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A. VYMEZENÍ ZASTAVċNÉHO ÚZEMÍ
1. ěešeným územím Územního plánu Stará ýervená Voda jsou katastrální území Stará ýervená Voda, Nová ýervená Voda a Dolní ýervená Voda.
2. ZastavČné území je vymezeno k 1. 5. 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 rekreaþních funkcí obce
ochrana pĜed povodnČmi a pĜed vodní erozí
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 a zemČdČlskou, þásteþnČ výrobní, rekreaþní a obslužnou
- respektuje strukturu a charakter stávající zástavby, tj. kompaktní sídelní útvar
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, výroby a skladování
- 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 a historickou strukturu zástavby, tj. pĜevážnČ jednopodlažní
zástavbu tradiþních jesenických domĤ, chránit cennou zástavbu (zachované objekty lidové architektury)
- zamezit fragmentaci volné krajiny
- chránit pĜírodní hodnoty, zejména na území evropsky významné lokality Rychlebské
hory – Sokolský hĜbet
- chránit lesní porosty a bĜehové porosty vodních tokĤ
- chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability.
5. Do r. 2025 se pĜedpokládá mírný nárĤst poþtu obyvatel v Ĝešeném území na cca 700.
6. Do r. 2025 se v Ĝešeném území oþekává výstavba cca 20 nových bytĤ.
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VýETNċ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PěESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENċ
C.1 Urbanistická koncepce
1. NejvČtší rozsah navržených zastavitelných ploch a ploch pĜestavby pĜedstavují plochy
urþené pro obytnou výstavbu, a to v souladu s charakterem stávající zástavby vymezené
jako plochy smíšené obytné venkovské SV. Jsou navrženy v lokalitách Sever (plochy
þ. Z1 a Z2), Pod Ovþím vrchem (plocha þ. P1), StĜed (plocha þ. Z5), Pod Oborou (plocha
þ. P7), U Pošty (plochy þ. Z13 a P8), Na Rozcestí (plochy þ. Z15, Z16, Z17, P10 a P11),
U Zahradnictví (plocha þ. P12), Pod Strážným vrchem (plochy þ. Z19, Z20 a P14), Jih
(plochy þ. Z21, Z22, Z23, Z24, Z26 a P15) a U Statku (plochy þ. Z25 a P16).
2. Stávající plochy bydlení v bytových domech BH zĤstávají beze zmČny, pro novou výstavbu bytových domĤ je vymezena zastavitelná plocha v lokalitČ U Bytovek (plocha þ. Z12)
a plocha pĜestavby v lokalitČ MateĜská škola (plocha þ. P13).
3. Stávající plochy obþanského vybavení OV zĤstávají beze zmČny, pro rozvoj zaĜízení obþanského vybavení je navržena plocha pĜestavby v lokalitČ Za Kostelem, na místČ bývalé
fary (plocha þ. P5); využití této plochy není konkrétnČ urþeno.
4. Stávající plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS zĤstávají
beze zmČny, nové zastavitelné plochy jsou navrženy v lokalitČ Pod Kostelním vrchem
pro rozšíĜení stávajícího sportovního areálu TJ Sokol (plocha þ. Z7) a v lokalitČ Za Potokem pro vybudování hĜištČ pro hasiþe (plocha þ. Z10).
5. Stávající plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH zĤstávají beze zmČny, nové zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby se nenavrhují.
6. Stávající plochy veĜejných prostranství PV zĤstávají beze zmČny, nová zastavitelná plocha
se navrhuje pro vybudování obslužné komunikace pro lokalitu StĜed I. (plocha þ. Z6).
7. Stávající plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV zĤstávají beze zmČny, nové plochy
jsou navrženy v lokalitČ StĜed (plocha þ. Z8), v lokalitČ U Potoka (plocha þ. P2) a v lokalitČ U Pošty (plocha þ. P9). K vybudování veĜejné zelenČ – parku je navržena také plocha
bývalého hĜbitova v centru obce za bytovými domy (plocha þ. P6).
8. Stávající plochy výroby a skladování VS zĤstávají beze zmČny; pro rozvoj výroby a skladování jsou navrženy zastavitelné plochy v cenrální þásti obce, navazující na stávající výrobní areály (plochy þ. Z9, P3 a P4).
9. Stávající plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ zĤstávají beze zmČny,
s výjimkou plochy pĜestavby smíšené obytné venkovské, vymezené v þásti areálu zemČdČlské farmy v Nové ýervené VodČ (plocha þ. P16); plochy pro rozvoj zemČdČlské výroby se nenavrhují.
10. Stávající plochy výroby a skladování – zahradnictví VX zĤstávají beze zmČny, nové zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby se nenavrhují.
11. Stávající plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS zĤstávají beze zmČny, nové zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby se nenavrhují.
12. Stávající plochy technické infrastruktury TI zĤstávají beze zmČny, pro výstavbu þistírny
odpadních vod je navržena zastavitelná plocha v severní þásti obce (plocha þ. Z3).
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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 skladování.
2. V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:
Plocha þ.
Z1
Z2
Z3
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z12
Z13
Z15
Z16
Z17
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24

Katastrální
území

Název

Charakteristika

Koeficient
zastavČní
pozemku
0,40

Stará ýervená
Sever I.
plochy smíšené obytné
Voda
venkovské SV
Stará ýervená
Sever II.
plochy smíšené obytné
0,40
Voda
venkovské SV
Stará ýervená
ýOV
plochy technické
není
infrastrukturyTI
stanoven
Voda
0,40
Stará ýervená
StĜed I.
plochy smíšené obytné
venkovské SV
Voda
Stará ýervená
StĜed II.
plochy veĜejných prostranství
není
Voda
PV
stanoven
0,70
Stará ýervená Pod Kostelním vrchem plochy obþanského vybavení
I.
– tČlovýchovná a sportovní
Voda
zaĜízení OS
0,10
Stará ýervená
StĜed III.
plochy veĜejných prostranství
– zeleĖ ZV
Voda
Stará ýervená
Výrobní areál I.
plochy výroby a skladování
0,70
Voda
VS
Stará ýervená
Za Potokem
plochy obþanského vybavení
0,70
Voda
– tČlovýchovná a sportovní
zaĜízení OS
Stará ýervená
U Bytovek
plochy bydlení v bytových
0,30
Voda
domech BH
Stará ýervená
U Pošty I.
plochy smíšené obytné
0,40
Voda
venkovské SV
0,40
Stará ýervená
Na Rozcestí I.
plochy smíšené obytné
venkovské SV
Voda
0,40
Stará ýervená
Na Rozcestí II.
plochy smíšené obytné
venkovské SV
Voda
0,40
Nová ýervená
Na Rozcestí III.
plochy smíšené obytné
venkovské SV
Voda
Nová ýervená Pod Strážným vrchem
plochy smíšené obytné
0,10
Voda
I.
venkovské SV
0,40
Nová ýervená Pod Strážným vrchem
plochy smíšené obytné
II.
venkovské SV
Voda
0,40
Nová ýervená
Jih I.
plochy smíšené obytné
venkovské SV
Voda
0,40
Nová ýervená
Jih II.
plochy smíšené obytné
venkovské SV
Voda
Nová ýervená
Jih III.
plochy smíšené obytné
0,40
Voda
venkovské SV
Nová ýervená
Jih IV.
plochy smíšené obytné
0,40
Voda
venkovské SV
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VýmČra
v ha
0,29
0,51
0,09
1,52
0,28
0,44
0,12
4,29
0,36
0,45
0,23
0,18
0,34
0,51
1,16
1,07
0,10
0,63
0,65
0,43

Z25
Z26

Nová ýervená
Voda
Nová ýervená
Voda

U Statku I.

plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy smíšené obytné
venkovské SV

Jih V.

0,40

0,40

0,40

0,31

Koeficient
zastavČní
pozemku
0,40

VýmČra
v ha

0,10

0,04

0,70

0,46

0,70

0,55

0,70

0,69

0,10

0,45

0,40

0,55

0,40

0,63

0,10

0,07

0,40

0,19

0,40

0,16

0,40

0,42

0,30

0,09

0,40

0,08

0,40

0,18

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

Katastrální
území

Název

P1

Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Nová ýervená
Voda
Nová ýervená
Voda
Nová ýervená
Voda
Nová ýervená
Voda

Pod Ovþím vrchem

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P15
P16

U Potoka
Výrobní areál II.
Výrobní areál III.
Za Kostelem
Starý hĜbitov
Pod Oborou
U Pošty III.
U Pošty IV.
Na Rozcestí IV.
Na Rozcestí V.
U Zahradnictví
MateĜská škola
Jih V.
U Statku II.

Charakteristika
plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy veĜejných prostranství
– zeleĖ ZV
plochy výroby a skladování
VS
plochy výroby a skladování
VS
plochy obþanského vybavení
OV
plochy veĜejných prostranství
– zeleĖ ZV
plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy veĜejných prostranství
– zeleĖ ZV
plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy bydlení v bytových
domech BH
plochy smíšené obytné
venkovské SV
plochy smíšené obytné
venkovské SV

0,64

C.3 Systém sídelní zelenČ
1. Navržená koncepce systému sídelní zelenČ v Ĝešeném území respektuje stávající plochy
veĜejné zelenČ a doplĖuje je novými plochami, situovanými pĜedevším v lokalitách
s navrženou obytnou výstavbou.
2. Nové plochy veĜejnČ pĜístupné zelenČ jsou navrženy:
- v návaznosti na stávající veĜejnou zeleĖ v lokalitČ StĜed (plocha þ. Z8)
- na drobných plochách zborĤ v lokalitČ U Potoka a U Pošty (plochy þ. P2 a P9)
- na ploše bývalého hĜbitova v centru obce za bytovými domy (plocha þ. P6).
5

D. KONCEPCE VEěEJNÉ INFRASTRUKTURY, VýETNċ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISġOVÁNÍ
D.1 Dopravní infrastruktura
D.1.1 Doprava silniþní
1. Pro zajištČní dopravní obsluhy navržených zastavitelných ploch a ploch pĜestavby se navrhuje:
-

nová místní komunikace v lokalitČ StĜed pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy
þ. Z5

-

prodloužení stávající místní komunikace v lokalitČ Pod Oborou pro pĜíjezd k ploše
pĜestavby þ. P7

-

nová místní komunikace v lokalitČ U Pošty pro dopravní obsluhu plochy pĜestavby
þ. P8

-

prodloužení stávající místní komunikace u bytových domĤ v centrální þásti obce
do zastavitelné plochy þ. Z12.

2. Nové místní nebo veĜejnČ pĜístupové úþelové komunikace, zpĜístupĖující jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožnČna pĜímo ze stávajících komunikací nebo úsekĤ navržených v územním plánu, lze realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným zpĤsobem
využití pĜi dodržení podmínek jejich využití a pĜi respektování následujících dalších podmínek:
-

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)

-

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.

3. 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 úpravy zaĜízení veĜejné hromadné
dopravy) lze realizovat v plochách dopravní infrastruktury – silniþní DS nebo v jiných navazujících plochách s rozdílným zpĤsobem využití, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití a za pĜedpokladu dodržení zásad stanovených bodem 2.
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D.1.2 Provoz chodcĤ a cyklistĤ
1. Pro zvýšení bezpeþnosti provozu chodcĤ je navržen:
- chodník podél prĤtahu silnice II/456 v úseku od mostu pĜes ýervený potok po centrum
obce
- chodník podél prĤtahu III/4562 v úseku od kĜižovatky se silnicí II/456 po bytové domy
- chodník podél prĤtahu silnice III/4563 v úseku od centra obce po konec zástavby.
2. Ostatní zaĜízení pČší dopravy (chodníky, stezky pro chodce) lze realizovat dle místní potĜeby, a to v souladu se zásadami stanovenými v pĜíslušných normách a pĜedpisech
a v souladu s podmínkami stanovenými pro využití jednotlivých ploch.
3. ZámČry podporující rozvoj cyklistické dopravy lze realizovat ve všech plochách s rozdílným zpĤsobem využití, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití
a za pĜedpokladu dodržení zásad stanovených v kapitole D.1.1 Doprava silniþní, bod 2.
D.1.3 Doprava statická – odstavování a parkování automobilĤ
1. StupeĖ automobilizace, závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná zaĜízení, je stanoven hodnotou 1 : 2,5.
2. Je navržena parkovací plocha u sportovního areálu TJ Sokol Stará ýervená Voda
s dopravním pĜístupem (sjezdem) ze silnice II/456.
3. Parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla lze realizovat v dopravních a pĜidružených
prostorech místních komunikací a v dalších plochách s rozdílným zpĤsobem využití
pĜi dodržení podmínek pro jejich využití a za dodržení pĜíslušných pĜedpisĤ a normových
ustanovení.
4. Odstavné plochy pro nákladní automobily lze realizovat pouze v plochách výroby a skladování VS a v plochách výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ.
D.1.4 VeĜejná doprava
1. Realizace zaĜízení veĜejné dopravy – nových zastávek nebo doplnČní vybavení u zastávek
stávajících (pĜístĜešky, zastávkové pruhy) – je pĜípustná v plochách s rozdílným zpĤsobem
využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.

D.2 Technická infrastruktura
D.2.1 Vodní hospodáĜství
1. Stávající vodovodní síĢ bude rozšíĜena o nové vodovodní Ĝady DN 80 – DN 100 pro zásobování navržených zastavitelných ploch. ěady DN 80 a DN 100 budou rovnČž plnit funkci vodovodu požárního.
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 zajištČní likvidace odpadních vod je navržena výstavba splaškové kanalizace se zakonþením na þistírnČ odpadních vod.
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4. Pro objekty mimo navrženou kanalizaci a do doby vybudování navržené kanalizace a þistírny odpadních vod 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.
5. 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.
6. Vodní toky nebudou zatrubĖovány, pĜípadné úpravy smČrových a sklonových pomČrĤ
je nutno provádČt pĜírodČ blízkým zpĤsobem s použitím pĜírodních materiálĤ.
7. Nebude povolována výstavba nových objektĤ a oplocení, které by znemožĖovaly údržbu
koryt a bĜehĤ vodních tokĤ – u vodního toku ýerný potok v šíĜce nejvýše do 8 m, u ostatních vodních tokĤ v šíĜce nejvýše do 6 m od bĜehových hran.
8. Je navržena revitalizace pČti úsekĤ ýerveného potoka.
9. PĜi realizaci výstavby na odvodnČných pozemcích je nutno zachovat funkþnost melioraþních systémĤ.

D.2.2 Energetika, elektronické komunikace
1. Návrh urbanistické koncepce rozvoje Ĝešeného území nepĜedpokládá skokový rĤst výkonu
ani spotĜeby elektrické energie; distribuþní síĢ VN má dostateþnou kapacitu pro pokrytí
nárokĤ vyplývajících z pĜípadné individuální realizace elektrického vytápČní.
2. PotĜebný transformaþní výkon pro byty, obþanské vybavení, objekty druhého bydlení
a podnikatelské aktivity bude zajištČn ze stávající rozvodné soustavy 22 kV a ze stávajících distribuþních trafostanic 22/0,4 kV, doplnČných tĜemi novými DTS navrženými
v lokalitách StĜed, U Pošty a U Zahradnictví.
3. Plynofikace nové výstavby bude zajištČna rozšíĜením stávající stĜedotlaké plynovodní sítČ.
4. Decentralizovaný zpĤsob vytápČní pro stávající i navrženou výstavbu zĤstane zachován.
5. 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 nová skládka.

D.3 Obþanské vybavení
1. Pro rozvoj zaĜízení obþanského vybavení je vymezena plocha bývalé fary za kostelem
Božího TČla (plocha þ. P5).
2. Další rozvoj obþanského vybavení je možný v souladu s hlavním, pĜípustným a podmínČnČ pĜípustným využitím jednotlivých ploch s rozdílným zpĤsobem využití.
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D.4 VeĜejná prostranství
1. Stávající veĜejná prostranství budou zachována.
2. Nová veĜejná prostranství se navrhují pro:
- vybudování místní komunikace v lokalitČ StĜed (plocha þ. Z6)
- vybudování ploch veĜejnČ pĜístupné zelenČ (plochy þ. Z8, P2, P6, P9).
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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. Navržená koncepce uspoĜádání krajiny stabilizuje souþasný stav, tj. zemČdČlskou a lesní
krajinu.
2. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím
a s rozdílným pĜípustným a nepĜípustným využitím:
- plochy vodní a vodohospodáĜské – VV stabilizují stávající 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
skotu a ovcí)
- 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 þásti územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a lokální biocentra územního systému ekologické stability; 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.
3. Podmínky pro využití výše uvedených ploch umožĖují pouze omezený rozsah staveb, specifikovaných v tabulkách, které jsou souþástí kap. F.3.
4. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy zmČn v krajinČ:
Plocha þ.
K1
K2
K3
K4

Katastrální
území
Stará ýervená
Voda
Stará ýervená
Voda
Nová ýervená
Voda
Nová ýervená
Voda

Název

Charakteristika

Obora

plochy obory NO

ProtipovodĖová
opatĜení I.
ProtipovodĖová
opatĜení II.
ProtipovodĖová
opatĜení III.

plochy vodní a vodohospodáĜské –
protipovodĖová opatĜení PPO
plochy vodní a vodohospodáĜské –
protipovodĖová opatĜení PPO
plochy vodní a vodohospodáĜské –
protipovodĖová opatĜení PPO

VýmČra
v ha
66,74
0,04
8,67
8,25

5. Stávající prvky mimolesní zelenČ (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromĤ, remízky,
bĜehové porosty) budou zachovány, jejich spontánní vývoj bude regulován pĜimČĜenou
údržbou.
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E.2 Územní systém ekologické stability
1. V Ĝešeném území jsou vymezeny nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES.
2. Nadregionální úroveĖ tvoĜí þást nadregionálního biocentra 89 Smolný (N1).
3. Regionální úroveĖ tvoĜí regionální biokoridor RK 826 s vloženými biocentry (R1 až R7),
který vychází z nadregionálního biocentra 89 Smolný (N1) a konþí v regionálním biocentru 483 Kamenný vrch (R8).
4. Lokální úroveĖ je tvoĜena lokálními trasami, která reprezentují stanovištČ a potenciální
pĜirozená spoleþenstva biochor:
-

L1 až L9 – úsek L1 až L6 posiluje funkþnost regionálního biokoridoru RK 826 a prostĜednictvím LBC L5 a trasy L7, L8 a L9 propojuje ÚSES do území Velkých KunČtic

-

L10 až L19 – trasa vedená lesy na severozápadnČ exponovaných svazích Sokolského
hĜbetu s napojením od LBC L13 lokálním biokoridorem LBK L21 do území Supíkovic

-

L19, L20, L22 až L24 – trasa vedená od jihu z k. ú. Vápenná k severu do k. ú. ýerná
Voda, LBC L25 zasahuje v pokraþování této trasy z území ýerné Vody.

3. Cílovými porosty ÚSES jsou lesy tĜetího až pátého lesního vegetaþního stupnČ,
s pĜevahou území ve tĜetím vegetaþním stupni, tj. lesy s cílovou druhovu skladbou
v nejvyšších polohách jedlových buþin až smrkových buþin nebo bukových smrþin podle
STG, v údolnicích tokĤ pak stanovištČ s lesy smrkobukovými, smrkojedlovými nebo
v polohách tĜetího vegetaþního stupnČ dubových buþin, bukových jedlin a javorových jasenin.
4. 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).
5. V lokálních biokoridorech vymezených v plochách zemČdČlských NZ a v plochách smíšených nezastavČného území NS se nepĜipouští:
-

realizace staveb pro zemČdČlství a lesnictví

-

zaĜízení a opatĜení pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemČdČlské produkce (odvodnČní, závlahy)

-

zaĜízení pro speciální zemČdČlské kultury

-

oplocování pozemkĤ.

E.3 Prostupnost krajiny
1. Stávající síĢ úþelových komunikací v nezastavČném území je respektována, nová úþelová
komunikace je navržena v Dolní ýervené VodČ pro zajištČní pĜíjezdu do Farského lesa.
2. PĜi rozšíĜení obory Rokliny, pro které je vymezena plocha zmČn v krajinČ þ. K1, musí být
zachovány veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikace a prĤchodnost oborou pro pČší.
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3. Navrhuje se doplnČní stávající sítČ cykloturistických tras:
- propojení cyklotrasy þ. 6047 z Nové ýervené Vody s Rychlebskými stezkami vedenými
jižnČ kolem JestĜábího vrchu
- propojení Nové ýervené Vody a ýerné Vody kolem Bukového vrchu (v ýerné VodČ)
- propojení Staré ýervené Vody a Velkých KunČtic, vedené od kĜižovatky silnic II/456
a III/4562 po stávající komunikaci východním smČrem do Velkých KunČtic, lokality
Strachoviþky
- propojení navržené trasy Stará ýervená Voda – Velké KunČtice se stávající trasou
þ. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrženou odboþkou Solný vrch –
Kamenný vrch
- doplĖková propojení cyklotrasy þ. 6047 z UhlíĜského údolí s Rychlebskými stezkami
vedenými kolem Klenu a Lišþího vrchu.

E.4 Protierozní opatĜení
1. Protierozní opatĜení se nenavrhují.

E.5 Ochrana pĜed povodnČmi
1. ProtipovodĖová opatĜení v krajinČ jsou navržena v povodí bezejmenného pravobĜežního
pĜítoku ýerveného potoka a bezejmenného levobĜežního pĜítoku KĜemenáþe (plochy zmČn
v krajinČ þ. K2, K3 a K4).
2. Dalším protipovodĖovým opatĜením je navržená revitalizace pČti úsekĤ ýerveného potoka.
3. Retenþní schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být likvidovány
pĜednostnČ vsakováním, pĜíp. zachycováním v akumulaþních nádržích s postupným odtokem.

E.6 Podmínky pro rekreaþní využívání krajiny
1. Pro každodenní rekreaci obyvatel Ĝešeného území slouží volná krajina a lesní porosty navazující na zastavČné území. Rekreaþní využívání krajiny pĜedpokládá zejména šetrné
formy rekreace – procházky v krajinČ, jízdu na kole, pĜíp. jízdu na koni – s nízkou intenzitou rekreaþního využití bez negativních dopadĤ na krajinu. V krajinČ je nutno podporovat
budování odpoþívek, zejména na vyhlídkových místech a na cykloturistických trasách.

E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostĤ
1. Plochy pro dobývání nerostĤ jsou vymezeny v jižní þásti Ĝešeného území, v prostoru stávajícího lomu v Nové ýervené VodČ.
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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 obþanského vybavení:
- plochy obþanského vybavení

OV

- plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení

OS

- plochy obþanského vybavení – hĜbitovy

OH

plochy veĜejných prostranství:
- plochy veĜejných prostranství

PV

- plochy veĜejných prostranství – zeleĖ

ZV

plochy smíšené obytné:
- plochy smíšené obytné venkovské

SV

plochy dopravní infrastruktury:
- plochy dopravní infrastruktury – silniþní

DS

plochy technické infrastruktury

TI

plochy výroby a skladování:
- plochy výroby a skladování

VS

- plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba

VZ

- plochy výroby a skladování – zahradnictví

VX

plochy vodní a vodohospodáĜské:
- plochy vodní a vodohospodáĜské

VV

- plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení

VX

plochy zemČdČlské

NZ

plochy lesní

NL

plochy pĜírodní

NP

plochy smíšené nezastavČného území

NS

plochy tČžby nerostĤ

NT

plochy obory

NO
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F.2 Definice použitých pojmĤ
Pro úþely Územního plánu Stará ýervená Voda 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 3 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 byt – byt v objektu hlavního nebo pĜípustného využití plochy, pĜípadnČ
v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, pĜíp. zamČstnancĤm daného zaĜízení.
4. 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, napĜ. kadeĜnictví, kosmetické služby, fitcentra, cestovní kanceláĜe, advokátní kanceláĜe, projekþní kanceláĜe, reklamní služby, pohĜební služby, pĤjþovny, kopírovací centra, opravny, fotoateliery, apod.
5. Nerušící výrobní a opravárenské služby a nerušící drobná výroba – drobná Ĝemeslná výroba 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, napĜ. krejþovství, sklenáĜství, rámaĜství, zámeþnictví, knihaĜství, zahradnictví,
malíĜství a natČraþství, výroba obuvi a kožené galanterie, cukráĜská a pekaĜská výroba,
apod.
6. Výrobní a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením – služby, které svým provozem,
technickým zaĜízením a vyvolanou dopravní zátČží narušují obytné prostĜedí a snižují jeho
kvalitu (napĜ. lakýrnictví a natČraþství, dĜevovýroba, kovovýroba, provozovny stavební
údržby, autoservisy, pneuservisy, apod.).
7. 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.
8. 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.
9. PĜístĜešek pro turisty – stavba jednoprostorová, opatĜená obvodovými stČnami max. ze tĜí
stran, zastavČná plocha max. 25 m2.
10. Zahrádková osada – skupina zahrad zpravidla pod spoleþným oplocením, pĜíp. i se spoleþným sociálním zaĜízením.
11. ZahrádkáĜská chata – stavba rodinné rekreace, s max. 1 NP a s možností podsklepení
a podkroví, zastavČná plocha max. 25 m2.
12. Stavba pro uskladnČní náĜadí a zemČdČlských výpČstkĤ – nepodsklepená jednopodlažní
stavba, bez pobytové místnosti bez hygienického zaĜízení a bez vytápČní, zastavČná plocha
max. 25 m2.
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13. Komunikace s povrchovou úpravou blízkou pĜírodČ – komunikace s mechanicky zpevnČným povrchem (drobné kamenivo, štČrkový povrch, štČtové cesty).
14. Koeficient zastavČní pozemku (KZP) – vyjadĜuje rámcová pravidla prostorového uspoĜádání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných a zpevnČných ploch k celkové
ploše dosud nezastavČného pozemku (stavební parcely).

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
1. Na celém Ĝešeném území platí následující obecnČ závazné podmínky:
a) Veškeré podmínky se vztahují, není-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho stavební þásti, tak i k zahradČ, þi jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku pĜiléhají,
souvisejí s ním prostorovČ a jsou s ním užívány jako jeden celek.
b) 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.
c) Pokud je pro navrženou zastavitelnou plochu nebo plochu pĜestavby stanoven koeficient
zastavČní pozemku (KZP), pak je nutno pĜi dČlení plochy na jednotlivé stavební pozemky respektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek.
d) Ve všech zastavČných a zastavitelných plochách a plochách pĜestavby je pĜípustná realizace:
-

staveb sítí a zaĜízení nezbytné 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. plochu technické infrastruktury

-

staveb a zaĜízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu pĜímo související s pĜíslušnou plochou

-

ploch veĜejných prostranství vþetnČ ploch zelenČ veĜejnČ pĜístupné i ochranné

-

oplocení pozemkĤ

-

vodních ploch, suchých nádrží – poldrĤ a staveb na vodních tocích.

2. 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 a zaĜízení obþanského vybavení, napĜ. stavby a zaĜízení 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 veĜejných prostranství – napĜ. pČší prostranství, chodníky, veĜejná zeleĖ
vþetnČ mobiliáĜe, apod.
- stavby garáží Ĝadových, hromadných nebo vestavČných
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby cyklostezek, stavby odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily,
zastávky hromadné dopravy
- 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 rodinných domĤ
- stavby pro rodinnou rekreaci
- 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 a zaĜízení pro sbČr druhotných surovin
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- a ostatní stavby a zaĜízení, které by mohly narušit hlavní využití
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina nové výstavby 3 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,30
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tab. þ. 2
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ OV
Hlavní využití:
- stavby, zaĜízení a areály obþanského vybavení
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 (pouze jako souþást objektu s hlavní funkcí)
- stavby garáží pro potĜeby daného zaĜízení
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. pČší prostranství, chodníky, veĜejná zeleĖ
vþetnČ mobiliáĜe, apod.
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby cyklostezek, stavby odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily,
zastávky hromadné dopravy
- 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 pro výrobu a skladování
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zĜizování zahrádkových osad, stavby zahrádkáĜských chat
- stavby a zaĜízení pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
- stavby a zaĜízení pro sbČr druhotných surovin
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Požadavky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 2 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,50
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tab. þ. 3
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ – TċLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ
ZAěÍZENÍ OS
Hlavní využití:
- stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení
PĜípustné využití:
- stavby pro stravování a ubytování
- veĜejná zeleĖ vþetnČ mobiliáĜe
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby cyklostezek, stavby odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily
- 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 a zaĜízení pro sbČr druhotných surovin
- stavby þerpacích stanic pohonných hmot, myþek, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ
- ostatní stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,70

tab. þ. 4
PLOCHY OBýANSKÉHO VYBAVENÍ – HěBITOVY OH
Hlavní využití:
- veĜejná pohĜebištČ
PĜípustné využití:
- stavby související s provozem veĜejných pohĜebišĢ
- stavby provozního a sociálního zázemí
- veĜejná zeleĖ vþetnČ mobiliáĜe
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby chodníkĤ a srezek pro pČší, stavby parkovacích ploch pro osobní automobily,
zastávky hromadné dopravy
- stavby sítí technické infrastruktury
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení, které nesouvisí s hlavním využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 5
PLOCHY VEěEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV
Hlavní využití:
- veĜejná prostranství – místní komunikace, veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikace,
chodníky a stezky pro pČší, cyklostezky, apod.
PĜípustné využití:
- prvky drobné architektury a mobiliáĜe
- veĜejnČ pĜístupná zeleĖ
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily, zastávky hromadné
dopravy
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

tab. þ. 6
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 a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby chodníkĤ, stezek pro pČší a cyklostezek, stavby parkovacích ploch pro osobní
automobily, zastávky hromadné dopravy
- 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. 7
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV
Hlavní využití:
- stavby pro bydlení
PĜípustné využití:
- stavby rodinných domĤ
- stavby bytových domĤ
- stavby pro rodinnou rekreaci
- stavby a zaĜízení obþanského vybavení, napĜ. stavby a zaĜízení 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 a opravárenské služby a pro nerušící drobnou
výrobu
- stavby a zaĜízení pro zajištČní chodu drobného domácího hospodáĜství (drobné
chovatelství, pČstební a skladovací þinnost)
- stavby a zaĜízení zahradnictví
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. pČší prostranství, chodníky, veĜejná zeleĖ
vþetnČ mobiliáĜe, apod.
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily, zastávky hromadné
dopravy
- 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
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování
- 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
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP a podkroví
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,30

20

tab. þ. 8
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIýNÍ DS
Hlavní využití:
- stavby silnic a s nimi souvisejících zaĜízení silniþní dopravy
PĜípustné využití:
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství – napĜ. pČší prostranství, chodníky, veĜejná zeleĖ
vþetnČ mobiliáĜe, apod.
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

tab. þ. 9
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TI
Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
PĜípustné využití:
- stavby 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. 10
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VS
Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení pro výrobu a skladování
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro výrobní a opravárenské služby
- sociální a stravovací zaĜízení pro zamČstnance
- služební byty (pouze jako souþást objektĤ s hlavní funkcí)
- þerpací stanice pohonných hmot, myþky, autobazary, autoservisy, pneuservisy
- stavby pro obþanskou vybavenost komerþního typu
- stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ kromČ vČtrných elektráren
- stavby sportovních a tČlovýchovných zaĜízení
- stavby garáží
- sbČrny surovin, sbČrné dvory, technické dvory, recyklaþní linky
- skládky posypového materiálu
- stavby a zaĜízení veĜejných prostranství
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby odstavných a parkovacích ploch, zastávky hromadné dopravy
- stavby a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro tČžký prĤmysl, pro zpracování nerostných surovin, zemČdČlské
stavby
- stavby vČtrných elektráren
- ostatní þinnosti, stavby, zaĜízení a využití 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. 11
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMċDċLSKÁ VÝROBA VZ
Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení zemČdČlských provozĤ pro živoþišnou a rostlinnou prvovýrobu
PĜípustné využití:
- zemČdČlské stavby
- skleníkové areály, zahradnictví
- stavby pro chov zvíĜat pro sportovnČ rekreaþní úþely
- opravárenská zaĜízení zemČdČlské techniky
- doplĖkové zemČdČlské úþelové objekty
- 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
- zaĜízení pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ kromČ vČtrných elektráren
- stavby pro administrativu, sociální zaĜízení pro zamČstnance
- služební byty (pouze jako souþást objektĤ s hlavní funkcí)
- stavby garáží a hangárĤ
- 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 a zaĜízení veĜejných prostranství
- stavby a zaĜízení dopravní infrastruktury – stavby místních a úþelových komunikací,
stavby odstavných a parkovacích ploch, zastávky hromadné dopravy
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby vČtrných elektráren
- ostatní þinnosti, stavby, zaĜízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním
a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- koeficient zastavČní pozemku (KZP) – max. 0,75
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tab. þ. 12
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZAHRADNICTVÍ VX
Hlavní využití:
- stavby a zaĜízení související s provozem zahradnictví
PĜípustné využití:
- stavby oplocení
- stavby parkovacích a manipulaþních ploch, stavby úþelových a pČších komunikací
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- ostatní þinnosti, stavby, zaĜízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním
a pĜípustným využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 13
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

tab. þ. 14
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁěSKÉ – PROTIPOVODĕOVÁ OPATěENÍ
PPO
Hlavní využití:
- pĜírodČ blízká protipovodĖová opatĜení pro obnovu retenþního potenciálu nivy
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení související s protipovodĖovými opatĜeními – hráze, pĜeložky vodních
tokĤ, revitalizace vodních tokĤ a niv, apod.
- zemČdČlské využití
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 15
PLOCHY ZEMċDċLSKÉ NZ
Hlavní využití:
- zemČdČlská rostlinná výroba, pastevní chov hospodáĜských zvíĜat
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro zemČdČlskou výrobu a lesní hospodáĜství
- drobné sakrální stavby (boží muka, kĜíže, kapliþky)
- výstavba zaĜízení a opatĜení pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemČdČlské
produkce (odvodnČní, závlahy)
- terénní úpravy pro zlepšení organizace ZPF, pĜiþemž nesmí dojít k ohrožení vodního
režimu území, kvality podzemních vod a obecnČ ochrany pĜírody
- zmČny kultur na pĜirozené a pĜírodČ blízké i pozmČnČné dĜevinné porosty, zalesnČní
pozemkĤ, výsadby dĜevin
- stavby studní, stavby suchých nádrží (poldrĤ)
- stavby a zaĜízení pro snižování nebezpeþí ekologických a pĜírodních katastrof
a pro odstraĖování jejich dĤsledkĤ
- stavby spoleþných zaĜízení v rámci komplexních pozemkových úprav (úþelové
komunikace, vodohospodáĜská zaĜízení, protierozní opatĜení, realizace ÚSES)
- 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, cyklistické stezky, lyžaĜské bČžecké trati, hipotrasy, pĜístĜešky pro turisty a cykloturisty
- stavby pro veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
- stavby oplocení s výjimkou oplocení pastevních ploch
- stavby ekologických a informaþních center, stavby hygienických zaĜízení
- stavby vodních nádrží
- stavby a zaĜízení pro tČžbu nerostných surovin mimo stanovené dobývací prostory
- ve vymezených plochách lokálních biokoridorĤ ÚSES se nepĜipouští budovat trvalé
stavby, trvalé travní porosty mČnit na ornou pĤdu, odstraĖovat nárosty ani jednotlivé
stromy
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 16
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 ochranu pĜírody a krajiny
- drobné sakrální stavby (boží muka, kĜíže, kapliþky)
- 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, napĜ. znaþené turistické trasy, cyklistické stezky, lyžaĜské bČžecké trati, hipotrasy, pĜístĜešky pro turisty a cykloturisty
- 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
- ve stanovených dobývacích prostorech stavby a zaĜízení pro tČžbu a zpracování
nerostných surovin
NepĜípustné využití:
- veškeré stavby a zaĜízení neuvedené jako pĜípustné
- stavby oplocení s výjimkou oplocení lesních školek
- stavby a zaĜízení pro tČžbu nerostných surovin mimo stanovené dobývací prostory
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 17
PLOCHY PěÍRODNÍ NP
Hlavní využití:
- plochy územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu,
lokální biocentra ÚSES
PĜípustné využití:
- na zemČdČlské pĤdČ mimoprodukþní funkce (zalesnČní, zatravnČní)
- na lesní pĤdČ mimoprodukþní funkce s preferováním podrostního hospodaĜení
a pĤvodních druhĤ dĜevin
- stavby pČších, cyklistických a úþelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou
pĜírodČ
- stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umístČní nebo trasování mimo plochy pĜírodní
by bylo neĜešitelné nebo ekonomicky nereálné
- stavby a zaĜízení pro snižování nebezpeþí ekologických a pĜírodních katastrof
a pro odstraĖování jejich dĤsledkĤ
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží
NepĜípustné využití:
- stavby pro zemČdČlství a lesnictví
- stavby a zaĜízení pro tČžbu nerostých surovin
- 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 pĜípustné, tj. pČších, cyklistických
a úþelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pĜírodČ
- realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených jako pĜípustné
- stavby oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a zaĜízení
- 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
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 18
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, napĜ. znaþené turistické trasy, cyklistické stezky, pĜístĜešky pro turisty
a cykloturisty, ekologická a informaþní centra, hygienická zaĜízení
- stavby pro veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- ve stanovených dobývacích prostorech stavby a zaĜízení pro tČžbu a zpracování
nerostných surovin
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení pro zemČdČlství a lesnictví
- stavby oplocení
- stavby a zaĜízení pro tČžbu nerostných surovin mimo stanovené dobývací prostory
- ve vymezených plochách lokálních biokoridorĤ ÚSES se nepĜipouští budovat trvalé
stavby, trvalé travní porosty mČnit na ornou pĤdu, odstraĖovat nárosty ani jednotlivé
stromy
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
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tab. þ. 19
PLOCHY TċŽBY NEROSTģ NT
Hlavní využití:
- povrchová tČžba nerostĤ
PĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení související s tČžbou a zpracováním nerostĤ
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby manipulaþních ploch a úþelových komunikací
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

tab. þ. 20
PLOCHY OBORY NO
Hlavní využití:
- stavby související s provozem obory
PĜípustné využití:
- oplocení
- stavby úþelových komunikací a manipulaþních ploch
- stavby sítí a zaĜízení technické infrastruktury
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích
NepĜípustné využití:
- stavby a zaĜízení nesouvisející s hlavním využitím
Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu:
- musí být zajištČna prĤchodnost oborou pro pČší
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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 technické infrastruktury
VTV 1 stavba þistírny odpadních vod ve Staré ýervené VodČ
G.2 VeĜejnČ prospČšná opatĜení
PPO1 protipovodĖová opatĜení v povodí bezejmenného pravobĜežního pĜítoku ýerveného
potoka
PPO2 protipovodĖová opatĜení v povodí bezejmenného levobĜežního pĜítoku KĜemenáþe
N1

opatĜení k zajištČní funkce územního systému ekologické stability – nadregionální úroveĖ (NRBC 89 Smolný)

R1 – R8

opatĜení k zajištČní funkce územního systému ekologické stability – regionální
biokoridor RK 826 vþetnČ regionálního biocentra 483 Kamenný vrch a vložených
lokálních biocenter

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEěEJNċ PROSPċŠNÝCH STAVEB A VEěEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PěEDKUPNÍ PRÁVO
1. PĜedkupní právo lze uplatnit pro následující plochy veĜejných prostranství:
Plocha þ.
P6

Název
Starý hĜbitov

Katastrální území
Parcelní þíslo
Stará ýervená Voda 867

Ve prospČch
Obec
Stará ýervená Voda

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORģ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMċNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNċNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
1. V územním plánu se nevymezují žádné plochy ani koridory, ve kterých by rozhodování
o zmČnách v územích bylo podmínČno zpracováním územní studie.

J. STANOVENÍ POěADÍ ZMċN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
1. Výstavba na vymezené zastavitelné ploše þ. Z9 bude realizována etapovČ, kdy v 1. etapČ
bude zastavČna severní þást plochy, v 2. etapČ jižní þást plochy, pĜiþemž zastavČním se rozumí vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy povolení výstavby.
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K. STANOVENÍ KOMPENZAýNÍCH OPATěENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
1. Kompenzaþní opatĜení se nestanovují.

L. ÚDAJE O POýTU LISTģ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POýTU VÝKRESģ K NċMU
PěIPOJENÉ GRAFICKÉ ýÁSTI
I.A Textová þást územního plánu Stará ýervená Voda obsahuje 32 stran textu.
I.B

Grafická þást územního plánu Stará ýervená Voda obsahuje tyto výkresy:
1. Výkres základního þlenČní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres dopravy
4. Výkres vodního hospodáĜství
5. Výkres energetiky a spojĤ
6. Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací
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