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A. VYMEZENÍ ZASTAVċNÉHO ÚZEMÍ
1. ěešeným územím Územního plánu Lipová-láznČ jsou katastrální území Dolní Lipová a
Horní Lipová.
2. ZastavČné území je vymezeno k 1. 3. 2014.
3. ZastavČné území je vymezeno ve výkresech:
þ. 1. Výkres základního þlenČní území
þ. 2. Hlavní výkres
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B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
1. Prioritami rozvoje obce jsou:
- dostateþná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu
- podpora podnikání a zvyšování poþtu pracovních míst
- rozvoj lázeĖských a rekreaþních funkcí obce
- zlepšení kvality životního a obytného prostĜedí
- ochrana ovzduší a vod
- rozvoj sídelní a krajinné zelenČ
- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot.
2. Základní koncepce rozvoje území obce:
- respektuje pĜevažující funkce obce, tj. pĜedevším funkci obytnou, rekreaþní a lázeĖskou
- respektuje strukturu a charakter stávající zástavby s pĜevažující nízkopodlažní obytnou
zástavbou
- navazuje na dosavadní stavební vývoj obce vymezením zastavitelných ploch bezprostĜednČ navazujících na zastavČné území
- vymezuje zastavitelné plochy pĜedevším pro obytnou výstavbu a pro nová veĜejná
prostranství vþetnČ související dopravní a technické infrastruktury, dále zastavitelné
plochy pro rozvoj obþanského vybavení, lázeĖství, rekreace a cestovního ruchu
- respektuje stávající charakter a využití krajiny
- vymezuje místní systém ekologické stability.
3. PĜi realizaci nové výstavby a zámČrĤ je nutno:
- chránit veĜejná prostranství a plochy veĜejnČ pĜístupné zelenČ
- novou výstavbu realizovat vždy vþetnČ souvisejících veĜejných prostranství, dopravní
a technické infrastruktury.
4. Pro ochranu a rozvoj hodnot území obce je nutno:
- chránit nemovité kulturní památky a památky místního významu
- chránit a zachovat charakter areálu lázní a komplexu lázeĖských domĤ
- v Horní Lipové chránit a zachovat charakter a historickou strukturu zástavby, tj. pĜevážnČ jednopodlažní zástavbu tradiþních jesenických domĤ, nepĜipustit realizaci zámČrĤ dimenzemi a mČĜítkem þi barevností neodpovídajících charakteru pĤvodní zástavby
- chránit krajinný ráz – zachovat stopy þlenČní kulturní krajiny, zachovat liniovou zeleĖ
na mezích a hranicích pozemkĤ, zabránit zarĤstání pastvin, nepĜipustit realizaci zámČrĤ vyboþujících z harmonického mČĜítka krajiny
- zamezit fragmentaci volné krajiny
- chránit pĜírodní hodnoty, zejména území ChránČné krajinné oblasti Jeseníky, Národní
pĜírodní rezervace Šerák-Keprník, Národní pĜírodní památky JeskynČ Na Pomezí, PĜírodních památek Louka na Miroslavi a RašeliništČ na Smrku, Ptaþí oblasti Jeseníky,
evropsky významných lokalit Keprník, Lipová-láznČ – mateĜská škola a Rychlebské
hory – Sokolský hĜbet, navrženého maloplošného zvláštČ chránČného území – PĜírodní
rezervace Bobrovník, pĜechodnČ chránČných ploch Bledule Lipová, SnČženky Horní
Lipová a Louka pod Smrþníkem a registrovaných významných krajinných prvkĤ Louky pod KopĜivníkem a Louka za závodem
- chránit lesní porosty a bĜehové porosty vodních tokĤ
- chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability.
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VýETNċ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PěESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENċ
C.1 Urbanistická koncepce
1. Navržená urbanistická koncepce respektuje stávající urbanistickou strukturu a charakter
zástavby a rozvíjí ji do nových ploch bezprostĜednČ navazujících na zastavČné území.
2. VČtšina navržených zastavitelných ploch a ploch pĜestavby je soustĜedČna do Dolní Lipové – jde zejména o plochy pro bydlení, plochy obþanského vybavení, plochy dopravní infrastruktury – silniþní a plochy veĜejných prostranství. V Horní Lipové a na Bobrovníku
jsou navrženy zejména plochy smíšené obytné rekreaþní.
3. Stávající plochy bydlení v bytových domech BH zĤstávají beze zmČny, zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby se nenavrhují.
4. NejvČtší rozsah navržených rozvojových ploch pĜedstavují plochy bydlení v rodinných
domech – venkovské BV. Rozsáhlejší plochy jsou vymezeny v Horní Lipové v lokalitách
Horní Lipová V. (plocha þ. Z21), U KĜižovatky (plocha þ. Z28) a Pod LnČným vrchem
(plocha þ. Z29), v Dolní Lipové v lokalitách U Závodu (plocha þ. Z46), U OkálĤ (plocha
þ. Z50), Pod LázeĖským vrchem (plocha þ. Z58), SnČžná stráĖ (plochy þ. Z66, Z67, Z98),
Kolonka (plochy þ. Z71, Z73, Z74), Na Rovinách (plochy þ. Z75, Z77, Z78) a Dolní Lipová III. (plocha þ. Z81); další drobné plochy jsou navrženy jako dostavby proluk. Ve východní þásti Dolní Lipové je pro tuto funkci vymezena plocha pĜestavby (plocha þ. P10).
5. V centrální þásti Dolní Lipové je vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná lázeĖská
SL (plocha þ. Z56).
6. V Horní Lipové a na Bobrovníku pĜevládá návrh ploch smíšených obytných rekreaþních
SR, urþených pro obytnou i rekreaþní výstavbu. Nejrozsáhlejší zastavitelné plochy jsou
navrženy v Horní Lipové v lokalitách U Nádraží (plochy þ. Z11, Z12, Z13), Horní Lipová
(plochy þ. Z15, Z16) a Pod Ramzovou (plochy þ. Z35, Z36, Z38, Z39, P3, P4, P5),
v Dolní Lipové v lokalitČ Bobrovník (plochy þ. Z85, Z86, Z87). Další drobné plochy jsou
navrženy jako dostavby proluk.
7. Stávající plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI zĤstávají beze zmČny, pro rozvoj rodinné
rekreace jsou vymezeny dvČ nové plochy v lokalitČ Na Miroslavi (plochy þ. Z90, P12).
8. Stávající plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH a plochy zahrádkových osad zĤstávají
beze zmČny, zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby se nenavrhují.
9. Stávající plochy obþanského vybavení veĜejné infrastruktury OV zĤstávají beze zmČny,
zastavitelná plocha je navržena na Ramzové (plocha þ. Z97); je urþena pro vybudování
Muzea Horské služby a turistiky v Jeseníkách.
10. Pro rozvoj obþanského vybavení komerþního typu je vymezena jedna plocha obþanského
vybavení – komerþní zaĜízení OK, a to plocha pĜestavby v lokalitČ Farma (plocha þ. P7)
pro blíže nespecifikovaná zaĜízení.
11. Pro rozvoj obþanského vybavení lázeĖského charakteru jsou vymezeny þtyĜi zastavitelné
plochy obþanského vybavení – lázeĖství OL v lokalitách Pod LázeĖským vrchem, U Lázní a SnČžná stráĖ (plochy þ. Z59, Z61, Z62, Z64).
12. Stávající plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS zĤstávají
beze zmČny, zastavitelná plocha pro výstavbu sportovištČ a motokrosového areálu je navržena v lokalitČ Na Pomezí (plocha þ. Z92).
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13. Zastavitelná plocha obþanského vybavení se specifickým využitím OX1 je vymezena
v Dolní Lipové v lokalitČ U Rybníka (plocha þ. Z93); je urþena pro vybudování zázemí
pro péþi o pĜilehlou vodní plochu a související ekosystém. Zastavitelné plochy obþanského vybavení se specifickým využitím OX2 a OX3 jsou navrženy ve Ski centru Miroslav a
ve Skiareálu LázeĖský vrch pro vybudování provozního a obslužného zázemí lyžaĜských
areálĤ (plochy þ. Z57, Z89). Na Smrþníku je navržena plocha obþanského vybavení se
specifickým využitím OX5 pro vybudování rozhledny (plocha þ. Z45).
14. NejvýznamnČjším zámČrem dopravním v Ĝešeném území je návrh pĜeložky silnice I/60
mimo centrum obce; pro pĜeložku je vymezena zastavitelná plocha dopravní infastruktury
– silniþní DS (plocha þ. Z91). Pro pĜestavbu kĜižovatky silnic II/369 a III/3692 v Horní
Lipové na okružní je vymezena plocha pĜestavby (plocha þ. P13). Dále je vymezena zastavitelná plocha navazující na parkovištČ a þerpací stanici pohonných hmot v Dolní Lipové pod Miroslaví (plocha þ. Z48) – bez konkrétní specifikace.
15. Stávající plochy dopravní infrastruktury – železniþní DZ zĤstávají beze zmČny, zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby se nenavrhují.
16. Stávající plochy technické infrastruktury TI zĤstávají beze zmČny, zastavitelné plochy ani
plochy pĜestavby se nenavrhují.
17. Pro rozvoj zemČdČlské výroby je navržena plocha výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ v lokalitČ Bobrovník (plocha þ. Z88). Bývalý zemČdČlský areál v lokalitČ Pod
LázeĖským vrchem je navržen k pĜestavbČ na drobnou výrobu a obþanské vybavení (plochy þ. P6, P7), bývalý zemČdČlský objekt v lokalitČ Na Dílech k pĜestavbČ na bydlení
(plocha þ. P11).
18. Stávající plochy výroby a skladování – tČžký prĤmysl VT, výroby a skladování – lehký
prĤmysl VL a plocha výroby a skladování se specifickým využitím VX zĤstávají beze
zmČny, zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby se nenavrhují.
19. Pro rozvoj drobné výroby je vymezena plocha výroby a skladování – drobná a Ĝemeslná
výroba VD, a to jako plocha pĜestavby v lokalitČ Farma (plocha þ. P6); naopak bývalý výrobní areál na východním okraji Dolní Lipové je navržen k pĜestavbČ na bydlení (plocha þ.
P10).
20. Na Mramorovém vrchu a na Pomezí jsou navrženy plochy pro rozšíĜení tČžby – plochy
tČžby nerostĤ NT (plochy þ. K2, K3, K10).
21. Zastavitelné plochy veĜejných prostranství PV jsou navrženy pro vybudování nových komunikací pro zajištČní dopravní obsluhy ploch navržených pro výstavbu v lokalitách Pod
Nádražím, U KĜižovatky, Pod LnČným vrchem, Pod LázeĖským vrchem, SnČžná stráĖ,
Kolonka a Na Rovinách (plochy þ. Z14, Z27, Z30, Z60, Z65, Z72, Z76) a pro vybudování
in-line stezky (plochy þ. Z47, Z83, Z84).
22. Zastavitelné plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV jsou navrženy pro rozšíĜení lázeĖského parku (plocha þ. Z68) a v lokalitČ Na Soutoku (plocha þ. Z25).

C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch pĜestavby
1. Vymezení zastavitelných ploch a ploch pĜestavby vyplývá z potĜeby ploch pro obytnou
výstavbu, vycházející z pĜedpokládaného vývoje poþtu obyvatel, z potĜeb rozvoje obþanského vybavení a z potĜeb posílení hospodáĜského pilíĜe návrhem nových ploch pro rozvoj výroby a podnikání.
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2. V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:
Plocha
þ.

Katastrální
území

Název

Z1

Horní Lipová

Dlouhá dolina I.

Z2

Horní Lipová

Z3

Horní Lipová

Z5

Horní Lipová

Z6

Horní Lipová

Z7

Horní Lipová

Z8

Horní Lipová

Z9

Horní Lipová

Z10

Horní Lipová

Z11

Horní Lipová

Z12

Horní Lipová

Z13

Horní Lipová

Z14

Horní Lipová

Z15

Horní Lipová

Z16

Horní Lipová

Z17

Horní Lipová

Z18

Horní Lipová

Z20

Horní Lipová

Z21

Horní Lipová

Z22

Horní Lipová

Z23

Horní Lipová

Charakteristika

SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Dlouhá dolina II.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Rybí údolí
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Vápenné údolí I.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Vápenné údolí II.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Vápenné údolí III.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Vápenné údolí IV.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
U Viaduktu I.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
U Viaduktu II.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
U nádraží I.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
U nádraží II.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
U nádraží III.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Místní komunikace
PV – plochy veĜejných
Pod Nádražím
prostranství
Horní Lipová I.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Horní Lipová II.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
Horní Lipová III.
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
(plocha je urþena pouze
pro výstavbu garáže)
Pod KopĜivným I.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Pod KopĜivným II.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Horní Lipová V.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Horní Lipová – U Školy I. BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Horní Lipová – U Školy II. BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
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Koeficient
zastavČní
pozemku
0,30

VýmČra
v ha

0,30

0,14

0,30

0,10

0,30

0,55

0,30

0,05

0,30

0,11

0,40

0,14

0,30

0,20

0,30

0,23

0,30

0,60

0,30

0,41

0,30

1,39

není
stanoven
0,30

0,49

0,30

1,73

0,30

0,06

0,40

0,16

0,40

0,06

0,40

1,12

0,40

0,57

0,40

0,16

0,46

0,61

Z24

Horní Lipová

Horní Lipová – U Školy
III.

Z25

Horní Lipová

Na Soutoku

Z26

Horní Lipová

Pod LnČným vrchem I.

Z27

Horní Lipová

Z28

Horní Lipová

Místní komunikace
U KĜižovatky
U KĜižovatky

Z29

Horní Lipová

Pod LnČným vrchem II.

Z30

Horní Lipová

Z33

Horní Lipová

Místní komunikace
Pod LnČným vrchem
Pod Ramzovou II.

Z35

Horní Lipová

Pod Ramzovou IV.

Z36

Horní Lipová

Pod Ramzovou V.

Z38

Horní Lipová

Pod Ramzovou VI.

Z39

Horní Lipová

Pod Ramzovou VII.

Z40

Horní Lipová

Pod Ramzovou VIII.

Z43

Horní Lipová

Pod Ptáþníkem I.

Z45

Dolní Lipová

Rozhledna na Smrþníku

Z46

Dolní Lipová

U Závodu

Z47

Dolní Lipová

Z48

Dolní Lipová

In-line stezka
Dolní Lipová I.
U ParkovištČ

Z49

Dolní Lipová

Pod Ptáþníkem II.

Z50

Dolní Lipová

U OkálĤ

Z51

Dolní Lipová

HĜbitov

Z52

Dolní Lipová

StĜed I.
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venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
ZV – plochy veĜejných
prostranství – zeleĖ
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
PV – plochy
veĜejných prostranství
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
PV – plochy
veĜejných prostranství
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
OX5 – plochy
obþanského vybavení
se specifickým využitím
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
PV – plochy
veĜejných prostranství
DS – plochy dopravní
infrastruktury – silniþní
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
OH – plochy
obþanského vybavení –
hĜbitovy
BV – plochy bydlení

0,40

0,53

0,10

0,15

0,20

0,25

není
stanoven
0,40

0,33

0,20

2,60

není
stanoven
0,40

0,13
0,19

0,15

0,68

0,15

0,34

0,15

0,37

0,15

0,37

0,30

0,12

0,30

0,16

0,10

0,24

0,40

1,00

není
stanoven
není
stanoven
0,40

0,34

0,40

0,64

není
stanoven

0,27

0,40

0,11

2,54

0,07
0,12

Z53

Dolní Lipová

Z54

Dolní Lipová

Z55

Dolní Lipová

Z56

Dolní Lipová

Z57

Dolní Lipová

Z58

Dolní Lipová

Z59

Dolní Lipová

Z60

Dolní Lipová

Z61

Dolní Lipová

Z62

Dolní Lipová

Z64

Dolní Lipová

Z65

Dolní Lipová

Z66

Dolní Lipová

Z67

Dolní Lipová

Z68

Dolní Lipová

Z69

Dolní Lipová

Z70

Dolní Lipová

Z71

Dolní Lipová

Z72

Dolní Lipová

v rodinných domech –
venkovské
StĜed II.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
U Trati I.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
U Trati II.
ZS – plochy zelenČ
soukromé a vyhrazené
StĜed III.
SL – plochy smíšené
obytné lázeĖské
Pod LázeĖským vrchem I. OX2 – plochy
obþanského vybavení
se specifickým využitím
Pod LázeĖským vrchem II. BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Pod LázeĖským vrchem OL – plochy
III.
obþanského vybavení
– lázeĖství
Místní komunikace
PV – plochy
Pod LázeĖským vrchem veĜejných prostranství
U Lázní I.
OL – plochy
obþanského vybavení
– lázeĖství
U Lázní II.
OL – plochy
obþanského vybavení
– lázeĖství
SnČžná stráĖ I.
OL – plochy
obþanského vybavení
– lázeĖství
Místní komunikace
PV – plochy
SnČžná stráĖ
veĜejných prostranství
SnČžná stráĖ II.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
SnČžná stráĖ III.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Park u lázní
ZV – plochy
veĜejných prostranství –
zeleĖ
U Podjezdu I.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
U Podjezdu II.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Kolonka I.
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
Místní komunikace
PV – plochy
Kolonka
veĜejných prostranství
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0,40

0,11

0,40

0,21

0,10

0,27

0,60

0,23

0,40

0,74

0,40

0,30

0,50

0,47

není
stanoven
0,50

0,20
0,71

0,50

0,03

0,50

0,19

není
stanoven
0,30

0,62

0,40

1,72

0,10

0,29

0,40

0,17

0,40

0,45

0,40

1,19

není
stanoven

0,35

0,78

Z73

Dolní Lipová

Kolonka II.

Z74

Dolní Lipová

Kolonka III.

Z75

Dolní Lipová

Na Rovinách I.

Z76

Dolní Lipová

Z77

Dolní Lipová

Místní komunikace
Na Rovinách
Na Rovinách II.

Z78

Dolní Lipová

Na Rovinách III.

Z79

Dolní Lipová

Dolní Lipová I.

Z80

Dolní Lipová

Dolní Lipová II.

Z81

Dolní Lipová

Dolní Lipová III.

Z82

Dolní Lipová

U silnice

Z83

Dolní Lipová

Z84

Dolní Lipová

Z85

Dolní Lipová

In-line stezka
Dolní Lipová II.
In-line stezka
Dolní Lipová III.
Bobrovník I.

Z86

Dolní Lipová

Bobrovník II.

Z87

Dolní Lipová

Bobrovník III.

Z88

Dolní Lipová

Farma Bobrovník

Z89

Dolní Lipová

LyžaĜský areál
Na Miroslavi

Z90

Dolní Lipová

Na Miroslavi I.

Z91

Dolní Lipová

PĜeložka I/60

Z92

Dolní Lipová

Na Pomezí

Z93

Dolní Lipová

U rybníka

BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
PV – plochy
veĜejných prostranství
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
ZO – plochy zelenČ
ochranné a izolaþní
PV – plochy
veĜejných prostranství
PV – plochy
veĜejných prostranství
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
VZ – plochy výroby
a skladování –
zemČdČlská výroba
OX3 – plochy
obþanského vybavení
se specifickým využitím
RI – plochy staveb
pro rodinnou rekreaci
DS – plochy dopravní
infrastruktury –
silniþní
OS – plochy
obþanského vybavení –
tČlovýchovná
a sportovní zaĜízení
OX1 – plochy
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0,40

0,52

0,40

0,71

0,40

2,19

není
stanoven
0,40

0,52

0,40

0,34

0,40

0,38

0,40

0,16

0,40

2,15

není
stanoven
není
stanoven
není
stanoven
0,30

0,56

0,78

0,26
0,18
0,92

0,30

0,49

0,30

0,51

0,50

0,20

0,50

0,25

0,10

0,06

není
stanoven

7,47

0,50

0,57

0,50

0,29

Z94

Horní Lipová

Horní Lipová VI.

Z96

Horní Lipová

Pod LnČným vrchem IV.

Z97

Horní Lipová

Ramzová

Z98

Dolní Lipová

SnČžná StráĖ IV.

obþanského vybavení
se specifickým využitím
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
(plocha je urþena pouze
pro výstavbu garáže)
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
OV – plochy obþanského vybavení – veĜejná
infrastruktura
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské

0,30

0,01

0,20

0,11

0,50

0,13

0,40

0,14

Koeficient
zastavČní
pozemku
0,30

VýmČra
v ha

0,30

0,12

0,30

0,28

0,30

0,10

0,30

0,07

0,70

1,01

0,50

0,72

0,40

0,09

0,40

0,42

0,30

0,70

0,30

0,11

0,10

0,09

není
stanoven

0,10

3. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy pĜestavby:
Plocha
þ.

Katastrální
území

Název

Charakteristika

P1

Horní Lipová

Pod Ramzovou IX.

P2

Horní Lipová

Pod Ramzovou X.

P3

Horní Lipová

Pod Ramzovou XI.

P4

Horní Lipová

Pod Ramzovou XII.

P5

Horní Lipová

Pod Ramzovou XIII.

P6

Dolní Lipová

Farma I.

P7

Dolní Lipová

Farma II.

P8

Dolní Lipová

StĜed IV.

P9

Dolní Lipová

StĜed V.

P10

Dolní Lipová

Dolní Lipová IV.

P11

Dolní Lipová

Nad silnicí

P12

Dolní Lipová

Na Miroslavi II.

P13

Horní Lipová

Okružní kĜižovatka

SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
SR – plochy smíšené
obytné rekreaþní
VD – plochy výroby
a skladování – drobná
a Ĝemeslná výroba
OK – plochy
obþanského vybavení
– komerþní zaĜízení
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
RI – plochy staveb
pro rodinnou rekreaci
DS – plochy dopravní
infrastruktury – silniþní
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0,12

C.3 Systém sídelní zelenČ
1. Navržená koncepce systému sídelní zelenČ v Ĝešeném území respektuje stávající plochy
zelenČ a doplĖuje je novými plochami.
2. Stávající plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV zĤstávají beze zmČny a navrhují se dvČ
nové zastavitelné plochy:
- v Dolní Lipové pro rozšíĜení lázeĖského parku (plocha þ. Z68)
- v Horní Lipové pĜi soutoku StaĜíþe a Ramzovského potoka (plocha þ. Z25).
3.

Pro rozšíĜení hĜbitova je navržena plocha obþanského vybavení – hĜbitovy OH (plocha þ.
þ. Z51).

4. V lokalitČ U trati je navržena plocha zelenČ soukromé a vyhrazené ZS, navazující na stávající zahrady (plocha þ. Z55).
5. Ve východní þásti Dolní Lipové je kolem silnice I/60 vymezena plocha zelenČ ochranné a
izolaþní ZO pro ochranu obytné zástavby pĜed negativními vlivy z dopravy (plocha þ.
Z82).
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D. KONCEPCE VEěEJNÉ INFRASTRUKTURY, VýETNċ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISġOVÁNÍ
D.1 Dopravní infrastruktura
D.1.1

Doprava silniþní

1. V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje se navrhuje pĜeložka silnice
I/60 v úseku Lipová-láznČ – Vápenná vþetnČ souvisejících úprav dotþených silniþních,
místních a úþelových komunikací. Pro realizaci pĜeložky je vymezena zastavitelná plocha
dopravní infrastruktury – silniþní DS (plocha þ. Z91), a to jako koridor o celkové šíĜce 100
m (50 m od pĜedpokládané osy pĜeložky na obČ strany). V této ploše jsou možné smČrové
odchylky osy trasy navrhované stavby a realizace souvisejících staveb. Stávající plochy,
stavby a zaĜízení, které leží ve vymezené zastavitelné ploše þ. Z91, mohou být až do doby
realizace pĜeložky provozovány, udržovány a stavebnČ upravovány bez omezení.
2. V Horní Lipové se navrhuje se pĜestavba kĜižovatky silnic II/369 a III/3692 na okružní; pro
realizaci okružní kĜižovatky je vymezena plocha pĜestavby – plocha dopravní infrastruktury – silniþní DS (plocha þ. P13).
3. Pro zajištČní dopravní obsluhy navržených zastavitelných ploch a zlepšení dopravní obsluhy nČkterých stávajících ploch se navrhuje:
V k.ú. Dolní Lipová:
- obvodová komunikace v lokalitČ Na Rovinách pro dopravní obsluhu zastavitelných
ploch þ. Z75 a Z77; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelná plocha þ. Z76
- pĜístupové komunikace v lokalitČ Kolonka pro dopravní obsluhu zastavitelných
ploch þ. Z71, Z73 a Z74; pro tyto komunikace je vymezena zastavitelná plocha þ.
Z72
- pĜístupové komunikace v lokalitČ SnČžná stráĖ pro dopravní obsluhu zastavitelných
ploch þ. Z66, Z67 a Z98; pro tyto komunikace je vymezena zastavitelná plocha þ.
Z65
- obslužná komunikace v lokalitČ Pod LázeĖským vrchem pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch þ. Z61 a Z62 a pro pĜíjezd do areálu lázní; pro tuto komunikaci je
vymezena zastavitelná plocha þ. Z60
- pĜístupové komunikace v lokalitČ Pod LázeĖským vrchem pro dopravní obsluhu lyžaĜského areálu a zastavitelných ploch þ. Z57, Z58 a Z59;
- úþelová komunikace spojující lesní cesty na Miroslavi a zajišĢující pĜístup ke stávajícímu objektu;
- úþelová komunikace od lesní cesty pod Miroslaví k LázeĖskému vrchu.
V k.ú. Horní Lipová:
- pĜístupová komunikace v lokalitČ Pod LnČným vrchem pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy þ. Z29; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelná plocha þ. Z30
- pĜístupová komunikace v lokalitČ U KĜižovatky pro dopravní obsluhu zastavitelné
plochy þ. Z28 se zapojením do silnice III/3692; pro tuto komunikaci je vymezena
zastavitelná plocha þ. Z27
- pĜístupová komunikace v lokalitČ Pod Nádražím pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch þ. Z13, Z15 a Z16; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelná plocha
þ. Z14.
4. Nové místní nebo veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikace, zpĜístupĖující jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožnČna pĜímo ze stávajících nebo navržených komunikací
vymezených v grafické þásti, je možno realizovat za následujících podmínek:
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- nebudou narušeny jiné prvky chránČné dle platných právních pĜedpisĤ (z hlediska
ochrany pĜírody, hygienických limitĤ apod.)
- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti
- navržené místní komunikace a úpravy stávajících úsekĤ místních komunikací budou realizovány v šíĜkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle
normových hodnot (vþetnČ pĜípadných chodníkĤ a pásĤ nebo pruhĤ pro cyklisty);
- veškeré nové kĜižovatky, kĜížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou Ĝešeny v
souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy z oboru dopravy
- napojení jednotlivých funkþních ploch a navržených místních komunikací na silniþní a
místní komunikace musí vyhovČt požadavkĤm na bezpeþnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích dle pĜíslušných právních pĜedpisĤ
- pĜi návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úsekĤ budou respektovány
normy z oboru požární bezpeþnosti staveb
- bude Ĝešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury
- nové komunikace budou Ĝešeny v jednotlivých funkþních plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.
5. Lokální úpravy komunikací, které nejsou Ĝešeny v grafické þásti územního plánu (dílþí
úpravy kĜižovatek spoþívající v uvolnČní rozhledových polí nebo ve zlepšení prĤjezdnosti
úpravou polomČrĤ obrub kĜižovatek, šíĜkové homogenizace jednotlivých úsekĤ, doplnČní
výhyben a obratišĢ, úpravy komunikaþních prostorĤ pro vymezení parkovacích stání podél
hlavního dopravního prostoru, realizace chodníkĤ nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy
zaĜízení veĜejné hromadné dopravy) budou realizovány v jednotlivých funkþních plochách
v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.
D.1.2

Doprava drážní

1. ZkapacitnČní a elektrizace železniþní trati þ. 292 Krnov – Šumperk bude realizováno
v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury – železniþní DZ.
2. V prostorech kĜížení místních a úþelových komunikací a komunikací pro chodce s železniþní tratí budou uvolnČna rozhledová pole dle pĜíslušných pĜedpisĤ.
D.1.3

Provoz chodcĤ a cyklistĤ

1. Podél stávajících komunikací lze realizovat nové chodníky dle místní potĜeby, a to v souladu se zásadami stanovenými v pĜíslušných normách a pĜedpisech a v souladu s podmínkami stanovenými územním plánem pro využití jednotlivých funkþních ploch. Samostatné
stezky pro chodce lze realizovat dle stejných zásad jako chodníky podél komunikací.
2. Pro rozvoj cyklistické dopravy se navrhují nové cykloturistické trasy:
- trasa N01 od jeskyní Na Pomezí vedená západním smČrem po stávajících komunikacích do Vápenné
- trasa N02 od lázeĖského areálu vedená jižním smČrem k sedlu JavoĜík (mezi vrcholy
SnČhulák a JavoĜík) s návazností na trasy þ. 6208 a þ. 6209
- trasa N03 z Dolní Lipové vedené kolem Ski centra Miroslav jižním smČrem
s návazností na trasu þ. 6209
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-

propojení trasy þ. 53 a navrženého cyklookruhu pod vrcholem SnČhulák s oznaþením
N04
odboþka N05 z trasy þ. 6028 z turistického rozcestí Pod Strmým k ObĜím skalám
paralelní trasa N06 s trasou þ. 53 v Horní Lipové
trasa N07 Ramzová – Horní Lipová
trasa N08 PetĜíkov – Horní Lipová
propojení N09 mezi trasou þ. 6044 v Horní Lipové nad údolím Vápenného potoka
s navrženou trasou N07
propojení N10 mezi trasami þ. 53 a þ. 6044 v Horní Lipové pĜes Luþní vrch, Oblý vrch
a rozcestí Pod KopĜivným
trasa N11 v Horní Lipové ze sedla Pod KopĜivným s návazností na navrženou trasu
mezi jeskynČmi Na Pomezí a Vápennou
trasa N12 v Horní Lipové z rozcestí Pod Oblým vrchem do Vápenné.

3. Navrhuje se vybudování in-line stezky Jesenicko; její trasa je vedena zþásti po stávajících
komunikacích, zþásti po samostatnČ vymezených plochách (plochy þ. Z47, Z83 a Z84).
D.1.4

Doprava statická – odstavování a parkování automobilĤ

1. StupeĖ automobilizace, závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná zaĜízení, je stanoven hodnotou 1 : 2,5.
2. Pro parkování a odstavování osobních vozidel se navrhuje:
- parkovací plocha podél navržené obslužné komunikace u lázeĖského areálu (plocha þ.
Z60)
- parkovací plocha u kostela (stávající plocha PV).
3. Parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla je dále pĜípustné realizovat i v jiných funkþních plochách v souladu s podmínkami pro jejich využití a za dodržení pĜíslušných pĜedpisĤ a normových ustanovení.
D.1.5

VeĜejná doprava

1. Stávající stav veĜejné dopravy v území nebude omezován.
2. Realizace nových zaĜízení veĜejné dopravy – zastávek nebo pĜípadnČ doplnČní vybavení u
zastávek stávajících (pĜístĜešky, zastávkové pruhy) – je pĜípustná ve všech funkþních plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.
D.1.6

Ochrana pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací

1. V silniþních ochranných pásmech a v ochranných pásmech dráhy je realizace staveb pro
bydlení a rekreaci nebo pro obþanské vybavení pro vzdČlávání a výchovu, pro sociální
služby a pro zdravotní služby pĜípustná pouze pĜi prokázání nepĜekroþení maximální pĜípustné hladiny hluku v chránČných vnitĜních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.
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D.2 Technická infrastruktura
1. SítČ technické infrastruktury je nutno pĜednostnČ vést v plochách veĜejných prostranství, a
to mimo hlavní dopravní prostor (tj. mimo plochy komunikací – v neoplocených plochách
podél komunikací, pĜípadnČ v chodnících), pouze v nevyhnutelných pĜípadech pĜímo v
komunikacích.
2. Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k mČĜítku výkresĤ schématické,
trasy sítí musí být upĜesnČny pĜi zpracování podrobnČjší dokumentace.
3. Možnost realizace sítí a zaĜízení technické infrastruktury je upĜesnČna v tabulkové pĜíloze
k þásti F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití.
D.2.1 Vodní hospodáĜství
1. Pitná voda pro obyvatelstvo, obþanské vybavení, rekreaþní zaĜízení a výrobní zaĜízení
v obci Lipová-láznČ bude i nadále dodávána ze skupinového vodovodu Jeseník. Navrhuje
se rozšíĜení stávající vodovodní sítČ o další vodovodní Ĝady DN 50 až DN 100 v délce cca
6 km pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené Ĝady DN 80 až DN 100 budou rovnČž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné vČtve, které budou zásobovat objekty
v dosahu hydrantĤ do 200 m, mohou mít profil DN 50.
2. Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro plochy, které jsou mimo dosah
stávajících i navržených vodovodních ĜadĤ pitné vody, zĤstane zachováno individuální zásobení pitnou vodou.
3. Pro nejvýše položenou zástavbu v k. ú. Horní Lipová je navrženo vybudovat ATS.
4. Stávající propojovací Ĝad DN 150 z vodojemu Lipová 400 m3 do Jeseníku je navrženo
zrekonstruovat.
5. V souvislosti s realizací pĜeložky silnice I/60 budou Ĝešeny i pĜeložky dotþených vodovodních ĜadĤ DN 90, DN 160 a DN 225; v k. ú. Horní Lipová je navrženo pĜeložit Ĝad
DN 80, procházející zastavitelnou plochou þ. Z24.
6. Stávající kanalizaþní síĢ je navrženo rozšíĜit o další stoky splaškové kanalizace v celkové
délce cca 7 km.
7. Pro objekty mimo stávající nebo navrženou kanalizaci a do doby vybudování navržené
kanalizace je nutno odpadní vody likvidovat individuálnČ v malých domovních ýOV
s odtokem vyþištČných odpadních vod do vhodného recipientu, nebo do podmoku, nebo
akumulovat v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadních vod na nejbližší ýOV.
8. Srážkové vody je nutno v maximální míĜe zadržet v území (miskovitý tvar terénu, vsakovací studny), pĜebyteþné srážkové vody z okolního terénu z území odvádČt dešĢovou kanalizací nebo povrchovČ otevĜenými pĜíkopy do místních tokĤ.
9. Vodní toky nebudou zatrubĖovány, pĜípadné úpravy smČrových a sklonových pomČrĤ je
nutno provádČt pĜírodČ blízkým zpĤsobem s použitím pĜírodních materiálĤ.
10. Nebude povolována výstavba nových objektĤ a oplocení, které by znemožĖovaly údržbu
koryt a bĜehĤ vodních tokĤ – u vodního toku StaĜíþ v šíĜce nejvýše do 8 m, u ostatních
vodních tokĤ v šíĜce nejvýše do 6 m od bĜehových hran.

14

D.2.2 Energetika, elektronické komunikace
1. PotĜebný transformaþní výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnikatelské aktivity bude zajištČn ze stávající rozvodné soustavy VN 22 kV a ze stávajících distribuþních trafostanic 22/0,4 kV, doplnČných þtyĜmi novými DTS navrženými v lokalitách
s navrženou novou výstavbou, spolu s rozšíĜením veĜejné sítČ NN.
2. Koncepce rozvoje plynofikace Ĝešeného území je zamČĜena na rozšíĜení stávající stĜedotlaké plynovodní sítČ pro navržené zastavitelné plochy a dosud neplynofikované þásti obce.
3. Decentralizovaný zpĤsob vytápČní pro stávající i navrženou výstavbu zĤstane zachován.
4. Koncepce rozvoje spojĤ (telekomunikace, radiokomunikace) zachovává souþasný stav,
nová zaĜízení se nenavrhují.

D.2.3 Ukládání a zneškodĖování odpadĤ
1. Tuhé komunální odpady budou odváženy na Ĝízenou skládku mimo Ĝešené území. Na Ĝešeném území nebude budována žádná skládka.
D.3 Obþanské vybavení veĜejné infrastruktury
1. Plochy stávajících zaĜízení obþanského vybavení veĜejné infrastruktury zĤstávají beze
zmČny, nová zastavitelná plocha je vymezena na Ramzové pro výstavbu Muzea Horské
služby a turistiky v Jeseníkách (plocha þ. Z97).
2. Další rozvoj obþanského vybavení veĜejné infrastruktury mimo vymezené plochy je možný v souladu s hlavním a pĜípustným využitím jednotlivých ploch s rozdílným zpĤsobem
využití.
D.4 VeĜejná prostranství
1. Stávající veĜejná prostranství budou zachována.
2. Nová veĜejná prostranství se navrhují pro:
-

vybudování komunikací pro zajištČní dopravní obsluhy navržených zastavitelných
ploch (plochy þ. Z14, Z27, Z30, Z60, Z65, Z72 a Z76)

-

vybudování in-line stezky (plochy þ. Z47, Z83 a Z84)

-

vybudování ploch veĜejnČ pĜístupné zelenČ (plochy þ. Z25 a Z68).
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E. KONCEPCE USPOěÁDÁNÍ KRAJINY, VýETNċ VYMEZENÍ PLOCH
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMċNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNÍ OPATěENÍ, OCHRANU PěED POVODNċMI, REKREACI,
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD.
E.1 Koncepce uspoĜádání krajiny, vþetnČ vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zmČnu v jejich využití
1. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím
a s rozdílným pĜípustným a nepĜípustným využitím:
- plochy vodní a vodohospodáĜské – VV stabilizují stávající a navržené vodní nádrže a
toky
- plochy zemČdČlské – NZ stabilizují pozemky zemČdČlského pĤdního fondu (vþetnČ
drobných ploch náletové zelenČ na nelesní pĤdČ, úþelových komunikací apod.), jejich
souþástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; tyto plochy
jsou uþeny pĜedevším pro zemČdČlskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov
hospodáĜských zvíĜat)
- plochy lesní – NL stabilizují pozemky urþené k plnČní funkcí lesa, jejich souþástí jsou i
lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárnČ jsou urþeny
pro zajišĢování lesního hospodáĜství a myslivosti
- plochy pĜírodní – NP zahrnují plochy územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu, plochy lokálních biocenter, plochy vyhlášených i navržených maloplošných zvláštČ chránČných území a pĜechodnČ chránČných ploch;
pĜedstavují tČžištČ zájmu ochrany pĜírody a území a základní pĜedpoklad jeho ekologické stability
- plochy smíšené nezastavČného území – NS stabilizují v území vzrostlou zeleĖ na nelesní pĤdČ (náletovou zeleĖ); jejich souþástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability.
2. Podmínky pro využití výše uvedených ploch umožĖují pouze omezený rozsah staveb, specifikovaných v tabulkách, které jsou souþástí kap. F.3.
3. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy zmČn v krajinČ:
Plocha þ.
K1

Katastrální
území
Horní Lipová

Název

Charakteristika

Sjezdovky
Pod Klínem

K2

Horní Lipová

Mramorový vrch I.

RN – plochy rekreace
na plochách pĜírodního
charakteru
NT – plochy tČžby nerostĤ

K3

Horní Lipová

Mramorový vrch II.

NT – plochy tČžby nerostĤ

K4

Dolní Lipová

K5

Dolní Lipová

K6

Dolní Lipová

RN – plochy rekreace
Sjezdovky
Pod LázeĖským vrchem I. na plochách pĜírodního
charakteru
RN – plochy rekreace
Sjezdovky
Pod LázeĖským vrchem na plochách pĜírodního
charakteru
II.
Sjezdovky
RN – plochy rekreace
Pod LázeĖským vrchem na plochách pĜírodního
III.
charakteru
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VýmČra
v ha
1,21
0,25
0,67
0,95
0,66
0,26

K7

Dolní Lipová

K8

Dolní Lipová

K9

Dolní Lipová

K10

Horní Lipová,
Dolní Lipová
Dolní Lipová

K11

Sjezdovky
Pod LázeĖským vrchem
IV.
Sjezdovky
Pod LázeĖským vrchem
V.
Sjezdovky
Pod LázeĖským vrchem
VI.
Na Pomezí
Vodní nádrž

RN – plochy rekreace
na plochách pĜírodního
charakteru
RN – plochy rekreace
na plochách pĜírodního
charakteru
RN – plochy rekreace
na plochách pĜírodního
charakteru
NT – plochy tČžby nerostĤ

0,06
0,03
0,55
12,29

VV – plochy vodní
a vodohospodáĜské

0,27

4. Stávající prvky mimolesní zelenČ (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromĤ, remízky,
bĜehové porosty) je nutno zachovat a chránit.
E.2 Územní systém ekologické stability
1. V Ĝešeném území jsou vymezeny nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES.
2. Nadregionální úroveĖ zastupuje v území þást nadregionálního biokoridoru K 85 (propojení mezi nadregionálními biocentry PradČd a NRBK K86), který je navržen jako biokoridor
horský; je tvoĜen þástmi N1 až N17 – jednoduchými nadregionálními biokoridory, vloženými lokálními biocentry a vloženými regionálními biocentry. Je vymezen v jižním okraji
území Lipové-lázní.
3. Regionální úroveĖ je reprezentována þástí regionálního biokoridoru RK 828, mezofilní
buþinný a horský. Vymezeny jsou þásti R1 až R9 – jednoduché regionální biokoridory a
vložená lokální biocentra. Je veden od západu z regionálního biocentra N1 (dle ZÚR
OK8), které je þástí nadregionálního biokoridoru K 85, podél severní hranice Lipovélázní.
4. Lokální úroveĖ je tvoĜena lokálními trasami, které reprezentují stanovištČ a potenciální
pĜirozená spoleþenstva v území s cílovými spoleþenstvy lesními, luþními a vodními a bĜehovými. Skladebné þástí lokálního ÚSES:
• lesní L1 až L5 – lokální trasa procházející od jihu z území Ostružné napĜíþ údolím Horní
Lipové k severu do Vápenné, pĜevážnČ normální stanovištČ
• lesní L6 až L11 – propojení lesních stanovišĢ ze severu od Vápenné do údolí StaĜíþe
(þást pĜes území mČsta Jeseník), stanovištČ pĜevážnČ stĜednČ živná a stĜednČ vlhká; doplĖující propojení, posílení regionálního biokoridoru, stanovištČ stĜednČ vlhká a stĜednČ
živná, vČtšinou v zemČdČlské krajinČ
• lesní L12 až L16 – trasa severnČ exponovanými svahy z jihu od nadregionálního biokoridoru K 85 a pokraþující do Adolfovic
• smíšený lesní/vodní L17
• lesní až vodní a nivní L18 až L21 – trasa od nadregionálního biokoridoru K85,
z vloženého lokálního biocentra N9 údolnicí StaĜíþe, stanovištČ normální a vlhká, obohacená živinami
• luþní L23 až L32 a L42 – lokální trasa od Ostružné napĜíþ údolím StaĜíþe do Vápenné,
extenzivní louky
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• luþní L33 až L 41 – na severnČ exponovaných loukách v Dolní Lipové, stanovištČ stĜednČ živná, stĜednČ vlhká
• lesní L43 – napojení lokálního systému z Horních Skorošic k regionálními biokoridoru
RK 828.
5. Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních
porostĤ a lesních pásĤ, pro zachování luþních stanovišĢ s bohatou kvČtenou zvlášĢ chránČných druhĤ rostlin je systém doplnČn i ĜetČzem luþních biokoridorĤ a biocenter.
6. Na plochách chybČjících biocenter a biokoridorĤ je nutno zabezpeþit takové hospodaĜení,
které by nezhoršilo stávající stav, tzn. že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty mČnit na ornou pĤdu, odstraĖovat nárosty nebo
jednotlivé stromy, apod. PĜípustné jsou pouze ty hospodáĜské zásahy, které mají ve svém
dĤsledku ekologicky pĜirozené zlepšení stávajícího stavu (napĜ. zatravnČní orné pĤdy, výsadba bĜehových porostĤ, zalesnČní).
7. V lokálních biokoridorech vymezených v plochách zemČdČlských NZ a v plochách smíšených nezastavČného území NS se nepĜipouští:
- realizace staveb pro zemČdČlství
- výstavba zaĜízení a opatĜení pro ochranu zemČdČlského pĤdního fondu, pro stabilizaci
a intenzifikaci zemČdČlské produkce (odvodnČní, závlahy)
- výstavba zaĜízení pro speciální zemČdČlské kultury
- oplocování pozemkĤ.
E.3 Prostupnost krajiny
1. Stávající síĢ úþelových komunikací a polních cest je v nezastavČném území respektována,
nové úþelové komunikace se navrhují v okolí Miroslavi – viz kap. D.1.1.
2. Pro zlepšení infrastruktury pro cyklisty jsou navrženy nové cyklistické trasy a in-line
stezka – viz kap. D.1.3.
3. Kolem vodních tokĤ v zastavČném území a ve vymezených zastavitelných plochách musí
být zachovány neoplocené pásy pro zajištČní pĜístupu ke korytu v šíĜce do 6 m Ĥ od bĜehové hrany. Podél stálých i obþasných vodních tokĤ v nezastavČném a nezastavitelném
území musí být zachovány neoplocené pásy v šíĜce min. 20 m, které je vhodné doplnit vegetaþními porosty.
E.4 Protierozní opatĜení
1. Konkrétní protierozní opatĜení se nenavrhují.
E.5 Ochrana pĜed povodnČmi
1. Jako prvek protipovodĖových opatĜení v krajinČ je navrženo vybudování záchytných
pĜíkopĤ v délce cca 5 km.
2. Dalším protipovodĖovým prvkem v krajinČ je navržená vodní nádrž o rozloze cca 0,3 ha
na bezejmenném levobĜežním pĜítoku StaĜíþe.
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E.6 Podmínky pro rekreaþní využívání krajiny
1. LyžaĜský areál Ramzovské sedlo je stabilizovaný a zĤstává beze zmČny.
2. LyžaĜský areál Ski centrum Miroslav je stabilizovaný; pro rozšíĜení obslužného zázemí
areálu je vymezena zastavitelná plocha obþanského vybavení se specifickým využitím
(plocha þ. Z89).
3. Navrhuje se rozvoj Ski areálu LázeĖský vrch – prodloužení a rozšíĜení sjezdovek (plochy
zmČn v krajinČ þ. K4, K5, K6, K7, K8, K9), výstavba nových vlekĤ, které nahradí stávající nevyhovující zaĜízení a plocha pro vybudování obslužného zázemí areálu – zastavitelná
plocha obþanského vybavení se specifickým využitím (plocha þ. Z57).
4. V Horní Lipové je vymezena plocha pro rozšíĜení Skiareálu Pod Klínem (plocha zmČn
v krajinČ þ. K1).
5. Na Smrþníku je vymezena plocha pro výstavbu rozhledny (plocha þ. Z45).
E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin
1. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin jsou vymezeny na Mramorovém vrchu a
na Pomezí (plochy zmČn v krajinČ þ. K2, K3, K10).
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPģSOBEM
VYUŽITÍ
F.1 PĜehled typĤ ploch s rozdílným zpĤsobem využití
1. V Ĝešeném území jsou vymezeny následující typy ploch:
plochy bydlení
-

plochy bydlení v bytových domech

BH

-

plochy bydlení v rodinných domech – venkovské

BV

plochy rekreace
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RI

- plochy staveb pro hromadnou rekreaci

RH

- plochy zahrádkových osad

RZ

- plochy rekreace na plochách pĜírodního charakteru

RN

plochy obþanského vybavení
- plochy obþanského vybavení – veĜejná infrastruktura

OV

- plochy obþanského vybavení – komerþní zaĜízení

OK

- plochy obþanského vybavení – lázeĖství

OL

- plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení

OS

- plochy obþanského vybavení – hĜbitovy

OH

- plochy obþanského vybavení se specifickým využitím

OX

plochy veĜejných prostranství
- plochy veĜejných prostranství

PV

- plochy veĜejných prostranství – zeleĖ

ZV

plochy smíšené obytné
- plochy smíšené obytné lázeĖské

SL

- plochy smíšené obytné rekreaþní

SR

plochy dopravní infrastruktury
- plochy dopravní infrastruktury – silniþní

DS

- plochy dopravní infrastruktury – železniþní

DZ

plochy technické infrastruktury

TI

plochy výroby a skladování
- plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba

VZ

- plochy výroby a skladování – tČžký prĤmysl

VT

- plochy výroby a skladování – lehký prĤmysl

VL

- plochy výroby a skladování – drobná a Ĝemeslná výroba

VD

- plochy výroby a skladování se specifickým využitím

VX

20

plochy vodní a vodohospodáĜské

VV

plochy zemČdČlské

NZ

plochy lesní

NL

plochy pĜírodní

NP

plochy smíšené nezastavČného území

NS

plochy tČžby nerostĤ

NT

plochy zelenČ:
- plochy zelenČ soukromé a vyhrazené

ZS

- plochy zelenČ ochranné a izolaþní

ZO

F.2 Definice použitých pojmĤ
Pro úþely Územního plánu Lipová-láznČ se stanoví následující definice použitých pojmĤ:
1. Podlaží nadzemní, podzemní – podzemní podlaží má úroveĖ podlahy nebo její vČtší þásti
níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem pĜilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu
stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemĤžeme pokládat za podzemní. Poþet
nadzemních podlaží se poþítá po hlavní Ĝímsu, tj. nezahrnuje podkroví. Pro potĜeby územního plánu uvažujeme výšku nadzemního podlaží 3 m.
2. Podkroví – pĜístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, urþený k úþelovému využití; pro potĜeby územního plánu
uvažujeme max. výšku podkroví (po hlavní hĜeben stĜechy) 4 m.
3. Služební byty – byty v objektu hlavního nebo podmínČného využití plochy, pĜípadnČ
v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, pĜíp. zamČstnancĤm daného zaĜízení.
4. Lehký prĤmysl – výrobní þinnost, která používá malé množství þásteþnČ zpracovaného
materiálu pro výrobu zboží s relativnČ vysokou hodnotou na jednotku zboží a je zpravidla
orientována pĜímo na spotĜebitele, napĜ. výroba nábytku, odČvĤ, obuvi a spotĜební elektroniky, potravináĜský prĤmysl, papírenský a polygrafický prĤmysl, apod.
5. TČžký prĤmysl – prĤmyslová výroba, která produkuje výrobky urþené zpravidla pro další
zpracování – tČžba a zpracování surovin, hutnictví, strojírenství, prĤmysl paliv a energetiky, chemický prĤmysl, apod.
6. Drobné domácí hospodáĜství – chov hospodáĜských zvíĜat pro vlastní potĜebu.
7. Nevýrobní služby – služby nevýrobního charakteru, které svým provozem nenarušují užívání staveb a zaĜízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostĜedí nad limitní
hodnoty stanovené jinými právními pĜedpisy.
8. Nerušící výrobní služby a drobná nerušící výroba – stavby pro drobnou Ĝemeslnou výrobu
a služby, které svým provozem nenarušují užívání staveb a zaĜízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostĜedí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními pĜedpisy.
9. Výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením – služby, které svým provozem,
technickým zaĜízením a vyvolanou dopravní zátČží narušují obytné prostĜedí a snižují jeho
kvalitu.
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10. Zahrádková osada – skupina zahrad zpravidla pod spoleþným oplocením, pĜíp. i se spoleþným sociálním zaĜízením.
11. ZahrádkáĜská chata – stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s možností podsklepení a
podkroví) s max. zastavČnou plochou 20 m2.
12. Stavba pro uskladnČní náĜadí a zemČdČlských výpČstkĤ – stavba max. o 1 NP s max. zastavČnou plochou 25 m2, urþená pouze pro uvedený úþel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.
13. PĜístĜešek pro turisty – stavba jednoprostorová, opatĜená obvodovými stČnami max. ze tĜí
stran, zastavČná plocha max. 25 m2.
14. Komunikace s povrchovou úpravou blízkou pĜírodČ – komunikace s mechanicky zpevnČným povrchem (drobné kamenivo, štČrkový povrch, štČtové cesty).
15. Koeficient zastavČní pozemku (KZP) – stanovuje plošný podíl budoucích zastavČných a
zpevnČných ploch (tj. souþet ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulaþních ploch,
chodníkĤ, teras, apod.) k celkové ploše dosud nezastavČného pozemku. PĜi dČlení vymezené zastavitelné plochy nebo plochy pĜestavby na jednotlivé stavební pozemky je nutno respektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek.

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
1. Na celém Ĝešeném území platí následující obecnČ závazné podmínky:
a) Podmínky je nutno respektovat pĜi umísĢování nových staveb a jejich zmČn a pĜi zmČnách funkþního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše
stabilizovány, pĜestože nesplĖují nČkterý ze stanovených regulativĤ – tyto stavby lze
provozovat, udržovat a stavebnČ upravovat.
b) Ve všech zastavČných a zastavitelných plochách a plochách pĜestavby je pĜípustná realizace:
-

staveb sítí a zaĜízení dopravní a technické infrastruktury, parkovacích, odstavných
a manipulaþních ploch pro pĜímou obsluhu jednotlivých ploch, pokud tyto stavby
nesnižují kvalitu životního prostĜedí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními pĜedpisy a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není úþelné vymezit samostatnou dopravní plochu, resp. samostatnou plochu technické infrastruktury

-

ploch veĜejných prostranství vþetnČ ploch zelenČ veĜejnČ pĜístupné i ochranné

-

vodních nádrží, náhonĤ a pĜeložek vodních tokĤ

-

oplocování pozemkĤ.

2. PĜi realizaci staveb na území ChránČné krajinné oblasti Jeseníky je nutno respektovat následující požadavky:
a) respektovat zásady Plánu péþe o ChránČnou krajinnou oblast Jeseníky
b) nepĜipouští se umisĢování velkoplošných reklamních tabulí (billboardĤ)
c) nová zástavba bude respektovat rozvolnČný charakter zástavby, nepĜipouští se uliþní
charakter zástavby
d) nepĜipouští se realizace staveb s prvky cizí architektury (kanadské, americké, ruské,
stĜedomoĜské, antické, apod.)
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e) nová zástavba bude situována v þástech pozemkĤ pĜiléhajících ke komunikaci
f) minimální rozloha pozemku pro stavby rodinných domĤ a objektĤ rodinné rekreace je
1500 m2
g) stavby garáží a pĜístĜeškĤ pro odstavení vozidel jsou pĜípustné pouze jako souþást objektu s hlavní funkcí, nikoliv samostatnČ stojící; nepĜipouští se výstavba Ĝadových garáží.
3. PĜi realizaci staveb na území obce Lipová-láznČ je nutno respektovat Statut lázeĖského
místa Lipová-láznČ.
4. Další podmínky pro jednotlivé ploch s rozdílným zpĤsobem využití jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
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tab. þ. 1
PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

Hlavní využití:
- stavby bytových domĤ
PĜípustné využití:
- stavby rodinných domĤ
- stavby a zaĜízení obþanského vybavení pro vzdČlávání a výchovu, pro sociální služby,
pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veĜejnou správu a administrativu,
pro obchodní prodej, pro tČlovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování
a pro nevýrobní služby
- stavby pro technické služby obce
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby garáží hromadných nebo vestavČných
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití :
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zĜizování zahrádkových osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování, zemČdČlské stavby a zaĜízení, stavby a zaĜízení
pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a zaĜízení pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby a zaĜízení pro sbČr druhotných surovin
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- samostatnČ stojící garáže
- a ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu :
- max. podlažnost nových staveb 3 NP a podkroví nebo 4 NP bez podkroví, u stávajících
staveb možnost stĜešních nástaveb a pĤdních vestaveb
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,30
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tab. þ. 2
PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ BV

Hlavní využití:
- stavby rodinných domĤ
PĜípustné využití:
- stavby bytových domĤ
- stavby pro rodinnou rekreaci
- stavby a zaĜízení obþanského vybavení pro vzdČlávání a výchovu, pro sociální služby,
pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veĜejnou správu, pro obchodní prodej,
pro tČlovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování a pro nevýrobní služby
- stavby pro drobnou nerušící výrobu a pro nerušící výrobní služby
- stavby pro technické služby obce
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby garáží a pĜístĜeškĤ pro odstavení vozidel (pouze jako staveb doplĖkových ke stavbČ
hlavní)
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
PodmínČnČ pĜípustné využití:
- realizace staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci nebo pro obþanské vybavení
pro vzdČlávání a výchovu, pro sociální služby a pro zdravotní služby na plochách þ. Z8,
Z18, Z20, Z22, Z49, Z50, Z54, Z69, Z75, Z79 a P10 je pĜípustná pouze pĜi prokázání
nepĜekroþení maximální pĜípustné hladiny hluku v chránČných vnitĜních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech
- pĜestavba stávajícího výrobního objektu na stavbu pro bydlení v ploše pĜestavby þ. P11 je
podmínČna zpracováním studie posouzení vlivĤ budoucího provozu dopravy na pĜeložce
silnice I/60, která prokáže, že nebudou pĜekroþeny hygienické limity
NepĜípustné využití:
- zĜizování zahrádkových osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování, zemČdČlské stavby a zaĜízení, stavby a zaĜízení
pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a zaĜízení pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby a zaĜízení pro sbČr druhotných surovin
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- a ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 2 NP a obytné podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – pro stavby v zastavČném území max. 0,40,
pro zastavitelné plochy a plochy pĜestavby max. 0,20 – 0,40 dle konkrétní lokality
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tab. þ. 3
PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI RI

Hlavní využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci
PĜípustné využití :
 skleníky, altány, pergoly, apod.
 stavby pro uskladnČní náĜadí a zemČdČlských výpČstkĤ
 stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
 stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
 stavby místních a úþelových komunikací, stavby chodníkĤ, stezek pro pČší a cyklostezek,
stavby parkovacích a manipulaþních ploch
NepĜípustné využití:
 jakékoliv jiné stavby
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 1 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,10

tab. þ. 4
PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI RH

Hlavní využití:
 stavby pro ubytování a stravování
PĜípustné využití:
- stavby pro sport a tČlovýchovu
- služební byty
- stavby garáží pro potĜeby daného zaĜízení
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
stezky pro pČší, cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, parkovací a manipulaþní
plochy
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
 jakékoliv jiné stavby
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 3 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,30
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tab. þ. 5
PLOCHY ZAHRÁDKOVÝCH OSAD RZ

Hlavní využití:
 zahrádkové osady
PĜípustné využití:
- stavby zahrádkáĜských chat
- stavby pro uskladnČní náĜadí a zemČdČlských výpČstkĤ
- stavby oplocení
- stavby skleníkĤ, altánĤ, pergol, apod.
- stavby spoleþných sociálních zaĜízení
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby místních a úþelových komunikací, stavby chodníkĤ, stavby parkovacích
a manipulaþních ploch
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
 stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
 max. podlažnost 1 NP a podkroví
 koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,10
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tab. þ. 6
PLOCHY REKREACE NA PLOCHÁCH PěÍRODNÍHO CHARAKTERU RN

Hlavní využití:
- lyžaĜské sjezdovky, snowparky
PĜípustné využití:
- sportovní aktivity, jejichž provozováním není podstatnČ narušen pĜírodní charakter území
- lyžaĜské vleky a lanovky
- lyžaĜské bČžecké trasy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury, stavby zaĜízení pro umČlé zasnČžování
PodmínČnČ pĜípustné využití:
- stavby pČších, cyklistických a úþelových komunikací pouze mimo plochy luþních
biocenter a za podmínky, že nedojde k zásahu do biotopĤ zvláštČ chránČných druhĤ rostlin
a živoþichĤ
- turistické trasy a cyklotrasy pouze mimo plochy luþních biocenter a za podmínky,
že nedojde k zásahu do biotopĤ zvláštČ chránČných druhĤ rostlin a živoþichĤ
- terénní úpravy pouze mimo plochy luþních biocenter a za podmínky, že nedojde k zásahu
do biotopĤ zvláštČ chránČných druhĤ rostlin a živoþichĤ
NepĜípustné využití:
- stavby, zaĜízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
- stavby a zaĜízení pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby vysílaþĤ a telekomunikaþních zaĜízení
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 7
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ – VEěEJNÁ INFRASTRUKTURA OV

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení obþanského vybavení veĜejné infrastruktury
PĜípustné využití:
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péþi a péþi o rodinu
- stavby pro kulturu a církve
- stavby pro sport a tČlovýchovu
- stavby pro veĜejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva
- stavby pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby
- služební byty
- stavby garáží pro potĜeby daného zaĜízení
- stavby pro technické služby obce
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zĜizování zahrádkových osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby a zaĜízení pro sbČr druhotných surovin
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- a ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 3 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,50
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tab. þ. 8
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERýNÍ ZAěÍZENÍ OK

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení obþanského vybavení komerþního typu, zejména pro obchod, služby,
ubytování a stravování
PĜípustné využití:
- stavby pro veĜejnou správu a administrativu
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péþi
- stavby církevní a kulturní
- stavby pro sport a tČlovýchovu
- služební byty
- stavby garáží pro potĜeby daného zaĜízení
- stavby pro technické služby obce
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zĜizování zahrádkových osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby pro výrobu a skladování, stavby a zaĜízení technických služeb, stavby vČtrných
elektráren stavby a zaĜízení pro sbČr druhotných surovin
- stavby pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- a ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 3 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – 0,50
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tab. þ. 9
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ – LÁZEĕSTVÍ OL

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení související s provozem lázní
PĜípustné využití :
- stavby pro ubytování – lázeĖské domy
- stavby pro stravování a služby
- stavby administrativní a provozní
- stavby kulturní a církevní
- stavby pro sport a tČlovýchovu
- služební byty
- stavby garáží pro potĜeby daného zaĜízení
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- jakékoliv jiné stavby a zaĜízení, nesouvisející s provozem lázní
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 3 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – 0,50
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tab. þ. 10
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ – TċLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAěÍZENÍ OS

Hlavní využití:
- stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení
PĜípustné využití:
- stavby pro stravování
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zĜizování zahrádkových osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby pro výrobu a skladování
- stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- a ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 1 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,70

tab. þ. 11
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ – HěBITOVY OH

Hlavní využití:
- stavby související s provozem hĜbitovĤ
PĜípustné využití:
- stavby pro kulturu a církve
- veĜejná zeleĖ vþetnČ mobiliáĜe
- stavby místních a úþelových komunikací, stavby chodníkĤ a stezek pro pČší
- stavby parkovišĢ a manipulaþních ploch
- stavby sítí technické infrastruktury
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 12
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OX

Hlavní využití:
• pro plochu OX1 – zázemí pro péþi o vodní plochu a související ekosystém
• pro plochu OX2 – provozní a obslužné zázemí pro skiareál LázeĖský vrch
• pro plochu OX3 – provozní a obslužné zázemí pro skiareál Na Miroslavi
• pro plochu OX4 – pĜestupní stanice lanové dráhy na ýernavČ
• pro plochu OX5 – rozhledna
PĜípustné využití:
• pro plochu OX1:
- stavby a zaĜízení pro péþi o vodní plochu a související ekosystém
- stavby úþelových komunikací, stavby chodníkĤ, stezek pro pČší a cyklostezek
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
• pro plochu OX2:
- stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování
- stavby sportovních zaĜízení
- stavby skladĤ a garáží pro techniku související s provozem skiareálu
- stavby místních a úþelových komunikací, stavby chodníkĤ, stezek pro pČší
a cyklostezek
- stavby parkovacích a manipulaþních ploch
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
• pro plochu OX3:
- stavby skladĤ a garáží pro techniku související s provozem skiareálu
- stavby sportovních zaĜízení
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
• pro plochu OX4:
- stavby skladĤ a garáží pro techniku související s provozem skiareálu
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
• pro plochu OX5:
- stavba rozhledny
- stavby úþelových komunikací, stavby chodníkĤ, stezek pro pČší a cyklostezek
NepĜípustné využití (shodné pro všechny plochy):
• stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
• pro plochu OX1
- max. podlažnost 1 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – 0,20
• pro plochy OX2 a OX3:
- max. podlažnost 1 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – 0,40
• pro plochu OX4:
není stanoven
• pro plochu OX5:
koeficient zastavČní pozemku (KZP) – 0,10
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tab. þ. 13
PLOCHY VEěEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV

Hlavní využití:
- veĜejná prostranství – místní komunikace, pČší prostranství, apod.
PĜípustné využití:
- pĜístĜešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy
- prvky drobné architektury a mobiliáĜe
- veĜejnČ pĜístupná zeleĖ
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné
a parkovací plochy
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

tab. þ. 14
PLOCHY VEěEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEĕ ZV

Hlavní využití:
- veĜejnČ pĜístupná zeleĖ
PĜípustné využití :
- drobné stavby pro úþely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 50 m2 zastavČné
plochy, informaþní zaĜízení
- prvky drobné architektury a mobiliáĜe
- stavby hĜišĢ
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby chodníkĤ, stezek pro pČší a cyklostezek, stavby parkovacích ploch
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,10
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tab. þ. 15
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ LÁZEĕSKÉ SL

Hlavní využití:
- stavby obytných objektĤ s polyfunkþním využitím, zejména s vestavČnou obþanskou
vybaveností
- stavby lázeĖských domĤ
PĜípustné využití:
- samostatné stavby a zaĜízení obþanského vybavení pro vzdČlávání a výchovu, pro sociální
služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veĜejnou správu a administrativu,
pro obchodní prodej, pro tČlovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování
a pro nevýrobní služby
- stavby a zaĜízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu
- stavby pro technické služby obce
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby garáží pouze jako souþást stavby hlavní
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zĜizování zahrádkáĜských osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování, stavby a zaĜízení pro komerþní výrobu energie
z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a zaĜízení pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autoservisĤ, autobazarĤ a pneuservisĤ
- a ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 3 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,60
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tab. þ. 16
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ REKREAýNÍ SR

Hlavní využití:
- stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení obþanského vybavení pro vzdČlávání a výchovu, pro sociální služby,
pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veĜejnou správu a administrativu,
pro obchodní prodej, pro ubytování, pro stravování a pro nevýrobní služby
- stavby a zaĜízení pro tČlovýchovu a sport
- stavby a zaĜízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu
- stavby a zaĜízení pro zajištČní chodu drobného domácího hospodáĜství (drobné chovatelství, pČstební a skladovací þinnost)
- stavby pro technické služby obce
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
- stavby garáží a pĜístĜeškĤ pro odstavení vozidel
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) pouze umístČné
na objektech a urþené pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
PodmínČnČ pĜípustné využití:
- realizace staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci nebo pro obþanské vybavení
pro vzdČlávání a výchovu, pro sociální služby a pro zdravotní služby na plochách þ. Z2,
Z12, Z13, Z17 a Z43 je pĜípustná pouze pĜi prokázání nepĜekroþení maximální pĜípustné
hladiny hluku v chránČných vnitĜních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech
NepĜípustné využití:
- zĜizování zahrádkáĜských osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování, zemČdČlské stavby
- stavby a zaĜízení pro energetiku a pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a zaĜízení pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autoservisĤ a pneuservisĤ
- a ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. podlažnost 1 NP a podkroví
- na území CHKO stavby obdélníkového pĤdorysu
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – pro stavby v zastavČném území max. 0,30,
pro stavby v zastavitelných plochách max. 0,15 – 0,30 dle konkrétní lokality
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tab. þ. 17
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIýNÍ DS

Hlavní využití:
- stavby silnic a s nimi souvisejících zaĜízení silniþní dopravy
PĜípustné využití:
- stavby odstavných, parkovacích a manipulaþních ploch
- stavby hromadných a Ĝadových garáží
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot vþetnČ prodejních a stravovacích zaĜízení, stavby
myþek
- stavby sluþitelné s dopravní funkcí, pĜitom tyto stavby nesmí znemožnit realizaci
komunikace, pro kterou je pĜíslušná plocha urþena
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
- stavby místních a úþelových komunikací
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby a úpravy na vodních tocích
PodmínČnČ pĜípustné využití:
- stávající plochy, stavby a zaĜízení, které leží v zastavitelné ploše þ. Z91, urþené
pro výstavbu pĜeložky silnice I/60, mohou být až do doby realizace pĜeložky
provozovány, udržovány a stavebnČ upravovány tak, aby nedošlo k jejich významnému
zhodnocení
NepĜípustné využití:
 stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 18
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ŽELEZNIýNÍ DZ

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení železniþní dopravy
PĜípustné využití:
 stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, odstavné,
parkovací a manipulaþní plochy
 stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. zastávky hromadné dopravy, chodníky,
cyklostezky, veĜejná zeleĖ, apod.
 stavby a zaĜízení obþanského vybavení pro maloobchod, stravování a služby
 služební byty
 stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
 stavby a úpravy na vodních tocích
NepĜípustné využití:
 stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

tab. þ. 19
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
PĜípustné využití:
 stavby místních, úþelových a pČších komunikací
 stavby manipulaþních a parkovacích ploch
 stavby oplocení
 stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
 stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 20
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMċDċLSKÁ VÝROBA VZ

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení zemČdČlských provozĤ pro živoþišnou a rostlinnou prvovýrobu
PĜípustné využití:
- zemČdČlské stavby
- pro zastavitelnou plochu þ. Z88 zemČdČlské stavby v kombinaci se stavbou pro bydlení
- skleníkové areály, zahradnictví
- chov zvíĜat pro sportovnČ rekreaþní úþely
- zaĜízení a plochy na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní
jámy, sušiþky apod.)
- stavby pro výrobní a opravárenské služby
- stavby pro skladování a lehký prĤmysl
- služební byty
- stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování
- stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení
- þerpací stanice pohonných hmot, myþky, autobazary, autoservisy, pneuservisy
- sbČrny surovin, sbČrné dvory, recyklaþní linky
- stavby pro technické služby obce
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, chodníky a cyklostezky, odstavné, parkovací a manipulaþní plochy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina nové zástavby nesmí pĜekroþit výškovou hladinu stávající okolní
zástavby
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,50
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tab. þ. 21
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – TċŽKÝ PRģMYSL VT

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení tČžkého prĤmyslu
PĜípustné využití:
- stavby pro skladování
- stavby pro zpracování nerostných surovin
- stavby a zaĜízení pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- služební byty
- þerpací stanice pohonných hmot, myþky, autobazary, autoservisy, pneuservisy
- stavby pro obþanskou vybavenost komerþního typu
- stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a zaĜízení pro logistiku
- stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení
- stavby garáží
- sbČrny surovin, sbČrné dvory, recyklaþní linky
- stavby pro technické služby obce
- skládky posypového materiálu
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, chodníky
a cyklostezky, odstavné, parkovací a manipulaþní plochy
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
 koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,70
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tab. þ. 22
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRģMYSL VL

Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení lehkého prĤmyslu
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby pro skladování
- služební byty
- þerpací stanice pohonných hmot, myþky, autobazary, autoservisy, pneuservisy
- stavby pro obþanskou vybavenost komerþního typu
- stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a zaĜízení pro logistiku
- stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení
- stavby garáží
- sbČrny surovin, sbČrné dvory, recyklaþní linky
- stavby pro technické služby obce
- skládky posypového materiálu
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, chodníky
a cyklostezky, odstavné, parkovací a manipulaþní plochy
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro tČžký prĤmysl a energetiku, pro zpracování nerostných surovin,
zemČdČlské stavby
- ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
 koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,70
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tab. þ. 23
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ěEMESLNÁ VÝROBA VD

Hlavní využití:
- stavby pro drobnou a Ĝemeslnou výrobu
PĜípustné využití:
- stavby pro skladování
- stavby pro výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením
- stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny
- stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu
- stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení
- stavby garáží
- þerpací stanice pohonných hmot, myþky, autobazary, autoservisy, pneuservisy
- sbČrny surovin, sbČrné dvory, recyklaþní linky
- stavby pro technické služby obce
- služební byty
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, chodníky
a cyklostezky, odstavné, parkovací a manipulaþní plochy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro tČžký a lehký prĤmysl a energetiku
- stavby pro zpracování nerostných surovin
- zemČdČlské stavby
- ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
 koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,70
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tab. þ. 24
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM VX

Hlavní využití:
- skládky materiálu
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – místní a úþelové komunikace, chodníky
a cyklostezky, odstavné, parkovací a manipulaþní plochy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
 nejsou stanoveny

tab. þ. 25
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁěSKÉ VV

Hlavní využití:
- vodní nádrže a toky
PĜípustné využití:
- revitalizace vodních tokĤ pro zajištČní protipovodĖové ochrany
- výsadba bĜehové zelenČ, zpĜírodĖování bĜehĤ
- technické vodohospodáĜské stavby (jezy, hráze, rybí pĜechody, apod.)
- úpravy pro zlepšení retenþní schopnosti krajiny
- stavby mostĤ a lávek
- stavby malých vodních elektráren
- odstraĖování následkĤ nevhodných technických úprav na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- zatrubĖování vodních tokĤ
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 26
PLOCHY ZEMċDċLSKÉ NZ

Hlavní využití:
- zemČdČlská rostlinná výroba, pastevní chov hospodáĜských zvíĜat
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro zemČdČlskou výrobu a lesní hospodáĜství (pro zemČdČlskou
prvovýrobu s pĜímou vazbou na þinnost zajišĢovanou v daném území)
- drobné sakrální stavby (boží muka, kĜíže, kapliþky)
- výstavba zaĜízení a opatĜení pro ochranu zemČdČlského pĤdního fondu, pro stabilizaci
a intenzifikaci zemČdČlské produkce (odvodnČní, závlahy)
- výstavba a realizace zaĜízení pro speciální zemČdČlské kultury
- terénní úpravy pro zlepšení organizace zemČdČlského pĤdního fondu, pĜiþemž nesmí dojít
k ohrožení vodního režimu území, kvality podzemních vod a obecnČ ochrany pĜírody
- stavby studní, vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrĤ),
stavby náhonĤ
- stavby spoleþných zaĜízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodáĜská
zaĜízení, protierozní opatĜení, realizace ÚSES)
- oplocení stávajících zahrad a sadĤ
- stavby a zaĜízení pro ochranu pĜírody a krajiny
- technická opatĜení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro úþely rekreace
a cestovního ruchu, napĜ. znaþené turistické trasy, hipotrasy, lyžaĜské bČžecké trasy
a pĜístĜešky pro turisty a cykloturisty
- stavby pro veĜejnou technickou infrastrukturu
- strojová údržba lyžaĜských bČžeckých tratí
PodmínČnČ pĜípustné využití:
- stavby úþelových komunikací, cyklostezek a in-line stezek pouze za podmínky,
že nedojde k zásahu do biotopĤ zvláštČ chránČných druhĤ rostlin a živoþichĤ
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
- stavby oplocení s výjimkou oplocení pastevních areálĤ, stávajících zahrad a sadĤ
a objektĤ technické infrastruktury
- zmČny kultur z orné pĤdy a trvalých travních porostĤ na zahrady
- stavby a zaĜízení pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby vysílaþĤ a telekomunikaþních zaĜízení
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 27
PLOCHY LESNÍ NL

Hlavní využití:
- pozemky urþené k plnČní funkcí lesa vþetnČ lokálních biokoridorĤ ÚSES
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro lesní hospodáĜství
- stavby sloužící k zajišĢování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti
- stavby a zaĜízení pro snižování nebezpeþí ekologických a pĜírodních katastrof
a pro odstraĖování jejich dĤsledkĤ
- technická opatĜení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro úþely rekreace
a cestovního ruchu – znaþené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyžaĜské
bČžecké trasy, in-line stezky, pĜístĜešky pro turisty a cykloturisty; strojová údržba
bČžeckých tratí
- stavby pČších a úþelových komunikací
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury, jejichž umístČní nebo trasování
mimo plochy lesní by bylo neĜešitelné nebo ekonomicky nereálné
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- jakékoliv jiné stavby vþetnČ staveb a zaĜízení pro komerþní výrobu energie
z obnovitelných zdrojĤ a staveb vysílaþĤ a telekomunikaþních zaĜízení
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 28
PLOCHY PěÍRODNÍ NP

Hlavní využití:
- plochy územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu
- lokální biocentra ÚSES
- plochy maloplošných zvláštČ chránČných území a pĜechodnČ chránČných ploch
PĜípustné využití:
- na lesní pĤdČ mimoprodukþní funkce s preferováním podrostního hospodaĜení
a pĤvodních druhĤ dĜevin
- lyžaĜské bČžecké trasy
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
- stavby zaĜízení, která jsou v zájmu ochrany pĜírody a krajiny
PodmínČnČ pĜípustné využití:
- stavby pČších, cyklistických a úþelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou
pĜírodČ pouze mimo plochy maloplošných zvláštČ chránČných území a luþních biocenter
a za podmínky, že nedojde k zásahu do biotopĤ zvláštČ chránČných druhĤ rostlin
a živoþichĤ
- turistické trasy a cyklotrasy pouze mimo plochy maloplošných zvláštČ chránČných území
a luþních biocenter a za podmínky, že nedojde k zásahu do biotopĤ zvláštČ chránČných
druhĤ rostlin a živoþichĤ
- stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umístČní nebo trasování mimo plochy pĜírodní
by bylo neĜešitelné nebo ekonomicky nereálné za podmínky, že nedojde k zásahu
do biotopĤ zvláštČ chránČných druhĤ rostlin a živoþichĤ
NepĜípustné využití:
- stavby pro zemČdČlskou výrobu a lesní hospodáĜství
- stavby a zaĜízení pro ochranu pĜírody a krajiny
- technická opatĜení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro úþely rekreace
a cestovního ruchu, s výjimkou staveb uvedených jako podmínČnČ pĜípustné, tj. pČších,
cyklistických a úþelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pĜírodČ stavby
vedených mimo plochy maloplošných zvláštČ chránČných území a luþních biocenter
a za podmínky, že nedojde k zásahu do biotopĤ zvláštČ chránČných druhĤ rostlin
a živoþichĤ
- realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených jako pĜípustné
- zmČny kultur pozemkĤ s vyšším stupnČm ekologické stability na kultury s nižším stupnČm
ekologické stability
- zvyšování rozsahu zpevnČných nebo zastavČných ploch s výjimkou pozemkĤ stávajících
staveb a zaĜízení
- stavby oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a zaĜízení
- tČžba nerostných surovin
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 29
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVċNÉHO ÚZEMÍ NS

Hlavní využití:
- vzrostlá zeleĖ na nelesní pĤdČ vþetnČ lokálních biokoridorĤ ÚSES
PĜípustné využití:
- drobné sakrální stavby (boží muka, kĜíže, kapliþky)
- stavby a zaĜízení pro snižování nebezpeþí ekologických a pĜírodních katastrof
a pro odstraĖování jejich dĤsledkĤ
- stavby spoleþných zaĜízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodáĜská
zaĜízení, protierozní opatĜení, realizace ÚSES)
- zmČny kultur na pĜirozené a pĜírodČ blízké i pozmČnČné dĜevinné porosty, zalesnČní
pozemkĤ, výsadby dĜevin
- stavby studní, vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrĤ),
stavby náhonĤ
- stavby a zaĜízení pro ochranu pĜírody a krajiny
- technická opatĜení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro úþely rekreace
a cestovního ruchu – znaþené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy,
in-line stezky, pĜístĜešky pro turisty a cykloturisty
- stavby pro veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro zemČdČlství a lesnictví
- stavby oplocení
- stavby a zaĜízení pro tČžbu nerostných surovin
- ve vymezených plochách lokálních biokoridorĤ ÚSES se nepĜipouští budovat trvalé
stavby a trvalé travní porosty mČnit na ornou pĤdu
- oplocování pozemkĤ
- a jakékoliv jiné stavby, které nejsou stanoveny jako pĜípustné
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 30
PLOCHY TċŽBY NEROSTģ NT

Hlavní využití:
- povrchová tČžba nerostných surovin
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení související s tČžbou a zpracováním nerostných surovin
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby manipulaþních ploch a úþelových komunikací
NepĜípustné využití:
- jakékoliv jiné stavby
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
 nejsou stanoveny

tab. þ. 31
PLOCHY ZELENċ SOUKROMÉ A VYHRAZENÉ ZS

Hlavní využití:
- sady a zahrady
PĜípustné využití:
- stavby oplocení
- stavby skleníkĤ
- stavby pro uskladnČní náĜadí a zemČdČlských výpČstkĤ
- stavby altánĤ, pergol, bazénĤ, apod.
- stavby dopravní a technické infrastruktury
NepĜípustné využití:
- jakékoliv jiné stavby a zaĜízení
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 32
PLOCHY ZELENċ OCHRANNÉ A IZOLAýNÍ ZO

Hlavní využití:
- ochranná a izolaþní zeleĖ
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- jakékoliv jiné využití
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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G. VYMEZENÍ VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH STAVEB, VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH
OPATěENÍ, STAVEB A OPATěENÍ K ZAJIŠġOVÁNÍ OBRANY
A BEZPEýNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA
K POZEMKģM A STAVBÁM VYVLASTNIT
G.1 VeĜejnČ prospČšné stavby dopravní infrastruktury
VD1

stavba pĜeložky silnice I/60 ve vymezené ploše vþetnČ souvisejících úprav dotþené
komunikaþní sítČ a pĜeložek sítí technické infrastruktury

G.2 VeĜejnČ prospČšná opatĜení
N1 – N17 opatĜení k zajištČní funkce územního systému ekologické stability – nadregionální
úroveĖ vþetnČ vložených lokálních biocenter
R1 – R9 opatĜení k zajištČní funkce územního systému ekologické stability – regionální
úroveĖ vþetnČ vložených lokálních biocenter

H. VYMEZENÍ VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH STAVEB A VEěEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PěEDKUPNÍ PRÁVO
1. PĜedkupní právo mĤže být uplatnČno pro následující plochu veĜejných prostranství – zeleĖ:
Plocha þ.

Název

Z68

Park u lázní

Katastrální
území
Dolní Lipová
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Parcelní þíslo
1569/5

Ve prospČch
Obec Lipová-láznČ

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORģ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMċNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNċNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
1. Zpracování územní studie se požaduje pro tyto navržené zastavitelné plochy:
Plocha
þ.

Katastrální
území

Název

Charakteristika

Z75

Dolní Lipová

Na Rovinách I.

Z81

Dolní Lipová

Dolní Lipová III.

BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské
BV – plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské

Koeficient
zastavČní
pozemku
0,40

VýmČra
v ha

0,40

2,15

2,19

2. Územní studie musí navrhnout dopravní Ĝešení lokality a Ĝešení sítí technické infrastruktury a vymezit plochy veĜejných prostranství v rozsahu min. 1000 m2 na každé 2 hektary zastavitelné plochy (do této výmČry se nezapoþítávají pozemní komunikace).
3. LhĤta pro poĜízení územních studií je stanovena do 4 let od vydání územního plánu.

J. STANOVENÍ POěADÍ ZMċN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
1. Výstavba na vymezených zastavitelných plochách þ. Z5, Z13, Z15, Z67, Z74, Z75, Z78,
Z85 a Z87 a na þásti plochy Z29 je možná až ve 2. etapČ, tj. za tČchto podmínek:
-

výstavba na ploše þ. Z5 je možná až po zastavČní min. 60 % ploch þ. Z6 a Z7

-

výstavba na ploše þ. Z13 je možná až po zastavČní min. 50 % plochy þ. Z11

-

výstavba na ploše þ. Z15 je možná až po zastavČní min. 70 % plochy þ. Z16

-

výstavba na jižní þásti plochy þ. Z29 je možná až po zastavČní min. 50 % severní þásti
plochy þ. Z29

-

výstavba na ploše þ. Z67 je možná až po zastavČní min. 50 % plochy þ. Z66

-

výstavba na ploše þ. Z74 je možná až po zastavČní min. 70 % plochy þ. Z73

-

výstavba na ploše þ. Z75 je možná až po zastavČní min. 50 % ploch þ. Z71 a Z73

-

výstavba na ploše þ. Z78 je možná až po zastavČní min. 60 % plochy þ. Z77

-

výstavba na plochách þ. Z85 a Z87 je možná až po zastavČní min. 60 % plochy þ. Z86,

pĜiþemž zastavČním se rozumí vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy povolení výstavby.
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K. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB, PRO KTERÉ MģŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU
ýÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
1. Architektonická þást projektové dokumentace zpracovaná autorizovaným architektem se
požaduje v následujících plochách:
Plocha
þ.
Z59

Katastrální
území
Dolní Lipová

Z61

Dolní Lipová

Z62

Dolní Lipová

Název

Charakteristika

Pod LázeĖským vrchem III. OL – plocha obþanského
vybavení – lázeĖství
U Lázní I.
OL – plocha obþanského
vybavení – lázeĖství
U Lázní II.
OL – plocha obþanského
vybavení – lázeĖství

L. STANOVENÍ KOMPENZAýNÍCH OPATěENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
1. Kompenzaþní opatĜení se nestanovují.

M. ÚDAJE O POýTU LISTģ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POýTU VÝKRESģ K NċMU
PěIPOJENÉ GRAFICKÉ ýÁSTI
I.A Textová þást územního plánu Lipová-láznČ obsahuje 52 strany textu.
I.B

Grafická þást územního plánu Lipová-láznČ obsahuje tyto výkresy:
1. Výkres základního þlenČní území
2. Hlavní výkres
3. Dopravní infrastruktura
4. Technická infrastruktura – vodní hospodáĜství
5. Technická infrastruktura – energetika, elektronické komunikace
6. Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací
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