové části změn v krajině 
K05)  

VU1/01 
Nadregionální biocentrum NC89 (plocha změn v krajině K1/03)  
 

VU1/02 
Nadregionální biocentrum NC89 (plocha změn v krajině K1/04)  
 

VU1/03 
Nadregionální biocentrum NC89 (plocha změn v krajině K1/05)  
 

VU1/04 
Nadregionální biocentrum NC89 (plocha změn v krajině K1/06)  
 

Označení plochy Popis veřejně prospěšného opatření 

VK01 
 

Suchý poldr s hrází Krasov  
(plocha K01)  
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H.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 

PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

  

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření ani veřejná prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo, územní plán Vidnava nevymezuje.  

 
 

 

I.   STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 

 

Kompenzační opatření nejsou v územním plánu Vidnava stanovena.  

 
 

 

J.   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

   

Územní plán Vidnava nevymezuje žádné plochy územní rezervy. 

 

 

 

K.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 

JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

Územní plán Vidnava nevymezuje žádné plochy s povinností zpracování územní studie.  
 

V zastavitelné ploše bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/02 je rozhodování 

o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 

Územní studie musí navrhnout dopravní řešení lokality a řešení sítí technické infrastruktury. 

Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena do 

čtyř let ode dne, kdy Změna č. 1 nabude účinnosti. 

 

  

 

L.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Textová část územního plánu Vidnava obsahuje:  ….. 

 

Grafická část územního plánu Vidnava obsahuje 4 výkresy: 

 I/1   Výkres základního členění území 

 I/2   Hlavní výkres 

 I/3   Koncepce dopravní a technické infrastruktury 

 I/4   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

 

 

 


