
OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA

č. 1/2006

o vyhlášení závazné části územního plánu obce Česká Ves
Zastupitelstvo obce Česká Ves se usneslo dne 10.8.2006 vydat, dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (stavební zákon) a v souladu s § 84, odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen vyhláška).

ČÁST  I.

ÚVODNÍ  USTANOVENÍ
Závazná část územního plánu obce Česká Ves (ÚP obce Česká Ves)  vychází ze zákona č. 50/1976
Sb.  o územním  plánování  a  stavebním  řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební
zákon“), který v odst. 1, § 29 uvádí: "Územně plánovací dokumentace obsahuje závazné a směrné
části  řešení.  Závazné jsou základní  zásady uspořádání  území  a  limity jeho využití,  vyjádřené v
regulativech; ostatní části  řešení jsou směrné“. Limity využití  území omezují,  vylučují,  případně
podmiňují  umísťování  staveb,  využití  území a opatření v území.  V závazné části  (Regulativech)
jsou obsaženy pouze limity, vycházející z řešení ÚP obce Česká Ves. 
Závaznou část  územně plánovací dokumentace včetně veřejně prospěšných staveb (§ 108 odst.2
písm.a) a odst.3 stavebního zákona) vymezuje podle ustanovení odst. 2, § 29 stavebního zákona
schvalující orgán. V případě územního plánu obce Česká Ves vyhlašuje závaznou část obec Česká
Ves  obecně  závaznou  vyhláškou.  Obsah  závazné  části  ÚP  je  dále  specifikován  vyhláškou  č.
135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v § 18 odst. 1). a
2b). Závazná část  územně plánovací dokumentace s ohledem na hodnoty území omezuje, vylučuje,
popřípadě podmiňuje umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro
jeho uspořádání. Obsahem závazné části ÚP  jsou pak zejména.....“ urbanistická koncepce, využití
ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady
uspořádání  dopravního,  technického  a  občanského  vybavení,  vymezení  územního  systému
ekologické stability, limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení ploch pro
veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav“ 
Za veřejně prospěšné stavby se ve smyslu § 108, odst. 3 stavebního zákona považují stavby určené
pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující  jeho rozvoj a
ochranu  životního  prostředí,  které  vymezí  schvalující  orgán  v  závazné  části  územně  plánovací
dokumentace .
Závazná část územně plánovací dokumentace je závazným podkladem pro zpracování a schvalování
navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.

Vyhláška obsahuje :
Závaznou část územního plánu obce Česká Ves
Přílohu č. 1. Přípustné a nepřípustné prolínání funkcí v rámci vymezených zón a ploch.
Přílohu č. 2. Vysvětlení pojmů a použitých zkratek
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Účel vyhlášky
1. Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část (dále jen regulativy) územního plánu obce Česká

Ves tak, jak byla vymezena zastupitelstvem obce Česká Ves v rámci schválení územního plánu
obce Česká Ves dne 10.8. 2006, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích
*1) a s ustanovením § 26 odst. 2 stavebního zákona *2).

2. Tyto  regulativy  obsahují  závazná  pravidla,  která  omezují,  vylučují,  popřípadě   podmiňují
umisťování  staveb, využití  území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

3. Součástí regulativů je vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav  dle §
108 stavebního zákona *2).

________________________________________________________________________________
*1) zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

*2) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve  znění pozd. předpisů 

ČÁST  II.

ZÁVAZNÁ ČÁST
I. Rozsah platnosti a lhůty aktualizace

1. V souladu s  ustanoveními  odst.  1  a  odst.  2,  písm.  b)  §  18 vyhlášky o územně plánovací
dokumentaci  a územně plánovacích podkladech1 (dále jen ÚPD a ÚPP), se v  závazné části
územního plánu obce Česká Ves (dále v textu ÚP obce Česká Ves) stanovují  :

a) urbanistická koncepce

b) využití ploch a jejich uspořádání 

c) vymezení zastavitelného území

d) podmínky využití funkčních ploch   

e) zásady uspořádání dopravního a technického  vybavení

f) vymezení územního systému ekologické stability

g) ochrana životního prostředí a hodnot v území

h) plochy přípustné pro těžbu nerostů

i) vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací  nebo
asanačních úprav, 

2. Závazné části jsou graficky vyjádřeny ve výkresech:

B.1. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 2 000(pouze zastavěné území obce)

B.2. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 5 000 

B.2.1. Zónace území  1 : 5 000

B.3.1. Návrh technického vybavení –vodní hospodářství 1 : 2 000 (pouze zastavěné
území obce)

B.3.2. Návrh technického vybavení – energetika,spoje 1 : 2 000 (pouze zastavěné
území obce)

B.4. Návrh technického vybavení –vodní hospodářství, energetika,spoje 1 : 5 000

1 vyhl.č. 135/2001 Sb. o územně plánovací dokumentaci  a územně plánovacích podkladech
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B.6. Veřejně prospěšné stavby 1: 5000

B.8. Vyhodnocení záboru zemědělských pozemků a pozemků určených k plnění
funkce lesa 1 : 2 000 a 1 : 5 000 

Dále v textu regulativů jsou již používány zkrácené názvy výkresů B.1., B.2.,
B.2.1.B.3.1., B.3.2., B.4., B.6. a B.8. 

3. Platnost  vymezené závazné části  se  vztahuje na  správní  území  obce Česká Ves,  které  je
totožné s katastrálním územím Česká Ves. 

4. Za návrhové období územního plánu se považuje na rok 2020, přičemž územní plán obsahuje
i záměry přesahující toto období a zajišťuje územní ochranu takto vymezených koridorů a
ploch. Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl ÚP obce
Česká Ves dokončen a schválen, se ve smyslu § 16 odst. 3 vyhl. č. 135/2001 Sb. stanovují
k 31.12.2010 a dále v cyklu čtyř let vždy ke konci roku.

II. Zásady a regulativy pro využití a uspořádání území
Článek l.

1. Urbanistická koncepce

1.1 Obec bude plnit ve struktuře osídlení převážně funkci:

1.1.1. funkci  obytnou -  převážně pro své obyvatele,  v omezené míře i  pro sousední
město Jeseník. Funkce je jednoznačně vázána na stávající bytový  fond.

1.1.2. funkci výrobní - pro své obyvatele tak i pro obyvatelé přilehlých obcí. 

1.1.3. funkci obslužnou - pro své obyvatele a částečně i pro spádové území. 

a) v oblasti školství, sociálních služeb a ubytovacích funkcí bude plnit nadmístní
funkci i pro širší spádové území 

b) v oblasti státní správy je pro obec :

 sídlem stavebního úřadu město Jeseník

 sídlem pověřeného úřadu a úřadu s rozšířenou působností město Jeseník

 sídlem krajského úřadu Olomouckého kraje město Olomouc

c) v oblasti  občanského vybavení  se  soustřeďuje  převážně  do  oblasti  školství,
zdravotnictví, sociálních služeb, prodeje  potravinářského i nepotravinářského
zboží, služeb výrobních i nevýrobních a stravování

d) v oblasti technického vybavení kromě uspokojování potřeb místních obyvatel
uspokojuje potřeby širšího zájmového území v oblasti  zásobování el. energii
(transformační  stanice  110kV/22kV,  transit  vedení  110kV a 22kV),  plynem
(tranzit  vedení VTL plynovodu),  v oblasti  čištění odpadních vod (v obci je
centrální ČOV pro obec a město Jeseník včetně přívodních sběračů) . 

1.1.4. funkci dopravní - vedle uspokojování místních dopravních nároků obyvatel  a
podnikatelských aktivit na území obce bude zabezpečovat tranzitní dopravu přes
obec po   silnici I/44 (zabezpečení tranzitu mezi okresem Šumperk, Jeseník a
územím Polské republiky) a železniční trati č.292 (Olomouc-Krnov).

1.1.5. funkce rekreační – má převážně místní význam, v oblasti sportovních zařízení je
nadmístního významu (krytý bazén). 

1.2 Za hlavní prvky  utvářející urbanistickou koncepci obce považovat :
3



1.2.1. stávající  silnici  I/44,která po provedení její  přeložky do nové polohy se stane
hlavní sběrnou komunikací třídy B2.

1.2.2. významné liniové tepny - silnice 1/44 v nové poloze mimo současně zastavěné
území obce a železniční trať regionálního významu.

1.2.3. řeka Bělá a geomorfologie terénu

1.2.4. srostlou urbanistickou strukturu zastavěného území města Jeseník a obce Česká
Ves

1.3 V  území  budou  vytvořeny  podmínky  pro  rozvoj  jednotlivých  zón,rozvoj  dopravní
obsluhy  území,  vedení  technické  infrastruktury   a  realizaci  územního  systému
ekologické stability

1.4 Všechny navržené lokality musí  mít  zajištěnou možnost  napojení  na  dopravní  síť  a
technickou infrastrukturu.

Článek 2.
2. Využití ploch a jejich uspořádání

Pro stanovení podmínek využití funkčních ploch se území obce člení na :

2.1 urbanizované území:
Urbanizované území je současně zastavěné a zastavitelné (územním plánem k zastavění
navržené) území. Je to území, které se vyznačuje vyšší koncentrací výsledků tvůrčí
činnosti  člověka, a jeho základním znakem je koncentrace staveb sloužících bydlení,
výrobě, dopravě,  rekreaci a k provozování služeb  (vybavenost občanská a technická). 

2.1.1. Pro účely stanovení limitů a regulativů se urbanizované území člení na
zóny :
bydlení (B),která sestává z ploch :

individuálního bydlení - venkovská zástavba (IV)

individuálního bydlení - venkovská zástavba čistá  (IVČ)

hromadného bydlení (HB)

smíšené (SM), která sestává z ploch :

smíšené venkovské zástavby (SV)

veřejné vybavenosti (VV), která sestává z ploch :

veřejné vybavenosti (VV)

sportu a rekreace (SR), která sestává z ploch :

sportu a rekreace (SR)

podnikatelských aktivit (PO), která sestává z ploch :

pro podnikatelské aktivity nerušivé (PN)

pro podnikatelské aktivity rušivé (PR)

výroby a skladů (V) , která sestává z ploch:

průmyslové výroby a skladů (PS)

zemědělské a lesní výroby (ZV)

technické vybavenosti (TV), která sestává z ploch :
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technické vybavenosti (TV)

dopravních zařízení (DZ), která sestává z ploch :

dopravních zařízení (DZ)

sídelní zeleně urbanizované (SZU), která sestává z ploch :

veřejných pohřebišť(H)

zahrad (ZA)

zemědělsky obhospodařovaná půdy v urbanizovaném území (ZPU)

veřejné zeleně (VZ)

ostatní rozptýlené zeleně v urbanizovaném území ZOS) 

2.2 neurbanizované území
je území mimo urbanizované území

2.2.1. Pro účely stanovení limitů a regulativů se neurbanizované území člení na zóny :

sídelní zeleně neurbanizované (SZN), která sestává z ploch :

zahrad (ZA)

orné půdy

luk a pastvin

krajinné zeleně (ZK), která sestává z ploch :

lesů, doprovodné a rozptýlené zeleně

zemědělsky obhospodařované půdy (ZP), která sestává z ploch :

orné půdy

luk a pastvin
Vysvětlení pojmů vztahujících se k zónám a plochám jsou součástí přílohy č. 3

2.3 Členění území obce na jednotlivé plochy vymezují výkresy :

B.1. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 2 000(pouze zastavěné území obce)

B.2. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 5 000 

2.4 Členění území obce na jednotlivé zóny vymezuje výkres :

B.2.1. Zónace území  1 : 5 000

2.5 Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat  způsob jeho využívání
a zejména účel umisťovaných  a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v
jejich  užívání.

Článek 3.
3. Vymezení zastavitelného území

3.1 Zastavitelné území obce je graficky vymezeno ve výkresech :

B.1. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 2 000(pouze zastavěné území obce)

B.2. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 5 000 

3.2 Strukturu zastavitelného území – funkční využití zastavitelných ploch stanovuje bod.
2.1.1. regulativů(s výjimkou ploch zemědělské půdy v urbanizovaném území, veřejné zeleně
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a parků a ostatní rozptýlené zeleně v urbanizovaném území, které se mezi zastavitelné území
nezahrnují)

Článek 4.
4. Podmínky využití funkčních ploch

4.1   Předmětem regulace území je vymezení podmínek pro uskutečňování  činností při
využívání katastrálního území obce a objektů na  tomto území budovaných.

4.2 Podkladem pro vydávání regulačních podmínek jsou z řešení územního plánu :

4.2.1. všeobecné  zásady  limitující  využití  území  a  zón  stanovené  v části
II.odst.4.3.regulativů (obecně  platné  zásady pro  všechny zóny a  plochy v řešeném
území)

4.2.2. tabulky „Přípustné  a  nepřípustné  prolínání  funkcí  v rámci  vymezených zón  a
ploch“, které jsou obsaženy v příloze č.1

4.2.3. podrobné zásady stanovující regulační podmínky pro využití  jednotlivých zón ,
které  jsou součástí  textové  části  územního plán obce Česká Ves -  kap.A.7.3.
(tabulková část)

4.2.4. závazná část územního plánu graficky znázorněná ve výkresech specifikovaných
v čl.I.odst.2.

4.2.5. vymezení veřejně prospěšných staveb  v části II. Odst.9

4.2.6. obecné technické podmínky vyplývající z platných právních předpisů 

4.2.7. o  navrhovaném  využití,  které  není  jednoznačně  uvedeno  v regulativech
územního plánu , nebo není konkrétně podmíněno, rozhodne příslušný  stavební
úřad.

4.2.8. Dosavadní  způsob využití  ploch,  který neodpovídá  funkčnímu   využití  podle
územního plánu, je možný, pokud se nedostává do rozporu s jinými právními
předpisy a nejsou zde dány důvody pro  opatření podle stavebního zákona [§ 87 a
§ 102] 2

4.3 Všeobecné zásady limitující využití území a zón:
4.3.1. vymezení  urbanizovaného  a  neurbanizovaného  území  a  jednotlivých  zón

urbanizovaného a neurbanizovaného území je patrné z  výkresu B.2.1.Zónace
území.

4.3.2. přípustné  využití  vymezených  zón,  možnost  prolínání  jednotlivých  funkcí  v
zónách  stanovuje  tabulka  PŘÍPUSTNÉ  A  NEPŘÍPUSTNÉ  PROLÍNÁNÍ
FUNKCÍ  V  RÁMCI  VYMEZENÝCH ZÓN  A  PLOCH (příloha  č.1),  pokud
v tab.  Přehled regulativů stanovených pro  jednotlivé  zóny (jsou součástí  kap.
A.7.3. textové části) stanovujících podrobnější regulativy není stanoveno jinak

4.3.3. v zónách urbanizovaného území nutno respektovat :
a) hranice obce

b) hranice vymezující jednotlivé funkční plochy vymezené ve výkrese B.1. a B.2. 

c) trasy nadřazené technické infrastruktury a dopravní sítě 

d) návrhy na doplnění,popř.úpravy silniční a komunikační sítě a sítě účelových
cest tak, jak jsou vymezeny ve výkresech B.1. a B.2.

2  zákon  č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu ve znění pozdějších předpisů 
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e) rozhledové  trojúhelníky,  v  nichž  nesmí  být  umisťovány   překážky  bránící
rozhledu pro řidiče vozidel (týká se objektů i vegetace)

f) základní principy obsluhy funkčních ploch technickou infrastrukturou tak, jak
jsou vymezeny  v hlavních výkresech B.3.1., B.3.2. a B.4..

g) limity využití  území,  prvky vymezené  schválenou závaznou  části  ÚP VÚC
Jeseníky ve znění změny č.1 a ostatní ochranná pásma specifikované v příloze
č.2.

h) návrh  ochranných  pásem  pohřebišť,  jejichž  velikost  nutno  považovat  za
minimální.  Tato  pásma  vymezují  území,  která  budou  dotčena  ochranou
veřejného  pohřebiště  vyplývající  z právních  předpisů.  V takto  vymezených
územích  se  do  doby  zřízení  ochranného  pásma  a  stanovení  podrobných
podmínek   příslušným  stavebním  úřadem  nesmí  povolovat  nové  stavby.
Připouští  se  provádění  údržby  stávajících  objektů  a  výstavba  doplňkových
staveb k stavbě hlavní

i) ochranné  hygienické  pásmo  kolem  areálů  živočišné  výroby (v  rozsahu  dle
výkresu  B.1.).  Výpočtová  velikost  jednotlivých  pásem  odpovídá
deklarovanému množství chovaných zvířat k roku 2003

j) Plán péče CHKOJ pro část urbanizovaného území zasahujícího do CHKOJ

4.3.4. v urbanizovaném území se připouští :
a) ve  vymezených  funkčních  plochách  realizovat  přístupové  a  příjezdové

komunikace, odstavné a provozní plochy pro přímou obsluhu funkční plochy
(zejména  chodníky,  místní  a  účelové  komunikace,  parkoviště,  obratiště,
manipulační  plochy -  v  kapacitě  potřebné  pro  provoz  zařízení,  určené  dle
příslušných norem, pokud jejich negativní vlivy nepřesahují  míru přípustnou
pro základní funkci plochy) , které svým významem a velikostí  není účelné
vymezit samostatnou dopravní  plochou

b) ve  vymezených  funkčních  plochách  realizovat  liniové  stavby  technické
infrastruktury  (inženýrské  sítě  jako  vodovod,  kanalizace,  plynovod,
elektrorozvody,  telekomunikační  kabely)  v rozsahu  nezbytném pro  zajištění
funkce plochy.

c) ve vymezených funkčních plochách realizovat stavby technické infrastruktury
pro  přímou  obsluhu  plochy  (zejména  trafostanice,  regulační  stanice,
výměníkové  stanice,  malé  čistírny  odpadních  vod,  přečerpávací  stanice,
vodojemy,  lokální  prostory  pro  sběr  komunálního  odpadu)  pro  které  svým
významem  a  velikostí  není  účelné  vymezit  samostatnou   funkční  plochou
technické  infrastruktury  a  které  svou  funkcí  a  polohou  nenaruší  základní
koncepci  obsluhy  technickou  a  dopravní  infrastrukturou  stanovenou  ve
výkresech B.3.1.,B.3.2. a B.4.

d) realizace  přípustných činností  uvedených pod body 4.3.4.a)-c)  nesmí  svými
vlivy zhoršit užívání a prostředí funkčních ploch pro něž jsou povoleny a ploch
sousedních

e) provedení  přeložek  liniových  vedení  inženýrských sítí  v rámci  vymezených
návrhových ploch do vhodnější  polohy, za podmínek stanovených správcem
inženýrské sítě a za podmínky, že nebude narušena celková koncepce obsluhy
území technickou infrastrukturou znázorněna ve výkresech B.3.1.,B.3.2. a B.4.
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f) zatrubnění  vodotečí  pouze  v nezbytně  nutném rozsahu  (mostky pro  pěšiny,
komunikace, silnice, vjezdy na pozemky apod.)

4.3.5. v urbanizovaném území se nepřipouští :
a) nová výstavba, pokud její funkce a využití nebude v souladu s funkční regulací

stanovenou :

 ve všeobecných zásadách funkčního využití  řešeného území  stanovených
v části  II.odst.4.3.(obecně  platné  zásady  pro  všechny  zóny  a  plochy  v
řešeném území)

 v tabulkách „Přípustné a nepřípustné prolínání funkcí v rámci vymezených
zón a ploch“, které jsou obsaženy v příloze č.1

 v  tabulkovém  přehledu  regulativů  stanovených  pro  jednotlivé  zóny
vymezující  podrobné regulační  podmínky pro využití   jednotlivých zón ,
které  jsou  součástí  textové  části  územního  plánu  obce  Česká  Ves  -
kap.A.7.3..

b) zasahování negativních vlivů z podnikatelské činnosti do ploch bydlení

c) povolovat nové stavby do ploch vymezených pro realizaci ÚSES. Výjimku lze
učinit  pro liniová vedení  inženýrských sítí,  komunikace a stavby související
s údržbou vodních toků a protipovodňovými opatřeními, pokud jsou v souladu
s územním plánem. 

d) v zónách CHKOJ (obecně):

 povolování  staveb  ,  pokud  stavba  zasahuje  do  prvku  nadregionálního,
regionálního a lokálního ÚSES

 umístění přečerpávacích vodních elektráren, rozsáhlých továrních komplexů
a objektů, nových zahrádkářských osad a zahrádkářských chat, samostatně
stojících garáží

 výstavba nových MVE. Výjimečně se připouští realizace MVE pouze ve IV.
zóně(na  stávajících  jezových  objektech  bez  budování  náhonu),  po
projednání se Správou CHKO Jeseníky

 výstavba nových větrných elektráren

 umístění  více  stožárů  různých operátorů  na  jedné  lokalitě  (vyjma  střech
domů v zástavbě větších měst) 

e) v jednotlivých zónách CHKOJ :
3. zóna 

 umísťování  nových  staveb  mimo  současně  zastavěné  území  obce
s výjimkou :

o staveb   hospodářských  objektů  (seníků),  a  to  pouze  v souvislosti
s vlastnictvím  a  obhospodařováním  zemědělských  pozemků  velké
rozlohy. 

o účelových staveb a zařízení pro lesní výrobu,

o veřejně  prospěšných  staveb  (telekomunikačních,  vodohospodářských,
energetických apod.) 

po předchozím posouzení správou CHKOJ 

4.3.6. ve 3.zóně CHKOJ lze připustit v souladu s Plánem péče CHKOJ:
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a) povolení,  po  předchozím  odsouhlasení  záměru  správou  CHKOJ,  umístění
nových staveb rodinných domů,  rodinných domů s ubytováním,  objektů pro
individuální rekreaci nebo i objektů s provozem zaniklých tradičních řemesel
pouze v prolukách zastavěného území, nebo na zborech (avšak bez zvětšování
obrysů současně zastavěného území).

b) základnové  stanice  na  základě  předchozího  souhlasu  Správy  CHKOJ.
Elektrické přípojky a přístupové komunikace musí využívat stávající rozvody a
komunikace v krajině.

c) rozvoj  aktivit  cestovního ruchu,  které  jsou příznivé  ve  vztahu k přírodnímu
prostředí např. pěší turistika, cykloturistika, hippoturistika, agroturistika, zimní
lyžařská turistika apod., 

4.3.7. Při úpravách koryt v zastavěném území obce nacházející se v CHKOJ musí být
akceptovány tyto požadavky :

a) pokud  budou  obnovovány a  rekonstruovány  stupně  a  prahy  toku,musí  být
zajištěna  možnost  migrace  živočichů  (příčné  objekty  v korytě  musí  být
migračně prostupné) 

b) obnovit morfologickou diverzitu dna  a částečně i břehů koryta odpovídající
horskému toku

c) doplnit nezbytné dřeviny podél toků 

4.3.8. Při  úpravách  úseků  toků  procházejících  rozptýleně  zastavěným  územím  (v
CHKOJ) se připouští pouze alternativní přírodě blízké úpravy včetně provádění
kompenzačních opatření - náhradní výsadby odpovídající druhové skladby, a to
stromy i keře. 

4.3.9. Zatrubňovat vodoteče se připouští pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro
pěšiny,komunikace, silnice, tratě ČD, vjezdy na pozemky apod.)

4.3.10. funkční  využití  ploch  ve  kterých  lze  předpokládat  pohyb  osob  s omezenou
schopností pohybu a orientace musí splňovat požadavky vyplývající z platných
právních předpisů které upravují užívání staveb a veřejných prostranství osobami
s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace(včetně  vyhrazení  odpovídajícího
počtu odstavných stání na parkovištích)

4.3.11. v plochách vyhrazených veřejné vybavenosti , podnikání a průmyslové výroby a
skladů zabezpečit odstavná stání pro osobní automobily v počtu odpovídajícímu
kapacitě zařízení. 

4.3.12. rušivé podnikatelské aktivity, které jsou součástí zóny bydlení, se musí podřídit
celkovému režimu zóny a nesmí  svou činností  ovlivňovat  prostředí  zóny nad
míru  povolenou  platnými  právními  předpisy(hluk,prašnost,  pachy,emise
škodlivých látek, otřesy apod.)

4.3.13. stavby pro  chov hospodářského zvířectva situované v plochách bydlení u RD
nesmí zhoršovat životní prostředí sousedních parcel s funkcí vyhrazenou bydlení.
V případě  pochybností  o  negativních  vlivech  chovu  hospodářských  zvířat  na
okolí  bude  předložen  majitelem stavby výpočet  pásma vymezující  max.dosah
negativních vlivů na okolí dle platných právních předpisů.

4.3.14. před každou novou výstavbou objektů s pobytem osob se  doporučuje  provést
podrobný radonový průzkum.
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4.3.15. realizace navržených ploch se podmiňuje zajištěním  příjezdových komunikací a
obsluhou technickou infrastrukturou (pitná voda, el.energie, spoje -  v rozsahu
potřeb provozované funkce).

4.3.16. zabezpečit odstavná stání na vlastním pozemku určeném k podnikání pro osobní
automobily v počtu odpovídajícímu kapacitě zařízení

4.3.17. v plochách  určených  k podnikání  musí  provedení  přístupových  cest   včetně
nástupních ploch odpovídat požadavkům platných právních předpisů pro požární
bezpečnost staveb. Alespoň jeden vjezd(výjezd) na odstavné a parkovací plochy
musí splňovat požadavky požární bezpečnosti svou velikostí průjezdného otvoru

4.3.18. zajistit  trvalý příjezd ke stavbám technického vybavení (jako např.  distribuční
trafostanici,  čerpací  stanici  ,  regulační  stanice,  vodojemu,  regulační  stanici,
apod.)  příjezdovou  komunikaci  o  min.š.3  m   a  únosnosti  odpovídající
obsluhujícím vozidlům

4.3.19. ve výjimečných případech, kdy nebude možné novou výstavbu lokalizovat v jiné
lokalitě, lze snížit po splnění podmínek stanovených orgánem státní správy lesů,
velikost ochranného pásma z 50m (viz příloha 2) na min. 30m  od okraje lesních
pozemků (tento požadavek se nevztahuje liniové stavby s výjimkou vzdušného
vedení NN,VN ). Tuto výjimku lze uplatnit  až po provedení  průkazu, že jiné
vhodnější řešení neexistuje, nebo je pro obec neekonomické.

4.3.20. ve  vnějším  území  lázeňského  místa  nelze  bez  souhlasu  ministerstva
zdravotnictví:

a) vydat  územní  rozhodnutí  o  umístění  stavby,  územní  rozhodnutí  o  využití
území,  stavební  povolení,  rozhodnutí  o  dodatečném  povolení  stavby  a
rozhodnutí o odstranění stavby pro:

 stavby, které nemají charakter rodinných domů, staveb pro shromažďování
většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb
škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, staveb a zařízení
pro  informace,  reklamu  a  propagaci,  jednoduchých a  drobných staveb  a
které nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, a liniových
staveb, které nezasahují do hloubky více než 1,5 metru pod úroveň terénu;
souhlas se též nepožaduje ke stavebním úpravám, při nichž se zachovává
vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby,

 stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti,

b) vydat rozhodnutí o povolení terénních úprav,

c) povolit  hornickou  činnost  nebo  činnost  prováděnou  hornickým  způsobem,
pokud je spojena se zásahem do pozemku,

4.3.21. v zónách neurbanizovaného území nutno respektovat :
a) hranice obce

b) trasy nadřazené technické infrastruktury a dopravní sítě 

c) návrhy na doplnění, popř. úpravy silniční a komunikační sítě a sítě účelových
cest tak, jak jsou vymezeny ve výkresech B.1. a B.2.

d) limity využití  území,  prvky vymezené  schválenou závaznou  části  ÚP VÚC
Jeseníky ve znění změny č.1 a ostatní ochranná pásma specifikované v příloze
č.2.

e) Plán péče CHKOJ
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f) stávající  rozptýlenou  krajinnou  zeleň  jako  jeden  z  předpokladů  ekologické
stability území. Zeleň se snažit v maximálně možné míře zachovat, chránit a
dle stanoveného funkčního využití ploch i rozšiřovat.

g) stávající  a  navrhované  skladebné  části   nadregionálního,  regionálního  a
lokálního ÚSES a zajistit ochranu jejich ekostabilizační funkce.

h) přechodně chráněné plochy - Mlynářská louka , Holendry, U kapličky

i) návrh přechodně chráněné plochy Bačův les

j) významný krajinný prvek - lokalita Žlebník (lokalita přesličky obrovské)

k) pramenní  vývěry podchycené  pomníčky na  jižních  a  jihozápadních  svazích
Studničního vrchu

l) geologickou lokalitu - Čertovy kameny 

m) staré důlní dílo- středověký důl na zlato v lokalitě Zlatý Chlum

n) ostatní ložiska a prognózní zdroje:

 prognózní plochu ostatní -Zlatý Chlum- Česká Ves(Zlatonosná ruda)

 evidované ložisko nebilancované Česká Ves - Špičák(grafit)

4.3.22. v neurbanizovaném území se připouští :
a) realizovat dopravní stavby (silnice, místní komunikace, účelové komunikace,

cyklistické stezky, chodníky včetně souvisejících staveb nezbytných k zajištění
jejich provozu jako např. mosty, mostky, propustky, opěrné zdi, manipulační
plochy, obratiště, apod.) , které budou v souladu se základní koncepci dopravní
obsluhy území  stanovenou ve výkresech B.1. a B.2.

b) realizovat  stavby technické  infrastruktury (liniová vedení  a  stavby ostatních
zařízení  nezbytných  k zajištění  provozu  liniových  vedení  jako  trafostanice,
regulační  stanice,   čistírny  odpadních  vod,  přečerpávací  stanice,
vodojemy,apod.) pro které svým významem a velikostí  není účelné vymezit
samostatnou  funkční plochou technické infrastruktury a které budou v souladu
se  základní  koncepci  obsluhy  technickou  infrastrukturou  stanovenou  ve
výkresech B.3.1.,B.3.2. a B.4.

c) zatrubnění  vodotečí  pouze  v nezbytně  nutném rozsahu  (mostky pro  pěšiny,
komunikace, vjezdy na pozemky apod.)

d) realizovat  výstavbu nových vodních  ploch,  pokud bude v souladu s výkresy
B.1. a B.2.

e) umísťovat  nové  stavby hospodářských objektů (usedlostí,  farem) pouze na
základě změny územního plánu a za podmínky, že záměr na umístění stavby
bude  souviset  s vlastnictvím  a  obhospodařováním  zemědělských  pozemků
velké  rozlohy  a  budou  akceptovány  všechny  limity  vyplývající  z právních
předpisů a zájmy ochrany přírody

4.3.23. využití  území Chráněné krajinné  oblasti  Jeseníky je  diferencováno podle  zón
odstupňované  ochrany  přírody3.  K bližšímu  určení  způsobu  ochrany  přírody
Chráněné  krajinné  oblasti  Jeseníky  jsou  vymezeny  čtyři  zóny.  Podrobnosti
v oblasti  využití  území  CHKOJ  a  jeho  ochrany upravuje  platný Plán  péče  o
Chráněnou krajinnou oblast Jeseníky

3 Zónace CHKO Jeseníky byla schválena MŽP ČR dne 27.6.1994 pod čj.: OOP/2818/94. Bližší podmínky ochrany a vymezení
CHKO Jeseníky určuje dosud platný Výnos MK ČSR čj.: 9.886/69-II/2 z 19.6.1969.
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4.3.24. v zónách CHKOJ (obecně) se nepřipouští :

a) povolování  staveb  ,  pokud  stavba  zasahuje  do  prvku  nadregionálního,
regionálního a lokálního ÚSES

b) umístění přečerpávacích vodních elektráren, rozsáhlých továrních komplexů a
objektů,  nových  zahrádkářských  osad  a  zahrádkářských  chat,  samostatně
stojících garáží

c) výstavba nových MVE. Výjimečně se připouští realizace MVE pouze ve IV.
zóně(na stávajících jezových objektech bez budování náhonu), po projednání
se Správou CHKO Jeseníky

d) výstavba nových větrných elektráren

e) umístění více stožárů různých operátorů na jedné lokalitě (vyjma střech domů
v zástavbě větších měst) 

f) výstavba chat

4.3.25. na území CHKOJ  :

ve 2.zóně se nepřipouští :

a) budování  nových staveb a  zařízení  s výjimkou staveb a  zařízení  uvedených
v plánu  péče  (vodojemy,  sítě  technického  vybavení,  drobná  myslivecká  a
rybářská zařízení, lesní cesty)

b) povolování staveb trvalých zemědělských objektů.

c) výstavba  telekomunikačních  (základnových  stanic)  a  obdobných  výškových
staveb.

ve 2.zóně se stanovují následující opatření :

d) změna kultur z trvalých travních porostů na kulturu les, stanovuje se povinnost
chránit  rozptýlenou  mimolesní  zeleň,  remízky  a  agroterasy,  prameniště  a
mokřady.

e) příp.  doplnění  nových  úseků  turistických  tras,  cykloturistických  stezek  a
hippotras, lze provést na základě kladného posouzení správou CHKOJ .  

f) na  lokalitách,  kde  je  možná  řízená  pastva  dobytka,  se  připouští  umístění
dočasných zařízení sloužící k pastvě (ohrady, příkrmiště, napajedla apod.). 

ve 3.zóně se nepřipouští:

g) umísťování nových staveb mimo současně zastavěné území obce s výjimkou :

 staveb   hospodářských  objektů  (seníků),  a  to  pouze  v souvislosti
s vlastnictvím a obhospodařováním zemědělských pozemků velké rozlohy. 

 účelových staveb a zařízení pro lesní výrobu,

 veřejně  prospěšných  staveb  (telekomunikačních,  vodohospodářských,
energetických apod.) 

po předchozím posouzení správou CHKOJ 

ve 3.zóně se stanovují následující opatření :

 základnové  stanice  lze  povolit  na  základě  předchozího  souhlasu  Správy
CHKOJ,  elektrické  přípojky  a  přístupové  komunikace  musí  využívat
stávající rozvody a komunikace v krajině
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 připouští se rozvoj aktivit cestovního ruchu, které jsou příznivé ve vztahu
k přírodnímu  prostředí  např.  pěší  turistika,  cykloturistika,  hippoturistika,
agroturistika, zimní lyžařská turistika apod., 

4.3.26. Při úpravách koryt vodních toků v CHKOJ se stanovují tato opatření :

a) při  úpravách  úseků  toků  procházejících  rozptýleně  zastavěným územím  se
připouští  pouze  alternativní  přírodě  blízké  úpravy  včetně  provádění
kompenzačních opatření - náhradní výsadby odpovídající druhové skladby, a to
stromy i keře. 

b) souvislé úpravy toků mimo zastavěné území  obcí  se připouští  pouze tehdy,
pokud si to vyžádá protipovodňová ochrana níže položených obcí, zároveň je
ekologicko-stabilizační funkce toků narušena 

4.3.27. využití  neurbanizovaného  území,jeho  obsluha  účelovými  komunikacemi,
protierozní  ochrana  bude  upřesněno  pozemkovými   úpravami  [po  jejich
zpracování] ve formě změn územního plánu. Návrh nové polní cestní sítě bude
již respektovat nové uspořádání vlastnických vztahů, potřeby protierozní ochrany
půdy,  zpřístupnění  lesních  pozemků  při  respektování  požadavků  na  tvorbu  a
ochranu krajiny a životního prostředí.

4.3.28. vymezení  jednotlivých  stávajících  ploch  pastvin,  luk  a  orné  půdy  v
neurbanizovaném území (chápe se vnitřní struktura těchto ploch) ve výkresech
B.1. a B.2.1. a B.2. považovat za informativní údaj. Vymezení zón považovat za
závazné. 

4.3.29. plochy  pro  zabezpečení  průchodu  biokoridorů  systému   ekologické  stability
považovat za nezastavitelné. Výjimku je možné povolit jen u biokoridorů, které
jsou  kříženy  liniovými   částmi  staveb  dopravních  a  inženýrských  sítí,
melioračními  zásahy,  úpravy  vodních  toků  apod,  při  dodržení  podmínek
stanovených orgánem ochrany přírody a za předpokladu že záměr je v souladu
s územním plánem obce. Veškeré jiné zásahy, které by mohly negativně ovlivnit
funkci biokoridorů a biocenter  jsou nepřípustné.

4.3.30. na pozemcích plnících funkci ÚSES (funkčních i nefunkčních) nelze provádět
změny  kultur  směrem  k  nižšímu  stupni  ekologické  stability,  nepovolené
pozemkové úpravy, odvodňování, úpravy vodních toků a nádrží, těžit nerosty a
jinak narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch. V opodstatněných
případech postupovat dle platných právních předpisů o ochraně přírody.

4.3.31. vymezené biocentra a biokoridory nelze oddělovat od volné krajiny oplocením.

4.3.32. zajistit  trvalý příjezd ke stavbám technického vybavení (jako např.  distribuční
trafostanici,  čerpací  stanici  ,  regulační  stanice,  vodojemu,  regulační  stanici,
apod.)  příjezdovou  komunikaci  o  min.š.3m   a  únosnosti  odpovídající
obsluhujícím vozidlům

4.3.33. ve  vnějším  území  lázeňského  místa  nelze  bez  souhlasu  ministerstva
zdravotnictví:

a) vydat  územní  rozhodnutí  o  umístění  stavby,  územní  rozhodnutí  o  využití
území,  stavební  povolení,  rozhodnutí  o  dodatečném  povolení  stavby  a
rozhodnutí o odstranění stavby pro:

 stavby, které nemají charakter rodinných domů, staveb pro shromažďování
většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb
škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, staveb a zařízení
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pro  informace,  reklamu  a  propagaci,  jednoduchých a  drobných staveb  a
které nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, a liniových
staveb, které nezasahují do hloubky více než 1,5 metru pod úroveň terénu;
souhlas se též nepožaduje ke stavebním úpravám, při nichž se zachovává
vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby,

 stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti,

b) vydat rozhodnutí o povolení terénních úprav,

c) povolit  hornickou  činnost  nebo  činnost  prováděnou  hornickým  způsobem,
pokud je spojena se zásahem do pozemku,

Článek 5.
5. Zásady uspořádání dopravního a technického vybavení

Pro zabezpečení fungování dopravy se stanovuje :

5.1 Silniční komunikace

5.1.1. v rámci  koncepce  rozvoje  dopravní  infrastruktury  hájit  koridor  pro  realizaci
přeložky silnice 1/44

5.1.2. realizovat  navržené  místní  a  účelové  komunikace  v  rozsahu  dle   návrhu  ve
výkresech  B.1.  a  B.2.ve  znění  následných  změn  a  průběžných  potřeb  obce
souvisejících s postupnou přípravou nových stavebních lokalit

5.1.3. navrhována přeložka silnice I/44 bude dvoupruhová v  kategorii S11,5/80 mimo
zastavěné území. Funkční zařazení-sběrná komunikace funkční třídy B2

5.1.4. napojení obce realizovat dvěma křižovatkami, situovanými na jižním a severním
okraji katastrálního území obce. Komunikace napojující stávající silnici I/44 na
její  přeložku  budou  zařazeny do  silnic  III.třídy,  jejich  šířkové  uspořádání  je
navrhováno v kategorii MS 9,0/70 resp S 9,5/70.

5.1.5. koridor cca 100 metrů vymezený ochranným pásmem komunikace (2 x 50 m od
osy) vymezuje pás, v němž se doporučuje trasa přeložené silnice I/44 situovat,
její vedení bude upřesněno v dalším stupni projektové přípravy. 

5.1.6. Trasa přeložky je vedena v kontaktu s  bodovým a plošným aktivním sesuvem.
V rámci  projektové  přípravy  bude  nutno  provést  geologický  průzkum  a
navrhnout opatření, které zajistí stabilitu svahu.

5.1.7. Stávající průtah silnice I/44 obcí se po vybudování přeložky navrhuje zařadit do
sítě silnic III.třídy. 

5.1.8. Součástí  úprav  na  silniční  síti  bude  i   dobudování  autobusových  zastávek  a
souběžných chodníků. 

5.1.9. V rámci  rekonstrukce  mostů   přes  řeku  Bělá  budou  u  mostů  situovaných
v blízkosti  sil.I/44 zlepšeny šířkové parametry a rozhledy křižovatek na dnešní
silnicí I/44 

5.1.10. Nové  obslužné  komunikace  se  navrhují  v kategorii  MO 7,0/30  ,  nebo  MOK
4,0/30 (jednopruhová komunikace s výhybnami). 

5.2 Pěší a cyklistická doprava:

5.2.1. Podél silnice I/44 v současné trase a podél  vybraných obslužných komunikací
budou realizovány min. jednostranné chodníky
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5.2.2. Stávající  vedení turistických tras bude v místě křížení  s přeložkou silnice I/44
provedeno mimoúrovňově. 

5.2.3. Cyklistická doprava  bude využívat málo frekventované  místní komunikace a
účelové cesty.

5.3 Ostatní dopravní zařízení :

5.3.1. Autobusová zastávka  „Česká ves, konečná“ ve směru na Jeseník bude situována
do zálivu

5.3.2. Pro zlepšení plošné obsluhy stávajících a rozvojových ploch obce je navrhováno
vybudování nové zastávky v prostoru severně areálu Řetězárny. Zastávka pro oba
dva směry bude situována v zálivu.

5.3.3. Realizovat  odpovídající  kapacity odstavných a  parkovacích  ploch  pro  osobní
vozidla  obyvatel  a  návštěvníků  občanské  vybavenosti  a  podnikatelských  zón
rušivých i nerušivých. Tyto plochy budou součástí vymezených zón. 

5.4 Železnice :

5.4.1. respektovat v území obce  stabilizovanou jednokolejnou železniční trať č. 290
(Olomouc - Hanušovice - Krnov)  

5.4.2. Respektovat stávající osobní zastávky . Pro zlepšení komfortu budou vybaveny
jednotným typem přístřešků a zlepšením pěších přístupů. 

5.4.3. Počet nechráněných křížení trati s účelovými komunikacemi bude redukován 

5.4.4. Železniční vlečka do Řetězárny bude respektována.

5.4.5. Využití  území  v ochranném pásmu dráhy se  akceptuje  za  podmínky že  bude
zpracována  hluková  studie  a  budou  eliminovány  případné  důsledky  zvýšené
hladiny  hluku  provedením  nezbytných  protihlukových  opatření.Maximální
přiblíženi staveb k pozemkům dráhy se připouští 10m. 

5.5 Vodní hospodářství
5.5.1. Pro zabezpečení zásobování obce pitnou vodou, odvádění  a čištění odpadních

vod je nutno:

a) realizovat rekonstrukci čistírny odpadních vod 

b) realizovat dostavbu splaškové kanalizace a vodovodu včetně objektů na nich
v území dosud neodkanalizovaném a nenapojeném na vodovod

c) realizovat  výstavbu nových vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  oddílné
kanalizace (splaškové a dešťové) v lokalitách navržených k zástavbě, kde trasy
uvnitř ploch a dimenze musí být specifikovány podrobnou dokumentací

d) do doby odvedení odpadních vod na ČOV akumulovat splaškové odpadní vody
v žumpách  pravidelně  vyvážených  nebo  je  čistit  v lokálních  ČOV  u
jednotlivých  nemovitostí  nebo  areálů  pro  výrobu,  skladování  či  podnikání
s přepady do jednotné kanalizace nezaústěné na centrální ČOV nebo vodotečí
za podmínek stanovených vodoprávním úřadem    

5.5.2. Pro ochranu podzemní a povrchové vody je nutno: 

a) respektovat  stanovená  ochranná  pásma  vodních  zdrojů  1.  a  2.stupně  dle
platných rozhodnutí 
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b) zajistit  pravidelnou  údržbu  vodních  toků,  aby  nedošlo  ke  snížení  jejich
kapacity pro odvedení dešťových přívalů

c) respektovat volný pruh podél obou břehových hran vodních toků v šířce do 8 m
u významných vodních toků (řeka Bělá) a v šířce do 6 m u ostatních vodních
toků,  sloužící  provozu  a  udržování  vodních  děl  a  zařízení  a  zároveň  pro
výsadbu břehové a doprovodné zeleně

d) podpořit samočisticí schopnost povrchových tekoucích vod vhodnou úpravou
břehů a koryt

e) nezatrubňovat vodní toky, ochraňovat je a jejich koryta v souladu s platnými
právními předpisy 4

f) zvyšovat  vsakovací  schopnost  půdy a  tím  snižovat  povrchový odtok,   aby
nedocházelo  k  eroznímu  ohrožení  pozemků  a  odnosu  splavenin  do
zastavěného  území  nebo  do  vodotečí,  kde  způsobují  jejich  zanášení  a
znečištění 

g) dobudovat celý systém odkanalizování v obci

5.5.3. Pro  hygienickou ochranu území je nutno:

a) respektovat  vyhlášené  pásmo  ochrany  prostředí  kolem  ČOV,  kde  nelze
realizovat  bytovou  výstavbu,  občanskou  vybavenost  a  podnikatelské  areály
vyžadující  zvýšenou  ochranu  prostředí,  jako  např.  školská,  tělovýchovná,
rekreační zařízení, potravinářské objekty apod. 

b) upravit technologii čištění odpadních vod v centrální ČOV tak, aby nedošlo k
negativnímu ovlivňování především pachovými látkami a hlukem navazujících
ploch bydlení

5.5.4. Pro  ochranu území  před povodněmi je nutno:

a) respektovat  stanovené  záplavové  území  řeky  Bělé,  kde  budou  plněny
následující  podmínky  dle  opatření  OŽPZ  Krajského  úřadu  Olomouckého
kraje5:

 Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám,
zařízením  a  činnostem,  pokud  jim  žadatel  nedoloží  souhlas  vydaný
příslušným vodoprávním úřadem.

 Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí  být projednána se
správcem  povodí,  tj.  Povodí  Odry,  s.p.  Stavba  musí  být  posouzena
z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci,  s ohledem na možné
hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.

 Při plánování větších staveb v záplavovém území , které by mohly ovlivnit
odtokové  poměry,  je  nutno  lokalitu  detailně  přeměřit  a  průběhy
povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby
v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je
nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q100.

 V aktivní  zóně  záplavového  území  se  nesmí  umisťovat,  povolovat  ani
provádět  stavby  s výjimkou  vodních  děl,  jimiž  se  upravuje  vodní  tok,
převádějí  povodňové  průtoky,  provádějí  opatření  na  ochranu  před
povodněmi  nebo  která  jinak  souvisejí  s vodním  tokem,  nebo  jimiž  se

4 § 46 zákona č.254/2001 Sb.
52 §66 zákona č.254/2001 Sb.
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zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a
odvádění  srážkových vod a dále  nezbytných staveb dopravní  a  technické
infrastruktury. 

 V aktivní zóně je dále zakázáno:

o těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a
provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod

o skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty

o zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky

o zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení

b) ve stanoveném záplavovém území  mimo aktivní  zónu nebudou povolovány
stavby zdravotních zařízení, sociálních ústavů, školních či rekreačních zařízení
a dalších veřejných staveb obdobného charakteru a objekty, v nichž se nakládá
se závadnými látkami.

5.6 Energetika,spoje
Pro zabezpečení zásobování obce elektrickou energii je nutno :

5.6.1. Pro možnost napojení případných nových odběratelů z distribuční soustavy VVN
110 kV je nutno provést:

a) rozšířit stávající rozvodnu 110 kV Česká Ves směrem na východ o dvě pole,
s ohledem na zaústění nového vedení 110 kV.

5.6.2. Před výstavbou nové komunikace v jihovýchodní části obce je dle definitivního
návrhu trasy nutno provést:

a) přeložku části vedení VN 22 kV č.35 v nezastavěné části obce

b) přeložku části vedení VN 22 kV č.355, 356 v zastavěné části obce

c) přeložku části vedení VN 22 kV č.356, včetně přípojky VN pro T272 - Čertovy
kameny v zastavěné části obce

d) úpravu stávajících stožárů a vedení VN 22 kV v místě křižování  a souběhu
s plánovanou komunikací.

5.6.3. Před zahájením výstavby v průmyslové zóně v severovýchodní části obce, vedle
TR 110/22 kV:

a) vybudovat nové venkovní vedení  VN 22 kV v ochranném pásmu s vedením
VVN 110 kV

b) po  přesném  určení  investora  s jeho  plánovaným  soudobým  zatížením
vybudovat novou trafostanici.

5.6.4. Před výstavbou v průmyslové zóně pod tratí (nad trafostanicí T90034- Sušička) :

a) vybudovat nové venkovní vedení  VN 22 kV z přípojky VN pro trafostanici
T90034 - Sušička

b) po  přesném  určení  investora  s jeho  plánovaným  soudobým  zatížením
vybudovat novou trafostanici. 

5.6.5. Před výstavbou v průmyslové zóně vedle zemědělského družstva :

a) vybudovat nové venkovní vedení  VN 22 kV z přípojky VN pro trafostanici
T90000 – ZD
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b) po  přesném  určení  investora  s jeho  plánovaným  soudobým  zatížením
vybudovat novou trafostanici.

5.6.6. Před výstavbou v průmyslové zóně vedle ČOV, na okraji katastru :

a) vybudovat  odbočku  VN  22  kV  z venkovního  vedení  VN  č.35,  v souběhu
s venkovním vedením VVN 110 kV

b) po  přesném  určení  investora  s jeho  plánovaným  soudobým  zatížením
vybudovat novou trafostanici.

5.6.7. Před  výstavbou  garáží  nad  stávající  trafostanicí  T90003  –  Sušička  je  nutno
provést:

a) přeložku části venkovního vedení přípojky VN 22 kV pro T90003 – Sušička do
kabelu.

5.6.8. Před výstavbou rodinných domů a hřiště v jihovýchodní části obce, podél ulice U
Zahradnictví je nutno provést:

a) přeložku části venkovního vedení přípojky VN 22 kV pro T276 – U Jeseníku
do kabelu.

5.6.9. Před výstavbou v lokalitě poblíž stávajícího hřbitova :

a) zrušit stávající venkovní vedení VN 22 kV pod tratí : přípojky VN pro T288,
T289 a T290  

b) přeložit  část  stávající  přípojky  VN  pro  T2980  -  ZD  Dílny,  provedenou
venkovním vedením, do kabelu  

c) přemístit  nebo  vybudovat  včetně  přípojky  VN  novou  trafostanici  místo
stávající trafostanice T289 – U nádraží

d) vybudovat  novou  přípojku  VN  pro  stávající  trafostanici  T288  –  Paneláky,
navrženou přes trať venkovním vedením a dále kabelem v zemi.

e) dle potřeby vybudovat včetně kabelové přípojky VN novou trafostanici T-N2 

f) vybudovat novou distribuční síť NN.

5.6.10. Před výstavbou rodinných domů pod tratí v severozápadní části obce :

a) dle potřeby vybudovat včetně přípojky VN 22 kV novou trafostanici T-N1 

b) vybudovat novou distribuční síť NN.

5.6.11. Pro výstavbu v ostatních menších lokalitách a pro posílení stávající distribuční
sítě je nutno provést:

a) vybudovat novou distribuční síť NN, propojenou se stávající sítí NN.

Pro zabezpečení telekomunikačního provozu v obci je nutno  :

5.6.12. Respektovat ochranné pásmo dálkového optického kabelu Jeseník – Zlaté hory.

5.6.13. Respektovat kruhové ochranné pásmo o poloměru 30 m televizního převaděče
TVP Česká Ves – Zlatý Chlum.

Pro zabezpečení zásobování plynem a teplem je nutno  :

5.6.14. respektovat stávající rozvody VTL a STL plynovodní sítě 

5.6.15. doplnit STL rozvody v obci v souladu výkresem B.3.1. a B.4.
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5.6.16. v oblasti  palivových zdrojů preferovat  zemní plyn a jeho odběr ze středotlaké
rozvodné sítě.

5.6.17. stávající tepelné zdroje na tuhá paliva převést na zemní plyn.

5.6.18. zásobování  teplem u navrhované zástavby řešit  individuálně na bázi  zemního
plynu.  

Článek 6.
6. Vymezení územního systému ekologické stability

6.1 Na území obce budou v rámci stanovených regulativů vytvořeny podmínky k územní
ochraně  ploch  nezbytných  k realizaci  územního  systému  ekologické  stability  (dále
v textu ÚSES).Tyto plochy budou realizovány v území ve veřejném zájmu.  

6.2 V území obce budou respektovány :

6.2.1.  plochy  nadregionálního  biokoridoru  (NRBK  K86)  s  vloženými  lokálními
biocentry. 

6.2.2. plochu regionálního biocentra Čertovy kameny, Chebzí .

6.2.3. plochy lokálních biokoridorů  a biocenter 

6.3 Zvýšenou  pozornost  věnovat  územní  ochraně  ploch  v místě  průchodu  NRBK  přes
zastavěné území obce při hranici s obcí Písečná

6.4 Základní  skladebné  části  ÚSES  jsou  graficky  znázorněny  ve  výkresu  B.2.  Hlavní
výkres, návrh dopravy 1 : 5 000 

Článek 7.
7. Ochrana životního prostředí a hodnot v území

7.1 Na  území  obce  bude  v oblasti  ochrany  životního  prostředí  zaměřena  pozornost  na
realizaci těchto opatření:

Na úseku ochrany ovzduší :
7.1.1. realizovat  opatření  pro  záměnu  méně  hodnotných  paliv  za  paliva   ušlechtilá

(el.energie,plyn, popřípadě využít  jiné netradiční  zdroje energie).Pokračovat v
plynofikaci obce i do nově navržených lokalit. 

7.1.2. snižovat  vliv  emisí  z  dopravy změnou  organizace  dopravy  na  území  obce.
Realizovat přeložku silnice I/44 mimo hustě zastavěnou část obce Česká Ves .

7.1.3. snížit  únik  prachových  částic  z  polí  větrnou  erozí  změnou   technologie
obdělávaní půdy a realizací prvků MSES a návrhu krajinné zeleně 

7.1.4. respektovat  navržená pásma hygienické ochrany zemědělské  živočišné  výroby
včetně návrhu na jejich úpravy.Realizovat opatření ke snížení negativních vlivů
na  plochy  bydlení-regulovat  počty  kusů  chovaných  zvířat  úměrně  velikosti
navrženého pásma. Stávající počet kusů zvířat považovat za  nepřekročitelný.

7.1.5. respektovat stanovené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV, kde není povolena
výstavba sloužící  k  trvalému nebo přechodnému bydlení  a  trvalá   pracoviště,
ostatní podnikatelské aktivity podléhají povolení  OHS

Na úseku ochrany podzemní a povrchové vody :
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7.1.6. vytvořit  podmínky  pro  zamezení  znečišťování  vodních  zdrojů   odstraňovat
zdroje znečištění, provádět důslednou kontrolu  dodržování povolených činností
ve vyznačených ochranných  pásmech

7.1.7. realizovat odkanalizování obce a čištění (popř.jímání do bezodtokových jímek)
odpadních  vod.  Dokončit  napojení  i  navazujících  obcí  Jeseník,  Bělá  pod
Pradědem,  Lípová  Lázně  a  Písečná.  Dojde  tak  k podstatnému  zvýšení  čistoty
vody v řece Bělá.

7.1.8. nezatrubňovat vodní toky,koryta potoků ponechat v přírodním  průběhu

7.1.9. realizovat  systém  ekologické  stability  (ÚSES)  a  pozemkové  úpravy  s  cílem
změnit  organizaci   zemědělské výroby,zvýšit  zastoupení zeleně v nadměrných
lánech  orné půdy, snížit  nadměrnou zátěž  půdy umělými  hnojivy,   zvyšovat
zasakovací schopnost půdy zemědělských pozemků.

7.1.10. zajistit pravidelnou údržbu vodních toků (čištění  koryta, prořezávku vegetace)

7.1.11. věnovat  zvýšenou  pozornost  odtokovým  poměrům  ze  svahů  nad  přeložkou
sil.I/44 a ze samotného tělesa silnice I/44

Na úseku ochrany půdy :
7.1.12. budou přednostně k zástavbě využity plochy v současně zastavěném území obce

stavební  proluky a  dále  plochy po  demolicích  přestárlého  bytového  fondu  a
zařízení.  Pokud bude zabírána pro výstavbu zemědělská půda mimo současně
zastavěné  území  obce  je  nutno  respektovat  územní  organizaci  zemědělské
výroby,  nenarušovat  síť  zemědělských  komunikací,  zachovat  funkčnost
stávajících meliorací a odnímat jen nejnutnější plochu.

7.1.13. v nezastavěném území budovat protierozní zábrany a dbát na  optimální skladbu
a způsoby obhospodařování pozemků z hlediska  povrchového odtoku.

7.1.14. obnovit  ekologickou  stabilitu  zemědělské  krajiny i  lesů  dle   návrhu  systému
ekologické stability

7.1.15. provádět pravidelný monitoring kvality podzemních vod

Na úseku likvidace odpadů
7.1.16. TKO bude odvážen na skládku v Supíkovicích

7.1.17. pokračovat v zavedeném třídění odpadů již u samotných producentů

7.1.18. zavést kompostování organického odpadu v obci

7.1.19. rozšířit výkup a sběr druhotných surovin

Na úseku ochrany zdraví před škodlivými vlivy
7.1.20. nové plochy pro podnikání  rušivé budou lokalizovány v polohách ,ve kterých

nelze minimalizovat případné škodlivé vlivy 

7.1.21. budou provedena opatření na vlastním tělese přeložky silnice I/44 k zamezení
vlivu  hluku  na  okolí.  V území  ,kde  to  možnosti  dovolí  bude  kombinována
výsadba zeleně s protihlukovými stěnami 

7.1.22. u  železničního  tratě  budou  provedena  v zájmu  eliminace  vyšší  hladiny hluku
ochranná opatření výsadbou ochranné zeleně na straně přivrácené k zastavěnému
území obce

7.2 Na území obce budou respektovány tyto přírodní hodnoty:
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7.2.1. Zvláště chráněné území přírody - Chráněná krajinná oblast Jeseníky(dále v textu
CHKOJ)   včetně  pravidel  upravujících  odstupňovanou  ochranu  ve  čtyřech
zónách.Využití území CHKOJ upravuje plán péče o CHKOJ6.

7.2.2. Částí soustavy území NATURA 2000, které zasahují do řešeného území :

a) Evropsky významná lokalita  Rychlebské  hory -  Sokolský hřbet  (leží  uvnitř
navrženého přírodního parku Sokolský hřbet)

b) Ptačí oblast Jeseníky (leží uvnitř území CHKOJ)

7.2.3. Návrh přírodního parku Sokolský hřbet.Hranice navrhovaného přírodního parku
probíhá přes obec podél železniční trati Olomouc-Krnov.

7.2.4. Přechodně chráněné plochy:
Název Předmět ochrany Kategorie Výměra ha Poznámka

Mlynářská louka botanická lokalita PCHP 0,94 celoročně vlhká louka ,luční
společenstva

Holendry botanická lokalita PCHP 2,81 luční společenstva
U kapličky botanická lokalita PCHP 1,3 stále vlhká louka v lesním

porostu, luční společenstva
Bačův les přirozený lesní porost nPCHP 12,0 přírodě blízký jedlobukový

porost

7.2.5. Významný krajinný prvek - lokalita Žlebník 

7.2.6. Chráněná oblast přirozené akumulace vod Jeseníky (CHOPAV)

Lázeňské  místo  Jeseník  ,jehož  vnitřní  lázeňské  území  částečně  zasahuje  do  obce  Česká  Ves.  Balneologický a
hydrologicky zasahuje svým významem do k.ú.Česká Ves. Celé řešené území se nachází ve vnějším území lázeňského
místa Jeseník.

Pramenní vývěry podchycené pomníčky na jižních a jihozápadních svazích  Studničního vrchu-jde o velmi  cenné území
hydrogeologického hlediska.

 obcí Písečná

Geologická lokalita - zbytky středověkého dolu na zlato v lokalitě Zlatý Chlum 

6 schválen MŽP ČR v září roku 2003 pro období 2003-2013
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Článek 8.
8. Plochy přípustné pro těžbu nerostů

8.1 V řešeném území budou chráněna ložiska ostatní ložiska a prognózní zdroje:
  

název surovina stav využití k.ú.
Zlatý Chlum- Česká Ves Zlatonosná

ruda
prognózní plocha ostatní Česká Ves, 

Česká Ves - Špičák grafit evidované ložisko nebilancované Česká Ves

Přibližná poloha prognózního zdroje a ložiska je zakreslena ve výkrese B.2.

Článek 9.
9. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních

úprav,

9.1 Územní plán obce Česká Ves vymezuje v souladu s platnými legislativními předpisy7

plochy pro veřejně  prospěšné stavby, pro které  lze  pozemky, stavby a  práva k nim
vyvlastnit,  popřípadě  omezit,  pokud  nebude  možno  řešení  majetkoprávních  sporů
dosáhnout dohodou, nebo jiným způsobem.

9.2 Lokalizaci  veřejně  prospěšných  staveb  upřesňovat  v podrobné  dokumentaci  a
konečnou  lokalizaci  stanovit  v územních  rozhodnutích  ve  smyslu  §  39  stavebního
zákona8.

9.3 Součástí dále uvedených ploch pro veřejně prospěšné stavby jsou i související    plochy
dopravní i technické infrastruktury vyvolané v území, ke kterým dochází v důsledku
umístění veřejně prospěšných staveb nadmístního významu.( přeložky inženýrských sítí
a komunikací, mimoúrovňové křižovatky apod.)

9.4 Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresu B.6.  Veřejně prospěšné
stavby 1 : 5 000

7  § 29 odst. 2  a § 108 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a §18 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech
(ÚPD a ÚPP)

8zákon č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  
STAVBA Č.M.LISTU POZN.

Doprava
D.1. přeložka sil.I/44  v šířkové kategorii S 11,5/80 5-3,6-3,6-4 ÚP VÚC vymezuje pro ochranu veřejného zájmu koridor

200m od osy silnice 
D.2. výstavba mimoúrovňových křižovatek na přeložce sil.I/44  a navazujících silnic III.třídy 7-4, 6-4
D.3. úpravy místních komunikací vyvolané výstavbou přeložky sil./44 a navazujících silnic

III.třídy 6-3, 7-4

D.4. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality  „zahradnictví“ 7-4
D.5. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality  „centrum“ 6-3, 6-4
D.6. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality „u řetězárny“ 6-3
D.7. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality „u ČOV“ 6-3
D.8. dostavba ostatních obslužných komunikací vyvolaných změnou organizace dopravního

systému 6-3, 7-4, 6-4 přeložka silnice I/44 vyvolá nutnost změnit způsob
dopravního napojení některých stávajících ploch

D.9. účelové komunikace zajišťující napojení území za přeložkou sil.I/44 6-3, 7-4, 6-4 zajištění zpřístupnění pozemků oddělených od obce
stavbou sil.I.tř. 

D.10. dobudování chodníků podél státních silnic a komunikací navržených k novým plochám 6-3, 7-4, 6-4
D.11. úprava šířkového uspořádání stávajících místních komunikací vč.dobudování výhyben a

obratišť 6-3, 7-4, 6-4

D.12. realizace nových autobusových zastávek včetně nezbytných úprav na silnici(zálivy,
chodníky) 6-3

Vodní hospodářství – plochy pro výstavbu  
V.1. Čerpací stanice splašků vč. výtlačného řadu a splaškové kanalizace pro napojení stávající

zástavby u ul.Polská v dolní části obce 6-3

V.2. Čerpací stanice splašků vč. výtlačného řadu a splaškové kanalizace pro napojení stávající
zástavby u ul.Skalní v dolní části obce 6-3

V.3. Vytvoření dolního tlakového pásma vodovodu v dolní části obce zřízením šachty
s regulačním ventilem s napojením na vodovod 6-3

Vodní hospodářství –koridory pro výstavbu inženýrských sítí – vodovodů a kanalizací 
Výstavba sítí pro stávající zástavbu

V.4. Výtlak splaškových odpadních vod z Písečné na ČOV Česká Ves 6-3
V.5. Dostavba splaškové kanalizace na pravém břehu řeky Bělé 6-3, 6-4
V.6. Splašková kanalizace u ul. Sportovní 6-4
V.7. Dostavba splaškové kanalizace u ul. Jesenická a Polská 6-4, 7-4
V.8. Dostavba vodovodu v obci 6-3, 6-4

Výstavba sítí pro navrženou zástavbu
V.9. Přeložka hlavního zásobního řadu DN 200 vyvolaná navrženým obchvatem 6-3, 6-4
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V.10. Přeložka vodovodu DN 150 z ploch navržených k zastavění RD v lokalitě U sušičky 6-3
V.11. Přeložka vodovodu DN 150 z plochy navržené pro sport a rekreaci v centru obce 6-4
V.12. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD

v lokalitě U sušičky 6-3

V.13. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD
v lokalitě U hřbitova 6-3, 6-4

V.14. Výstavba vodovodního řadu a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD  a
smíšenou zástavbu v lokalitě u ul. Severní 6-4

V.15. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu
v lokalitě Pod zastávkou 6-4, 7-4

V.16. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD
v lokalitě u ul. Haškova 7-4

V.17. Výstavba sítí pro napojení lokality pro sport a rekreaci v jižní části obce 7-4
V.18. Výstavba vodovodního řadu pro lokalitu RD a sport a rekreaci  u ul. U zahradnictví 7-4 
Energetika – zásobování elektrickou energii a spoje (zařízení a rozvody el.energie)
E.1. Přeložka vedení VN č.355 a 356 blíž k obci – kolize stávajícího vedení s návrhem nové

komunikace a křižovatky 7-4, 6-4

E.2. Přeložka části přípojky VN stávající trafostanice T276 - U Jeseníku – uvolnění plochy pro
novou výstavbu RD 7-4

E.3. Přeložení části vedení VN č.355 a 356 včetně přípojky VN pro trafostanici T272 - Čertovy
kameny –  kolize stávajícího vedení s návrhem nové komunikace 6-4

E.4. Nová přípojka VN pro stávající trafostanici T288 - Paneláky  –  uvolnění ploch pro novou
výstavbu 6-3, 6-4

E.5. Nová trafostanice T-N2 – pro novou zástavbu a posílení stávající sítě 6-4
E.6. Přípojka VN pro novou trafostanici T-N2 – pro novou zástavbu a posílení stávající sítě 6-4
E.7. Přeložka přípojky VN pro stávající trafostanici T290 ZD - Dílny  –  uvolnění ploch pro novou

výstavbu 6-4

E.8. Nová přípojka VN (provedená venkovním vedením) pro přeloženou nebo novou trafostanici
T289 - U nádraží  –  uvolnění ploch pro novou výstavbu 6-4

E.9. Nová trafostanice nebo přeložená stávající trafostanice T289 - U nádraží  –  uvolnění ploch
pro novou výstavbu 6-4

E.10. Přeložka části vedení VN č.35 dál od obce – kolize stávajícího vedení s návrhem nové
komunikace a křižovatky 6-3

E.11. Přeložka přípojky VN pro stávající trafostanici T90034 - Sušička  –  uvolnění ploch pro
novou výstavbu garáží 6-3

E.12. Nová trafostanice T-N1 včetně přípojky VN – pro novou zástavbu a posílení stávající sítě 6-3
E.13. Nový pozemek nutný pro rozšíření R110 kV Česká Ves o 2 pole s ohledem na zaústění

nového dvojitého vedení 6-3

E.14. Nové vedení distribuční sítě nn, provedené venkovním vedením nebo kabelovým vedením
nn 6-3, 6-4

Energetika – zásobování plynem (zařízení  a rozvody plynu)
E.20 Přeložka  plynovodu DN150 vyvolaná přeložkou silnice I/44 7-4
E.21 Stl plynovod – rozvodná síť v lokalitě „U hřbitova“ 6-4
E.22 Stl plynovod – rozvodná síť v lokalitě „ U nádraži“ 6-4, 7-4
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E.23 Stl plynovod – rozvodná síť v lokalitě „U sušičky“ 6-3
E.24 Stl plynovod – rozvodná síť do návrhové  obytné zóny – ul. „Školní“ 6-3
E.25 Stl plynovod – rozvodná síť do návrhové  obytné zóny 6-3
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Článek 10.

Limity využití území vyplývající z řešení územního plánu

Na území obce Česká Ves budou do doby vydání rozhodnutí respektovány tyto navržené limity:

1.1 ochrana území vymezená pro realizaci lokálního ÚSES včetně vymezených interakčních prvků

1.2 návrh  pásma  hygienické  ochrany  prostředí  kolem areálů  živočišné  výroby  (v  rozsahu  dle
výkresu B.1.). Výpočtová velikost jednotlivých pásem se vztahuje k deklarovanému množství
chovaných zvířat v roce 2003

1.3 podél břehových hran řeky Bělá akceptovat 8 m široký pruh na obě strany a podél ostatních
vodních toků 6m pro břehové porosty, který bude zároveň sloužit jako manipulační pruh pro
údržbu koryta. Tímto pruhem mezi horními břehovými hranami  a navrhovanými objekty je
nutno  rozumět  volný  prostor,  v němž  nebudou  umísťovány  stavby,  inženýrské  sítě  ani
oplocení.

1.4 návrh ochranných pásem pohřebišť, jejichž navrženou velikost považovat za minimální. Tato
pásma  vymezují  území,  která  budou  dotčena  ochranou  veřejného  pohřebiště  vyplývající
z právních  předpisů.  V takto vymezených územích se  do doby zřízení  ochranného  pásma a
stanovení podrobných podmínek  příslušným stavebním úřadem nesmí povolovat nové stavby.
Připouští  se  provádění  údržby stávajících  objektů  a  výstavba doplňkových staveb  k stavbě
hlavní.

1.5 návrh  ploch  a  koridorů  pro  realizaci  navržených  liniových  staveb  dopravních  a  technické
infrastruktury tak jak jsou vymezeny v grafické části územního plánu :  

B.1. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 2 000(pouze v rozsahu zastavěného a
zastavitelného území obce)

B.2. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 5 000 (v rozsahu řešeného území mimo
zastavěné a zastavitelné území obce)

B.3.1. Návrh technického vybavení –vodní hospodářství 1 : 2 000 (pouze
v rozsahu zastavěného a zastavitelného území obce)

B.3.2. Návrh technického vybavení – energetika,spoje 1 : 2 000 (pouze
v rozsahu zastavěného a zastavitelného území obce)

B.4. Návrh technického vybavení – vodní hospodářství, energetika, spoje
1 : 5 000 (v rozsahu řešeného území mimo zastavěné a zastavitelné
území obce)

1.5.1. Pro dopravní stavby jsou koridory vymezeny :

a) v neurbanizovaném území - v šířce svého ochranného pásma . Návrh trasy přeložky
sil.I/44 dle zobrazení v grafické části  stanovuje max.přiblížení k plochám bydlení. 

b) v urbanizovaném území jsou koridory vymezeny v šíři svého grafického zobrazení

1.5.2. Pro technickou infrastrukturu je koridor vymezen :

a) v neurbanizovaném území 

 pro vedení VN šířkou svého ochranného pásma 

 pro ostatní liniová vedení šířkou 10m od osy navrženého vedení  

v urbanizovaném území  je poloha stanovena grafickým zobrazením.
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ČÁST  III.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
Článek 11.

Uložení dokumentace
1. Územní plán obce Česká Ves je uložen na Obecním úřadu v České Vsi,  na Městském úřadu -

Stavebním úřadu v Jeseníku a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.   

Článek 12.

Změny územního plánu
1. Případné změny závazných částí  územního plánu musí být schváleny dle  § 31 odst.  1 a 2  stavebního

zákona Zastupitelstvem obce Česká Ves po předchozím projednání dle stavebního zákona *1).

*1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Článek 13.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

…………………………………
Mgr. Jindřich Jermář

   starosta obce

……………………………………
Alena Krčmářová

místostarostka 

Vyvěšeno v České Vsi  od: 21.8.2006   do: 6.9.2006

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 7.9.2006
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Příloha č. 2 regulativů
Vysvětlení pojmů a použitých zkratek
Pojem vysvětlení pojmu
návrhové plochy - jsou plochy zastavitelné, které na základě bilancí (demografické projekce) obec potřebuje

v návrhovém období k pokrytí svých potřeb. Tyto plochy obsahují i rezervy vyplývající
z demografické projekce počtu obyvatel a bytů ( vytvoření záměrného převisu nabídky nad
poptávkou ploch v území)

výhledové jevy - jsou plochy určené územním plánem k realizaci ve vzdálenějším časovém horizontu (po
návrhovém období t.j. r.2020). Hlavním smyslem vymezování těchto ploch je příprava ploch
k realizaci z dlouhodobějšího hlediska. Majitelům pozemků  a občanům obec dává najevo, kam
se po zastavění návrhových  ploch bude směrovat další rozvoj obce. V těchto plochách by již
neměly být neuváženě prováděny přeložky inženýrských sítí a vkládány do půdy velké
investice jejichž využití a návratnost by již byla diskutabilní.

zóna - zóna je ucelená větší část území, u něhož lze stanovit majoritní(dominující) funkční využití.
Zóna skladebně sestává z dílčích ploch , jejichž funkční využití je přibližně stejné(čistě
monofunkční, zóny jsou výjimečné a spíše se budou vyskytovat zóny, v nichž se budou prolínat
různé funkce). Zónace území se provádí pro účely stanovení podrobnějších a lépe cílených
pravidel, jejichž smyslem je diferencovat území na základě polohy, vzájemných vazeb ploch,
možností negativního ovlivňování okolí, apod.. Zónace je nástrojem ,který umožňuje odlišit
vzájemně od sebe stejné funkční plochy u nichž je žádoucí diferencovat regulativy (např.
plochy stejné funkce - např. bydlení mohou mít rozdílné podmínky pro využití z hlediska hustoty
zástavby, možnosti prolínání s jinými funkcemi, přípustnosti různých činností, apod.). 

plocha - plocha je část území sestávající z jedné popř. více parcel, u kterého lze stanovit jednoznačně
dominující (majoritní ) funkční využití. Plocha je skladební jednotkou zóny. Funkční využití
plochy nesmí být  v příkrém rozporu s funkčním využitím zóny,  jejíž je součástí(zóna může být
i totožná s plochou).

Příklad členění území na zóny a plochy:

majoritní a minoritní funkce - Pokud se v textu bude hovořit o majoritní funkci chápe se tím funkce, která je v území
převládající (je z hlediska plochy větší než funkce ostatní-doplňkové).
Pokud se v textu bude hovořit o minoritní funkci chápe se tím funkce, která je v územní
menšině. Je z hlediska své velikosti , plošné výměry menší, nebo jinak řečeno doplňková (jako
menšinová funkce se musí chovat i ve svém součtu ploch v případě rozmístění malých ploch
v rámci jedné zóny). U této menšinové funkce se v hierarchii nadřízených a podřízených vztahů
chápe, že se bude podřizovat dominující=většinové=majoritní funkci pakliže je součástí této
funkce. Majoritní funkce je zde vždy řídící.   

současně zastavěné území
obce

- tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. 

zastavitelné území - tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným územním plánem obce
zóna urbanizovaná území vymezené současně zastavěným územím a územím územním plánem k zastavění

navrženým (zastavitelné území dle SZ). Je to území, které se vyznačuje vyšší koncentrací
výsledků tvůrčí činnosti  člověka, a jeho základním znakem je koncentrace staveb sloužících
bydlení, výrobě, dopravě, rekreaci a k provozování služeb  (vybavenost veřejná a technická).
Zónu urbanizovanou vymezuje hranice urbanizovaného území (zobrazena ve výkresu B.2.1.).
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zóna bydlení  (dále použité
zkrácené označení B)

je součástí zóny urbanizované. Zóna obsahuje funkční plochy vyhrazené pro bydlení, které má
v zóně majoritu (je dominující a pro ostatní zastoupené funkce je určující). Funkční využití zóny
se člení dle intenzity využití pozemku (hustoty zástavby) , charakteru objektu – jeho velikosti,
počtu bytů,výšce (bytové domy,rodinné domy), architektonickému charakteru zástavby
(venkovský typ zástavby ,nebo městský vilový typ zástavby) a přípustnému vlastním využití
nezastavěné části pozemku(drobné stavby a činnosti).
Zóna bydlení obsahuje :

o plochy individuální venkovské zástavby   (dále použité zkrácené označení IV)
Plocha určená pro bydlení v rodinných domech s odpovídajícím zázemím užitkových
zahrad. Ostatní menšinové funkce v zóně zastoupené mají doplňkový charakter a
nesmí snižovat kvalitu životního prostředí, ani zhoršovat kvalitu bydlení. Plochy jsou
určeny pro individuální bydlení, s převahou izolovaných rodinných domů (popř.
zemědělských usedlostí), dvojdomků, výjimečně i řadových domů, obvykle na větších
parcelách ve venkovském osídlení.
Velikost parcel je větší než u ploch městského typu zástavby (zpravidla >  800m2).
Zástavba je rozvolněná, velikost pozemku dovoluje další využití nezastavěné části
pozemku, aniž by docházelo k omezovaní práv sousedů. Nezastavěná část pozemků
se využívá ve větším měřítku pro pěstování ovoce a zeleniny, v omezené míře se
realizují drobné a jednoduché stavby pro hospodářskou činnost (sklady pro
úrodu,objekty pro chov hospodářského zvířectva) a podnikání, jehož rušivé vlivy
nebudou zasahovat do sousedních ploch bydlení, pokud v regulativech není stanoveno
jinak.V plochách IV je drobná výroba i chov hospodářských zvířat chápána pouze jako
doplňková funkce!

o plochy individuální venkovské zástavby   čisté (dále použité zkrácené označení IVČ)
plochy, na nichž převažují izolované domy,dvojdomy a alt.i řadové domy zpravidla
realizované po r. 1945.Plochy parcel se v prům.pohybují od 300m2 do 800m2 . Výstavba
drobných staveb (dílen,kůlen, objektů pro chov domácích zvířat apod.) se v rozsáhlejší
míře nevyskytuje a jejich výstavba je v této zóně omezena. Nezastavěná část parcel se
převážně využívá pro rekreační účely ( okrasná zeleň,bazény, venkovní krby ,
posezení, solária, terasy apod.).Akceptuje se využití části nezastavěné plochy parcel
pro účely pěstování zeleniny a ovoce. Zástavba je více koncentrovaná (zahuštěná) jak
v zóně IV.

o plochy hromadného bydlení   (dále použité zkrácené označení HB)
Plocha, ve které převažuje bydlení ve vícebytových a vícepodlažních domech, s větší
koncentraci obyvatel. V ploše má jednoznačnou majoritu bydlení! Nezastavěná část
ploch se využívá pro denní rekreaci obyvatel (parková zeleň,drobná architektura ,
plochy pro rekreační sport).
V ploše jsou dosahovány vyšší hustoty obyv/ha než v plochách IV, IVČ. Plochy
hromadného bydlení jsou zpravidla vymezovány při větším soustředění bytových
domů. Jednotlivé rozptýlené bytové domy mohou být součástí ploch IV, SV  a zóny
centrální C (pokud je vymezována)
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zóna smíšená (dále použité
zkrácené označení SM)

je součástí zóny urbanizované .Zóna je charakteristická různorodostí funkcí ( polyfunkční
území). Kombinací dominantního způsobu využití s doplňkovými, souvisejícími a výjimečně
přípustnými funkcemi vznikají příslušné typy polyfunkčních území.
Prolínání funkcí v zóně může být :

o tolerováno   (funkce se vzájemně nevylučují ,nebo negativně neovlivňují - jde o chtěný
záměr). Půjde zejména  o tolerovanou symbiózu funkcí obvyklých v zónách B, SR, VV,
PN. 

o rušivé   ,kdy se funkční využití  vzájemně negativně ovlivňuje. Zde je nutná náprava,
protože  jde pouze o dočasný stav. Je to podnět pro dílčí územní  a stavební regulaci v
území . 

V zóně se zpravidla prolínají  zejména funkce individuálního bydlení ve venkovské zástavbě s
funkcemi obvyklými v zónách VV,  PR, výjimečně  DZ a PR(zemědělská výroba, výrobní
služby). Zejména rušivé funkční využití,  pokud je v bezprostřední blízkosti funkčních ploch IV a
HB a pokud  je v územní menšině, musí být postupně omezováno  a nahrazováno nerušivým
využitím (omezením stavební  činnosti, pokud zhodnocuje rušivý provoz). 
Funkční využití zóny se dále člení dle charakteru sídla (na smíšené venkovské nebo smíšené
městské území) a dle polohy v sídle (centrální)
Zóna smíšená obsahuje :

o plochy smíšené venkovské zástavby   (dále použité zkrácené označení SV).
V plochách se prolínají zejména funkce obvyklé v plochách IV,PN,výjimečně i PR,a
v zónách VV a SR. Prolínání s funkcemi obsaženými v plochách PR a v zónách DZ a
TV není žádoucí. Jejich tolerování v území, popř. odmítnutí bude závislé na posouzení
místních podmínek a toleranci účastníků dotčených stavbou.
Regulativy blíže specifikují pravidla symbiózy různých  činností v zóně.

zóna veřejné vybavenosti
(dále použité zkrácené
označení VV)

je součástí zóny urbanizované . Zóna se člení na základní,vyšší a specifickou veřejnou
vybavenost, která  bude zpravidla ve vlastnictví obce, nebo státu a na které  bude
zainteresovaná samospráva obce. Tato vybavenost slouží  obyvatelům obce a spádové oblasti.
Jako samostatná zóna se vymezuje pouze při větším územním soustředění a pokud půjde o
vybavenost nacházející se ve větších areálových plochách (areály nemocnic, lázeňské
léčebny, rehabilitační  ústavy, ubytovací areály VŠ,  ozdravovny apod.). Zpravidla bude veřejná
vybavenost rozptýlená jako minoritní v zóně B (ZŠ, MŠ, SŠ, VŠ, areály  soc. a zdravotní péče,
hasičské zbrojnice apod.). 
Do této zóny se zařazují i církevní stavby a areály, pokud svým charakterem nevyžadují
vyčlenění samostatné funkční plochy.

zóna sportu a rekreace (dále
použité zkrácené označení
SR)

je součástí zóny urbanizované .Zóna určená k odpočinku, nebo pro činnosti ve volném čase,
který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje
jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti (rekreace každodenní, krátkodobá a dlouhodobá).
V zóně jsou obsaženy jak plochy pro aktivní sportování organizované i neorganizovaného
sportování, tak i plochy pro umísťování staveb individuální rekreace-pro rekreační chaty a
zahrádkářské osady(zde pouze v případě,že součástí zahrádek jsou i zahradní chatky). 
Zóna slouží pro sportovní a rekreační vyžití  jak místních obyvatel i zaměstnanců a podnikatelů
pracujících na území obce, tak může sloužit i projíždějícím turistům v urbanizované  části sídla
(parky, areály zdraví, sport. areály, rekr. střediska, koupaliště, bazény kluziště apod.).
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zóna podnikatelských aktivit
(dále použité zkrácené
označení PO)

je součástí zóny urbanizované . Zóna obsahuje plochy vyhrazené pro rozvoj podnikatelských
aktivit. Funkční využití zóny se člení dle druhu podnikatelské činnosti a zda vlivy na životní
prostředí jsou, popř. mohou být negativní (přičemž negativní vlivy na životní prostředí se
chápou vlivy překračující míru povolenou platnými právními předpisy o ochraně veřejného
zdraví, o ochraně ovzduší a o odpadech [vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a
popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); znečištění půdy pevnými a tekutými odpady;
ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků a zamezení proslunění
obytných místností; působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující
záření, aj.]
Podnikatelské aktivity, u nichž lze předpokládat , že v průběhu své činnosti mohou negativně
ovlivňovat okolí (popř.nelze vyloučit působení negativních vlivů na okolí) se zařazují do
podnikání rušivého (PR), a podnikatelské aktivity u nichž negativní vlivy na okolí lze vyloučit
popř. opatřeními eliminovat na minimum se zařazují do podnikání nerušivého (PN). Tato zóna
se bude chovat jako zóna samostatně  pouze ve větším územním soustředění.
Zóna podnikatelských aktivit obsahuje :

o plochy podnikatelských aktivit nerušivých   (dále použité zkrácené označení PN)
V plochách je zastoupena převážně vybavenost, která je ve vlastnictví  fyzických a
právnických osob a je založena na komerční  bázi. Tyto plochy mohou být rozptýleně
zastoupeny jako minoritní v zónách B, SM, VV a SR.  Podrobněji viz pojem nerušivé
podnikatelské aktivity v této příloze.

o plochy podnikatelských aktivit rušivých   (dále použité zkrácené označení PR)
V plochách je zastoupeny převážně vybavenost a služby (výrobního i nevýrobního
charakteru), které jsou ve vlastnictví  fyzických a právnických osob a jsou založeny na
komerční  bázi. Tyto plochy, pokud jsou rozptýleně zastoupeny jako minoritní v zónách
B,SM se režimem svého chování a provozu musí přizpůsobit majoritním zónám.
Vhodnější je lokalizovat tyto aktivity v takových polohách ,ve kterých lze vyloučit
negativní vlivy na zóny B,VV,SR,PN. 
Od funkce podnikání nerušivého se budou tyto aktivity lišit zejména vyššími nároky na
dopravní obsluhu, většími nároky na velikost pozemku, většími odběry  energie a  s
větší pravděpodobnosti negativního (rušivého)  působení na životní prostředí. 
Od zóny výroby a skladů se liší zejména předpokládanou velikostí(rozlohou), počtem
zaměstnanců (< 250 zaměstnanců, zpravidla v rozmezí 5 - 50 zaměstnanců ),
rozsahem výrobní činnosti, výrobním sortimentem, nároky na dopravní obsluhu,
spotřebou surovin k vlastní výrobě,velikosti a množstvím vyráběných výrobků nebo
polotovarů, zpracováním suroviny pro další výrobce apod. Do této skupiny se zařazují i
podnikatelské aktivity provozující nebezpečnou živnost (manipulace, prodej,
zpracování , skladování nebezpečných látek) Podrobněji viz pojem rušivé
podnikatelské aktivity v této příloze.

zóna výroby a skladů (dále
použité zkrácené označení V)

je součástí zóny urbanizované .Zóna je výlučně určená pro výrobu a skladové hospodářství,
která svou velikostí a vlivy provozu vyžaduje vymezení samostatné zóny s počtem
zaměstnanců > 250 (zařazují se zpravidla i areály s počtem zaměstnanců >50) a charakterem
a rozsahem výrobní činnosti nespadá do zón podnikatelských aktivit. Budou zde lokalizovány
zejména výrobní a skladové provozy se specifických charakterem výroby, manipulace se
surovinami, výrobky, měřítkem objektů, s významnějšími negativními vlivy výroby na okolí,
které není možno umístit v jiných funkčních plochách. Do zóny se lokalizuje zpravidla i
technická vybavenost, pokud pro ní není vymezená samostatná zóna.
Zóna výroby a skladů obsahuje:

o plochy průmyslové výroby a skladů   (PS)
Je to zóna s převahou ploch pro výrobu a skladování . Do zóny se zařazuje činnost
náročnější na plochy, dopravní obsluhu (vyžaduje se kapacitní napojení na silniční síť,
zpravidla i zavlečkování, vhodné je i napojení na přístaviště apod.). Od zóny PO se
bude lišit zejména velikostí areálů, počtem zaměstnanců(>250 zaměstnanců) , druhem
výroby a nároky na dopravu a technickou infrastrukturu.

o plochy zemědělské a lesní výroby   (ZV)
plochy s převahou zemědělské malo i velkovýroby alt. i lesní  výroby.Vzdálenost od
obytných zón závisí na velikosti pásma hygienické ochrany vycházejícího z počtu ks
chovaných hospodářských zvířat. V plochách se připouští i podnikání v jiné oblasti než
zemědělská výroba (připouští se využívání uvolněných objektů i pro nezemědělskou
výrobní popř.i skladovou činnost). 
V plochách se zpravidla omezuje,popř. zakazuje lokalizovat bydlení s výjimkou majitele
výrobního areálu.
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zóna technické vybavenosti
(dále použité zkrácené
označení TV)

je součástí zóny urbanizované . Zóna soustřeďuje plochy k zajištění existence a provozu
technické infrastruktury. Slouží pro umístění staveb a zařízení sloužících pro provozování
zásobovacích sítí a zneškodňování tekutých i tuhých odpadů, které svým charakterem,
významem a nebo velikostí vyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy. Patří zde čistírny
odpadních vod, úpravny vody, čerpací stanice , vodojemy, regulační stanice plynu, rozvodny,
plochy sloužící údržbě a čistotě obce (technický dvorek, stavební dvorek, separační dvůr,
apod.) . Plochy pro menší zařízení technického vybavení mohou být jako minoritní i součástí
zón s jinou funkcí (B, PO, SM, VV, V, SR, DZ, SZU, ZK a ZP)

zóna dopravních zařízení
(dále použité zkrácené
označení DZ)

je součástí zóny urbanizované . Zóna obsahuje zejména plochy dopravní,  doprovodných
zařízení a objektů  ( doprava silniční, kolejová, letecká, kombinovaná - např. plochy
mimoúrovňových křižovatek, rozsáhlé mostní objekty, estakády ,autobusová a vlaková nádraží,
terminály kombinované dopravy, přístaviště, letiště,velká parkoviště, garáže aj. ) pokud nejsou
funkčně přiřazeny k jiné zóně.

zóna sídelní zeleně
urbanizované (dále použité
zkrácené označení SZU)

je součástí zóny urbanizované . Zóna je zpravidla využívaná pro rekreační účely. 
Zóna sídelní zeleně urbanizované obsahuje :

o plochy veřejných pohřebišť   (dále použité zkrácené označení H)
jsou plochy určené k pohřbení lidských ostatků.Součásti ploch jsou i stavby provozně
související s veřejným pohřebištěm (kaple,církevní stavby, smuteční síně, apod.)

o plochy zahrad, zahrádkářských osad   v urbanizovaném území (dále použité
zkrácené označení ZA)
Jsou plochy, na nichž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní
plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, nebo jsou plochy souvisle osázené ovocnými
stromy (sadů ) ,nebo ovocnými keři. Mohou se vyskytovat samostatně nebo tvořit
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Ve větším seskupení drobných
zahrádek vytváří zahrádkářské osady na kterých se realizují i stavby zahradních
chatek, skladu nářadí apod..

o plochy zemědělsky obhospodařované půdy   v urbanizovaném území (dále použité
zkrácené označení ZPU )
Jsou plochy orné půdy, trvalých travních porostů , včetně nezbytných staveb a objektů
sloužících zemědělské malovýrobě (samozásobitelské výrobě),které jsou součástí
urbanizovaného území.Zahrnuje v sobě  plochy orné půdy, luk a pastvin a aleje
z ovocných stromů nacházejících se převážně v návaznosti na hospodářské a obytné
části usedlostí - navazují zpravidla na plochy bydlení v záhumení části nezastavěných
pozemků.

o plochy veřejné zeleně   (dále použité zkrácené označení VZ)
Jsou plochy porostlé vegetací sloužící k rekreaci a odpočinku na území sídla o rozloze
nad 0,5 ha a minimální šířce 25 m (park historický, městský, lázeňský).Součástí ploch
jsou i drobné stavby provozně související s veřejnou zelení a parky(altány, drobná
architektura-mobiliář, fontány, pěšiny, dětská hřiště,apod.)

o ploch ostatní rozptýlené zeleně   v urbanizovaném území (dále použité zkrácené
označení ZOS)
Jsou plochy zeleně - vyhrazené soukromé zeleně, veřejnosti nepřístupné (zahrady,
navazující plochy residencí,apod.), plochy porostlé vegetací, která má ochrannou
popř.estetickou funkci - zeleň podél vodotečí, liniových tras technické a dopravní
infrastruktury apod.)

Zóna může obsahovat i návrhové prvky ÚSES, vodní plochy, související místní a účelové
komunikace, pěšiny, stavby technické vybavenosti (čerpací stanice, trafostanice,vodojemy aj.),
pokud není účelné pro ně vymezovat samostatnou funkční zónu. 
Regulační pravidla jsou benevolentnější k výstavbě nových s funkcí zóny souvisejících objektů
než v zóně krajinné zeleně,nebo sídelní neurbanizované zeleně. 

zóna neurbanizovaná chápe se tím území mimo urbanizované území.V této zóně převládají přírodě blízké plochy.
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zóna  sídelní zeleně
neurbanizované (dále použité
zkrácené označení SZN)

je součástí zóny neurbanizované. Sestává z ploch zeleně, které bezprostředně souvisí svou
polohou se zastavitelným územím (nachází se na obvodu zastavitelného území) .Jsou to
plochy využívané zejména pro rekreační účely .
Zóna sídelní zeleně neurbanizované obsahuje :

o plochy zahrad, zahrádkářských osad   v neurbanizovaném území (ZA)
Jsou plochy na nichž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní
plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, nebo jsou plochy souvisle osázené ovocnými
stromy nebo ovocnými keři. Mohou se vyskytovat samostatně nebo tvořit souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami. Ve větším seskupení drobných zahrádek
vytváří zahrádkářské osady na kterých se realizují i stavby zahradních chatek, skladu
nářadí apod..

o      plochy orné půdy  
Plocha na níž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a
jiné zemědělské plodiny, která může být dočasně i zatravněna (víceleté pícniny na
orné půdě). V zóně SZN se předpokládá zejména maloplošné obhospodařování
( menší plochy v návaznosti na záhumenky) převážně pro osobní spotřebu.

o      plochy luk, pastvin  
Jsou plochy porostlé travinami, u nichž je hlavním produktem seno (tráva), nebo je
určená k trvalému spásání, i když je za účelem zúrodnění občas rozorávána. V zóně
SZN se předpokládá zejména maloplošné obhospodařování ( menší plochy
v návaznosti na záhumenky) převážně pro osobní spotřebu.

Zóna může obsahovat i místní a účelové komunikace, vodní plochy,návrhové prvky ÚSES,
související místní a účelové komunikace, pěšiny, stavby technické vybavenosti (čerpací
stanice, trafostanice,vodojemy aj.) pokud není účelné pro ně vymezovat samostatnou funkční
zónu. Pouze výjimečně se zde zařazují stavby bydlení v rozptylu(hájovny), menší plochy pro
sport a rekreaci (rekreační střediska, letní tábory, campy,apod.). 
Regulační pravidla jsou přísnější k výstavbě nových s funkcí zóny souvisejících objektů než
v zóně sídelní zeleně urbanizované. Zóna je přechodovým článkem z hlediska tvrdosti
regulativů pro umisťování nových staveb mezi zónou sídelní zeleně urbanizované a krajinou
zelení.

zóna krajinné zeleně (dále
použité zkrácené označení
ZK)

je součástí zóny neurbanizované .Je určena pro zachování a obnovu krajinných hodnot území.
Sestává z ploch kompaktní i rozptýlené zeleně, které se nacházejí mimo urbanizované území. 
Zóna zahrnuje v sobě plochy pozemků určených k plnění funkce lesa, doprovodné zeleně
kolem vodotečí, komunikací, ochranné zeleně v krajině kolem výrobních areálů a silně
zatížených komunikací, rozptýlené zeleně ,apod. Forma může být kompaktní (sevřená(ucelené
plochy), rozptýlená (malé skupinky vzrostlé zeleně), liniová (stromořadí,aleje, pásy zeleně). 
V zóně mohou být i obsaženy související silnice a účelové komunikace, pěšiny, drobné výměry
souvisejících luk, pastvin, vodní plochy , plochy skládek, u kterých se počítá s postupným
zalesněním po ukončení skládkování, výjimečně stavby pro bydlení a rekreaci v rozptylu
(hájenky), výjimečně rekreační střediska hromadné rekreace(pokud netvoří samostatnou zónu)
výjimečně rodinné domky (samoty), liniová vedení technické infrastruktury, stavby technické
vybavenosti (čerpací stanice, ČOV aj.), stavby zemědělské výroby (stáje, seníky,apod) a
zařízení pro těžbu nerostů, pokud není účelné pro ně vymezovat samostatnou funkční zónu.
Součástí zóny jsou i návrhové prvky ÚSES. Oproti pravidlům využívání zóny SZN má zóna ZK
přísnější režim pro umísťování nových staveb (více se upřednostňuje ochrana přírody,
regulativy zpravidla již neumožňují výstavbu nových objektů souvisejících s bydlením a
rekreaci.
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zóna zemědělsky
obhospodařované půdy (dále
použité zkrácené označení
ZP)

je součástí zóny neurbanizované . Zóna zemědělsky obhospodařované půdy obsahuje :
o      plochy orné půdy  

Jsou to plochy, na níž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické
plodiny a jiné zemědělské plodiny, která může být dočasně i zatravněna (víceleté
pícniny na orné půdě). 

o plochy luk a pastvin   (trvale travní porosty - TTP)
Jsou to plochy porostlé travinami, u nichž je hlavním produktem seno (tráva), nebo je
určená k trvalému spásání, i když je za účelem zúrodnění občas rozorávána.

V zóně mohou být i obsaženy návrhové prvky ÚSES ,související silnice a účelové komunikace,
pěšiny, vodní plochy, plochy skládek, u kterých se počítá s rekultivací na trvale travní porost po
ukončení skládkování, zemědělské usedlosti, výjimečně rodinné a rekreační domky (samoty),
liniová vedení technické infrastruktury, stavby technické vybavenosti (čerpací stanice, ČOV aj.),
stavby zemědělské výroby (stáje, seníky, hnojiště a silážní jámy apod), rozptýlené zahrady a
sady (nacházejících se mimo zastavěné a zastavitelné území), drobné doprovodné zeleně ,
liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.),pokud není účelné pro ně vymezovat
samostatnou funkční zónu.
Kultury pozemků (louky a orná půda, pokud nejsou vymezeny územním plánem jako návrhové
plochy) vyznačené ve výkresech B.1., B.2. a B.2.1. jsou pouze informativní  (zákres je pouze
orientační) a budou upřesněny až po zpracování pozemkových úprav.

komerční chov
hospodářských zvířat

- funkce plochy ve které se realizuje(umožní stavět) objekt pro chov hospodářských zvířat  za
účelem následného prodeje zvířat (např. chovné stanice), popř. prodejem produktů spojených
s tímto chovem (maso, kůže, mléko,...apod.). Nevztahuje se na chov hospodářských zvířat pro
vlastní potřebu.   

nerušivé podnikatelské
aktivity

- v návaznosti na vysvětlení pojmu zóna podnikatelských aktivit se pro pochopení uvádí příklady
nerušivých podnikatelských aktivit jak jsou chápány v tomto územním plánu:
(nejde o konečný výčet všech živností):
ubytování a stravování -hotely, chatové osady, turistické ubytovny, mobilní ubytovací
základny, ubytovací zařízení podniků, letní tábory, zařízení individuální rekreace
stravování- základní (restaurace, jídelny, motoresty, grily, hospody), doplňkové (bufety,
espresa, mléčné bary, automaty, rychlé občerstvení), společenské (kavárny, vinárny, bary,
varieté, pivnice), speciální (salaš, koliba, rybárna), organizované stravování (závodní jídelny,
menzy, ),
služby  

výrobní a opravářské – kovozpracující provozovny, dřevozpracující provozovny,
oděvní a textilní provozovny, opravy kožených a gumových výrobků, opravny
sportovních potřeb, hudebních nástrojů, hraček a modelů, ost.opravny (knihařství,
kamenosochařství, zahradnictví, vázání kytic aj.),sběrna surovin (bez
velkoobjemového kusového odpadu), výroba potřeb pro včelaře a rybáře, úprava
textilních výrobků,  výroba svíček, výroba razítek,  výroba keramických výrobků
(malosériová, umělecká), sklenářství, čalounictví, cizelérské práce, 
nevýrobní -  holičství a kadeřnictví, kosmetické služby, hygienické služby, prádelny a
čistírny, barvení prádla, žehlení,pohřebnictví, foto, půjčovny, repro služby, erotické
služby, sauny ,solária, fitness centra, masérské služby, reklama, montáž žaluzií,
nehtová studia, lisování a sušení ovoce, aranžérské služby,apod.

komerční kanceláře - kanceláře zastoupení firem, banky, pojišťovny, leasingové kanceláře,
reklamní agentury, zprostředkovatelská a poradenská činnost, projekční kanceláře, realitní
kanceláře, výuka jazyků, školící střediska, informační služby, cestovní kanceláře,geodetické
služby
obchod – prodej základních potravin, speciální potravinářské obchody, velkoprodejny, prodej
oděvů a obuvi, prodej průmyslového zboží, prodej kulturních potřeb, prodej zdravotnických
potřeb, prodej výpočetní techniky a software, velkoobchodní prodejny
řízení a správa – státní správa- ústřední orgány, okresní, místní, spec.služby státní správy
(soudy,prokuratura, úřady vyšetřování, advokáti, notářství,  banky a spořitelny, pojišťovny,
zařízení společenských organizací, zahraniční zastoupení, 
věda,výzkum –výzkum, vývoj, centra výpočetní techniky, laboratoře, 
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rušivé podnikatelské aktivity - v návaznosti na vysvětlení pojmu zóna podnikatelských aktivit se pro pochopení uvádí příklady
rušivých podnikatelských aktivit jak jsou chápány v tomto územním plánu:
(nejde o konečný výčet všech živností):
autoopravny,  stavební údržba, stavební dvory, zámečnictví, natěračství ; těžká doprava
spojená s údržbou ,opravou ,popř. i prodejem nákladních vozidel; velkoobchodní a
maloobchodní prodej nových a ojetých vozidel, opravy a údržba vozidel( autobusy, nákladní
auta, přívěsy a návěsy); pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou ;
velkoobchod se zemědělskými produkty, živými zvířaty, hnojivy, obilím, osivem a krmivem,
průmyslovými hnojivy a agrochemickými výrobky; velkoobchod s palivy, rudami, kovy a
technickými chemikáliemi; velkoobchod se stavebními materiály, zpracování surovin pro
stavebnictví, velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy, chemickými výrobky;
velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním zařízením;
velkoobchod odpadem a šrotem a materiály pro recyklaci vč. sběru, třídění, oddělování
použitého zboží (odstrojení, demontování vyřazených motorových vozidel (demontování aut,
velkoobchod s havarovanými vozy, prodej použitelných dílů soukromým osobám nebo
profesionálním uživatelům); prodej spojený s řezání a zpracováním plechů , kovů a hutních
výrobků na objednávku; montáž velkých kovových konstrukcí z dílů vlastní výroby ; výroba
dřevěných, truhlářských a tesařských výrobků, jako jsou překližky, dýhy, dřevěné podlahy,
desky,trámy, prefabrikované dřevěné části nebo celky (např. buňky, plážové kabinky,zahradní
stavby, mobilní domky, apod.). Výrobní procesy zahrnují řezání na pile,hoblování, tvarování,
laminování a sestavování dřevěných výrobků včetně dovozu a zpracování kulatiny , provádění
impregnace a aj. povrchových úprav; výroba stavebních dílců spojená s manipulací,dovozem a
skladováním sypkých materiálů; jatka; kafilérie;  kompostárny; apod.

nástavba - změna dokončené stavby, jejímž cílem je zvýšení stavby 
přístavba - změna dokončené stavby, jejímž cílem je stavbu půdorysně rozšířit a současně vzájemně

provozně propojit s dosavadní stavbou
stavební úprava - změna dokončené stavby u níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.
drobná stavba - je stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní
přípustné vložení nové
funkce ( stavby)

- znamená realizovatelné (povolitelné) bez jmenovitého omezení (akceptace platných právních
předpisů nutno považovat za samozřejmost)

podmíněně přípustné vložení
funkce (stavby)

- znamená, že funkci (stavbu) lze podmíněně umístit.   Rozhodnutí by mělo předcházet pečlivé
individuální posouzení povolujícím orgánem (orgánem územního řízení) a shledání,  že v
konkrétní situaci jsou splněny pro takové případy deklarované podmínky (v tabulkách
k příslušné zóně vložené v příloze č.2.).
Individuálním posouzením se chápe prověření :
 návazností  na  bezprostřední  okolí  obhlídkou  konkrétní  lokality  a  upřesnění  územních

podmínek na základě podrobné dokumentace , nebo URBANISTICKÉ  studie (nejlépe ve
variantách), kterou předkládá investor záměru. Prověřují se zejména :

nové nároky záměru na veřejnou dopravní infrastrukturu (splnění požadavků na napojení
lokality  na  kapacitní  komunikaci  při  zajištění  bezpečnosti  a  plynulosti  silničního  provoz,
zajištění parkování vozidel , velikosti manipulačních ploch,apod.)
zda lze zabezpečit dostatečné odstupy záměru od ploch a objektů bydlení
zda lze lokalitu napojit na technickou infrastrukturu, 
zda jsou splnitelná ostatní ustanovení platných právních předpisů o obecných technických

požadavcích na výstavbu
zda nedojde ke snížení architektonických a urbanistických hodnot v území;
zda  nedojde  ke  zhoršení  stávajících  poměrů  a  nebude  životní  prostředí  obtěžováno

provozem  nad  přípustnou  míru  .  Bude  akceptována  ochrana  veřejných  zájmů,  zejména
ochrany  zdraví  a  životního  prostředí,  požární  ochrana,  soulad  přírodních,  civilizačních  a
kulturních hodnot  v  území a  ochrana práv  a  oprávněných zájmů fyzických a  právnických
osob;
zda-li je racionálně využíváno zastavěné území zóny

nepřípustné vložení funkce
(stavby)

znamená nerealizovatelné (nepovolitelné) za žádných podmínek (po dobu platnosti takto pojaté
závazné části schválené územně plánovací dokumentace). Změnit tento regulativ lze pouze
změnou územního plánu.
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Seznam použitých zkratek v     regulativech:  
B.1. - B. 8 - označení výkresů
BC - biocentrum
CZT - centrální zásobování teplem
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSN - Česká státní norma
DOK - dálkový optický kabel
kap. - kapitola v textu
K.Ú. - katastrální území
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MSK - Moravskoslezský kraj
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
min - minimální
MÚK - mimoúrovňová křižovatka
NN - rozvody el.sítě nízkého napětí
OP - ochranné pásmo
ONV - Okresní národní výbor
p.č. - parcelní číslo
PHO - pásmo hygienické ochrany
PRVK MSK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
PUPFL - pozemek určený pro plnění funkcí lesa
RD - rodinný dům
Sb. - sbírka zákonů
STL - rozvody plynu - středotlak
TKO - tuhý komunální odpad
TS - transformační stanice
ÚP - územní plán
ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku
ÚPD - územně plánovací dokumentace
ÚSES - územní systém ekologické stability
VN - elektrické vedení vysokého napětí
VVN - elektrické vedení velmi vysoké napětí
VTL - rozvody plynu - vysokotlak
VV - veřejná vybavenost
vyhl. - vyhlášky
ZPF - zemědělský půdní fond
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