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I.
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ČÁST

Změnou č. 1 se Textová část
Územního plánu Jeseník,
vydaného Zastupitelstvem města Jeseník Opatřením obecné povahy
s nabytím účinnosti dne 21. 8. 2013
mění takto:

I.

Vymezení zastavěného území

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Bod (1) tohoto znění:
(1)

Vymezuje se zastavěné území dle § 58 zákona 183/2006 Sb. k 1. 12. 2010.

se nahrazuje novým zněním:
(1)

Zastavěné území je vymezeno k 1. 8. 2017.

II.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

II.1.

Základní koncepce rozvoje území obce

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Vypouští se bod (2) tohoto znění:
(2)

V návrhovém období do konce roku 2025 se území připravuje pro celkový počet 12 100
trvale bydlících obyvatel.

II.2.

Koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Z bodu (4) se vypouští text „na němž je třeba stavět i ekonomický úspěch a podporovat vše, co
je EKO, ZELENÉ a BIO.“
II.2.1. Koncepce ochrany architektonických, kulturních a historických hodnot
Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.
II.2.2. Koncepce ochrany přírodních hodnot a krajinného obrazu
Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Z bodu (17) se vypouští text „V kapitole XIV se za tímto účelem stanovuje, že architektonickou
část projektové dokumentace pro stavby zde může vypracovávat jen autorizovaný architekt.”
V bodě (20) se text „dodržovat podmínky Vodního zákona” nahrazuje textem „respektovat
podmínky ochrany CHOPAV”.

III.

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a sídelní zeleně

III.1.

Urbanistická koncepce

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Z bodu (36) se vypouští text „dle studie, kterou si dala vypracovat správa lázní”.
V bodě (37) se text „Navrhovaná trasa silnice I/44 povede na východní straně obce.“ nahrazuje
textem „Navrhovaná trasa silnice I/44 povede na východní straně zástavby Bukovic.“
V bodě (39) se text „Je to bydlení venkovské a rekreace individuální.“ nahrazuje textem „jako
plochy bydlení venkovského BV.“
Bod (40) tohoto znění:
(40)

V malých horských osadách Seči a Mýtince s plochami většinou pro rekreaci se navrhuje
několik malých ploch pro bydlení venkovské, nikoliv s funkcí rekreační. CHKO sleduje
zachování horského charakteru jesenické architektury v Seči a toto i s ohledem na
atraktivitu horského charakteru místa na turistické trase.

se nahrazuje novým zněním:
(40)

V malých horských osadách Seči a Mýtince se stabilizuje stávající obytná a rekreační
zástavba a vymezují se zastavitelné plochy bydlení venkovského BV a zastavitelné plochy
smíšené obytné – venkovské SV. CHKO sleduje zachování horského charakteru jesenické
architektury v Seči a toto i s ohledem na atraktivitu horského charakteru místa na
turistické trase.

III.2.

Vymezení zastavitelných ploch

Tabulky s výčtem zastavitelných ploch se Změnou č. 1 nahrazují novým zněním:
Zastavitelné plochy – plocha bydlení (B)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

Z4

BH

U Kasáren

maximální výšková hladina 4 NP a podkroví

Z8

BI

ul. Raisova

nejsou stanoveny

Z9

BI

ul. Na Svahu

nejsou stanoveny

Z10

BI

ul. Priessnitzova, u nádraží

dodržovat podmínky VLÚ; před zahájením
výstavby musí být upřesněno dělení pozemků,
vymezení veřejných prostranství a tras dopravní
a technické infrastruktury

Z14

BI

ul. Boženy Němcové

přípustné řadové rodinné domy; podmíněně
přípustné bytové domy

Z18

BI

ul. Rejvízská

nejsou stanoveny

Z19

BI

úbočí Gräfenbergu, nad Krameriovou

dodržovat podmínky VLÚ; před zahájením
výstavby musí být upřesněno dělení pozemků,
vymezení veřejných prostranství a tras dopravní
a technické infrastruktury

Z21

BI

ul. Rudná

nejsou stanoveny
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Z22

BI

za stavebninami, ul. Kalvodova

nejsou stanoveny

Z23

BV

ul. Kalvodova,

nutno respektovat OP VN

Z24

BV

Bukovice, ul. Za Pilou, Pasíčka

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z25

BV

Dětřichov, ul. Rejvízská

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z27

BV

Seč, ul. Strmá

nejsou stanoveny

Z109

BI

Bukovice, ul. Za Pilou

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z113

BI

Bukovice, ul. Rejvízská u Vrchovištního potoka

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z118

BI

Bukovice, ul. Rejvízská / Vrchovištní potok

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z243

BV

Bukovice

Nejsou stanoveny

Z1/6

BV

Bukovice, ul. Rejvízská

nejsou stanoveny

Z1/7

BV

Dětřichov, ul. Nová

nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy – plocha dopravní infrastruktury (D)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

Z1

DS

Bukovice, LBK 28, podchod pod I/44 za kravínem

Při přípravě PD zachovat přístup na louky a
pastviny zvířatům a zemědělské technice;
Prostupnost pro ÚSES LBK28 pod I/44

Z63

DS

I/44 - tunel pod Křížovým vrchem

Z100

DX

Lanovka od lázní do města

Nejsou stanoveny

Z135

DS

Bukovice, přeložka I/44

minimalizovat hlukové znečištění z provozu na
komunikaci například instalací protihlukových
stěn

Z159

DX

Lanovka od lázní do města

provedení částečné kabeláže stávajících
nadzemních vedení VVN a VN procházejících
touto plochou

Z163

DS

Bukovice, přeložka I/44

minimalizovat hlukové znečištění z provozu na
komunikaci například instalací protihlukových
stěn

Z1/5

DS

Bukovice, u silnice I/60

Nejsou stanoveny

Z1/8

DS

Chodník podél ulice Priessnitzovy

Nejsou stanoveny

Z1/9

DS

Chodník podél ulice Priessnitzovy

Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy – plocha smíšená výrobní (I)
označení

způsob
využití

Z29

I

Lokalita

Zvláštní podmínky

plocha nadmístního významu RO5/02 "Za
Podjezdem"

respektovat zásady ochrany CHOPAV Jeseníky

Zastavitelné plochy – plocha občanského vybavení (O)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

Z153

OS

pod Bobrovníkem

Nejsou stanoveny

Z224

OS

za LD Priessnitz

Nejsou stanoveny

Z1/4

OV

ul. Na Svahu

Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy – plocha veřejných prostranství (P)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

Z54

PV

Gräfenberg, úprava chodníků

Nejsou stanoveny
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Z83

PV

od ul. Kalvodova, nová cesta

Nejsou stanoveny

Z238

PV

pěší propojení u památníku čarodějnic

automobilová doprava jen v krajních částech
plochy pro příjezd do přilehlé plochy bydlení;
minimalizovat kácení stromů

Z239

PV

chodník od nádraží k památníku čarodějnic

Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy – plocha rekreace (R)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

Z212

RZ

podél železnice na Lipovou

Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy – plochy smíšené obytné (S)
způsob
využití

Lokalita

Z5

SL

ul. Krameriova pod lázněmi

max. 2NP a podkroví

Z95

SV

Bukovice, ul. Rejvízská

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z103

SL

u. Priessnitzova, dostavba lázeňství

respektovat podmínky VLÚ

Z110

SV

Seč-Dětřichov, ul. K Vodě

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z115

SV

Bukovice-Rejvízská,

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z117

SV

ul. Za Pilou,

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z120

SV

Bukovice, Na Mýtince

nejsou stanoveny

Z122

SV

Seč, ul. Strmá

dodržovat plán péče CHKO

Z123

SV

Seč, Na Mýtince

nejsou stanoveny

Z143

SL

Gräfenberg, Přední vršek - vyhlídka

nejsou stanoveny

Z219

SL

ul. Kalvodova

nutno respektovat OP VVN; dodržovat podmínky
statutu VLÚ

Z221

SL

ul. Kalvodova, stavba altánu

nutno respektovat podmínky VLÚ

Z222

SV

ul. Lipovská, západ

možnost ekologického zemědělství; nutno
respektovat OP VTL plynovodu; před zahájením
výstavby musí být upřesněno dělení pozemků,
vymezení veřejných prostranství a tras dopravní
a technické infrastruktury

Z223

SV

Seč, ul. Strmá

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

Z235

SV

Seč

zajistit architektonicky vhodné ztvárnění staveb
dle požadavků plánů péče CHKOJ

Z241

SL

ulice v Aleji

respektovat podmínky VLÚ

Z248

SL

rozšíření areálu penzionu Gräfenberg

zachovat stávající vzrostlou zeleň; nikoliv budovy,
ale pouze terénní úpravy, hřiště a drobná
architektura (hřiště, tribuna, cvičiště, altán,
pergola, kurty, jezírko, terasy, chodníky apod.),
parkoviště pro potřeby přilehlé plochy SL

Z1/2

SL

ul. Kalvodova

pouze doprovodné stavby k sousednímu RD –
bazén, skleník, hospodářská budova, altán;
respektovat podmínky VLÚ

Z1/3

SV

ul. Lipovská

podmínkou pro provedení změn v území je
zpracování územní studie US1/1

označení

Zvláštní podmínky

¨

Zastavitelné plochy – plocha technické infrastruktury (T)
Zastavitelné plochy
způsob – plocha technické infrastruktury (T)
označení
Lokalita
využití

Zvláštní podmínky

Z76

TX

Bukovice - u statku

Nejsou stanoveny

Z127

TX

Bukovice, opatření/stavba pro předcházení
sesuvům

Nejsou stanoveny
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Zastavitelné plochy – plocha výroby a skladování (V)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

Z129

VZ

Bukovice, ul. Rejvízská

pouze ekologicky šetrné zemědělské výroby,
rodinné farmy, chovy menšího počtu dobytka;
nikoliv velkochovy, kompostárny, čerpací stanice
pohonných hmot

Z130

VZ

Seč - Dětřichov

pouze ekologicky šetrné zemědělské výroby,
rodinné farmy, chovy menšího počtu dobytka;
nikoliv velkochovy, kompostárny, čerpací stanice
pohonných hmot; zastavěnost max. 25%

III.3.

Vymezení ploch přestavby

Tabulky s výčtem ploch přestavby se Změnou č. 1 nahrazují novým zněním:
Plochy přestavby – plocha bydlení (B)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P3

BH

ul. Raisova / polní cesta

maximální výšková hladina 4 NP a podkroví

P7

BI

ul. Wolkerova

před zahájením výstavby musí být upřesněno
dělení pozemků, vymezení veřejných prostranství
a tras dopravní a technické infrastruktury

P13

BI

za stavebninami, ul. Kalvodova

podmínkou pro povolení stavby je, že v územním
resp. stavebním řízení bude prokázáno
nepřekročení maximálně přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorech; případná
protihluková opatření musí být realizovány
investorem stavby v této ploše v rámci této
plochy

P15

BI

ul. Krameriova

nejsou stanoveny

P20

BI

ul. Krameriova

podmínkou pro povolení stavby je, že v územním
resp. stavebním řízení bude prokázáno
nepřekročení maximálně přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorech; případná
protihluková opatření musí být realizovány
investorem stavby v této ploše v rámci této
plochy

P168

BI

ul. Na svahu

Nejsou stanoveny

P1/2

BI

Bukovice, Za Pilou

podmínkou pro povolení stavby je dodržení
hygienických limitů dle příslušných právních
předpisů

P1/3

BI

Bukovice, Za Pilou

podmínkou pro povolení stavby je dodržení
hygienických limitů dle příslušných právních
předpisů

Plochy přestavby – plocha dopravní infrastruktury (D)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P37

DS

propojení k silnici na Lipovou

Nejsou stanoveny

P38

DS

přestavba křižovatky Revoluční x Dukelská

Nejsou stanoveny

P41

DS

Bukovice, přestavba křižovatky Šumperská x I/60

Nejsou stanoveny
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P44

DS

přeložka I/44 a napoj. Rejvízská x Šumperská,
Bukovice

Nejsou stanoveny

P45

DS

napojení přeložky I/44 na Šumperskou a I/60

Nejsou stanoveny

P48

DS

chodník a parkoviště

Nejsou stanoveny

P50

DS

křižovatka Dukelská x Fučíkova, most přes Staříč

kruhová křižovatka Dukelská x Fučíkova, most
přes Staříč

P51

DS

ul. Dukelská / Denisova

Nejsou stanoveny

P58

DS
DS

přestavba křižovatky Tyršova/Vodní, napoj.
Lipovské
nové napojení
ul. Vodní na Školní

Nejsou stanoveny

P59
P61

DS

úprava ul. Tovární

Nejsou stanoveny

P67

DZ

železniční zastávka Jeseník-město

Nejsou stanoveny

P68

DX

stanice Lanovky - horní

Nejsou stanoveny

P69

DX

stanice lanovky dolní

Nejsou stanoveny

Nejsou stanoveny

P93

DX

Lanovka od lázní do města

Nejsou stanoveny

P119

DX

Lanovka od lázní do města

Nejsou stanoveny

P161

DS

ul. Dukelská

š. 12 m

P195

DZ

ul. Na Úbočí

Nejsou stanoveny

P196

DS

příchod k žel. zastávce - ul. O. Březiny

Nejsou stanoveny

P199

DS

Bukovice u pily, LBK27 a přeložka I/44

zajistit napojení Rejvízské a prostupnost
biokoridoru a výškové parametry LBK (ne
zatrubnění potoka!)

P200

DS

nový most mezi ul. Rejvízskou a Šumperskou

zajistit podmínky pro procházející LBK

P229

DS

obchvat lázní

Nejsou stanoveny

P231

DS

hromadné garáže za LD Priessnitz

podzemní hromadné garáže

P232

DS

doplnění chodníku podél ul. Priessnitzovy

doplnit chodník

P245

DS

nájezd na přeložku I/44 u České Vsi

Nejsou stanoveny

P1/1

DS

parkoviště na ulici Tovární

Nejsou stanoveny

Plochy přestavby – plocha smíšená výrobní (I)
označení

způsob
využití

P31

Lokalita

Zvláštní podmínky

I

plocha nadmístního významu RO5/02 "Za
Podjezdem"

respektovat podmínky ochrany CHOPAV Jeseníky

P32

I

plocha nadmístního významu RO5/02 "Za
Podjezdem"

respektovat podmínky ochrany CHOPAV Jeseníky
a OP silnice I/60

P33

I

plocha nadmístního významu RO5/02 "Za
Podjezdem"

respektovat podmínky ochrany CHOPAV Jeseníky

P225

I

plocha nadmístního významu RO5/02 "Za
Podjezdem"

respektovat podmínky ochrany CHOPAV Jeseníky
a OP silnice I/60

Plochy přestavby – plocha přírodní (N)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P77

N

biocentrum na soutoku Bělé a Staříče

Nejsou stanoveny

P156

N

U soutoku Bělé a Staříče, LBC 09

Nejsou stanoveny

Plochy přestavby – plocha občanského vybavení (O)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P79

OS

ul. Jaroslava Ježka, kluziště

vytvořit pás zeleně podél toku v šíři alespoň 2m,
který umožní plánovanou revitalizaci vodního
toku Staříč a funkci biokoridoru
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P80

OS

ul. Dukelská

nejsou stanoveny

P81

OS

zázemí pro golf v ploše nad-místního významu RO5

Nejsou stanoveny

P242

OK

Jeseník, U Kasáren

pouze zařízení malého nebo středního rozsahu;
nerušící

P1/5

OK

ul. Dukelská

podmínkou pro povolení stavby je zajištění
parkovacích míst i pro potřeby okolních
sportovních areálů v rámci vymezené plochy
maximální výšková hladina 4 NP (včetně
podkroví)

P1/6

OV

Bukovice, ul. Na Středisku

dopravní napojení plochy bude řešeno
prostřednictvím stávajících místních a účelových
komunikací bez nároku na přímé napojení
na silnici I/60

Plochy přestavby – plocha veřejných prostranství (P)
označení

způsob
využití

P85
P87

Lokalita

Zvláštní podmínky

PV

ul. Denisova, u nové křižovatky

Nejsou stanoveny

PV

ul. Kalvodova, nová obytná ulice

Nejsou stanoveny

P88

PV

ul. Šubertova, most přes Bělou

Nejsou stanoveny

P142

ZV

doplnění lázeňství

Nejsou stanoveny

P157

PV

ul. Gogolova, Tyršova

Nejsou stanoveny

P160

PV

prodloužení ul. Na svahu

Nejsou stanoveny

P167

PV

nad lesní školkou, nová cesta

š. 8 m

P182

PV

lávka za Aquaparkem pro cyklotrasu a pěší

Nejsou stanoveny

P209

PV

pěší propojení k vlakové zastávce

Nejsou stanoveny

P210

PV

chodník od ul. K.H.Máchy

Nejsou stanoveny

P226

PV

pěší propojení u památníku čarodějnic

automobilová doprava jen v krajních částech
plochy pro příjezd do přilehlé plochy bydlení;
minimalizovat kácení stromů

P230

PV

zklidnění ulice Priessnitzovy

Nejsou stanoveny

P236

PV

u kotelny CZT

Nejsou stanoveny

P247

PV

nábřeží

Nejsou stanoveny

P1/4

PV

Bukovice, Za Pilou

Nejsou stanoveny

Plochy přestavby – plochy smíšené obytné (S)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P97

SL

ul. Růžová, dostavba lázeňství

respektovat podmínky VLÚ

P98

SL

ul. Priessnitzova, dostavba lázeňství

respektovat OP VN, podmínky VLÚ, zájmové
území MO

P99

SL

ul. Priessnitzova, dostavba lázeňství

respektovat podmínky VLÚ

P101

SL

ul. Priessnitzova, dostavba lázeňství

respektovat podmínky VLÚ

P102

SL

ul. Priessnitzova, dostavba lázeňství

respektovat podmínky VLÚ

P104

SM

ul. Wolkerova, bývalá STS

Nejsou stanoveny

P105

SM

ul. Vrchlického,

nejsou stanoveny

P106

SM

bývalý Moravolen, soutok Bělé a Staříče

umožnit průchodnost přes plochu k lanovce,
umístit parkovací objekt

P111

SV

Seč, Nad Mýtinkou

dodržovat podmínky plánu péče CHKO; při jižním
okraji plochy musí být ponechán dostatečný
prostor pro vybudování opatření proti sesuvům
půdy, nejméně v šíři 6m

P112

SV

Bukovice, ul. K Vodě

dodržovat podmínky plánu péče CHKO

P114

SV

Bukovice, ul. Rejvízská

dodržovat podmínky plánu péče CHKO
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P244

SL

rozšíření plochy u hotelu Slunný Dvůr

rozvoj pobytových a rekreačních aktivit v souladu
s okolím a statutem lázeňského místa;
respektovat podmínky VLÚ, OP VN

Plochy přestavby – plocha technické infrastruktury (T)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P124

TI

malá vodní elektrárna na Bělé

zajistit zachování migrační prostupnosti koryta a
realizovat záměr v souladu s předpokládanou
revitalizací toku; vytvořit pás zeleně, který
umožní plánovanou revitalizaci vodního toku
Staříč a biokoridor v celkové šíři 20m

P125

TI

centrální kotelna

výtopna, kotelna CZT

P126

TX

technické zajištění sesuvného území u trati

Nejsou stanoveny

Plochy přestavby – plocha výroby a skladování (V)
označení

způsob
využití

Lokalita

P128

V

investiční a rozvojová zóna pro ekologické výroby

odstranit staré ekologické zátěže

P173

V

investiční a rozvojová zóna pro ekologické výroby

odstranit staré ekologické zátěže; podél vodního
toku vytvořit pás zeleně v šíři alespoň 2m pro
předpokládanou revitalizaci toku a funkci
biokoridoru, dodržovat podmínky CHOPAV

P227

V

Asanace areálu výroby

Nejsou stanoveny

Zvláštní podmínky

Plochy přestavby – plochy vodní a vodohospodářská (W)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P131

W

nový soutok Vrchovištního p. s Bělou

Nejsou stanoveny

P204

W

revitalizace soutoku Bělé a Staříče

Nejsou stanoveny

P251

W

revitalizace Bělé a protipovodňová ochrana

Nejsou stanoveny

Plochy přestavby – plochy zeleně (Z)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

P137

ZO

terénní úpravy a zeleň

Nejsou stanoveny

P139

ZP

LBK BK 34-35

P151

ZP

ul. U Bělidla, úprava cesta box. Garáží

Nejsou stanoveny

P154

ZO

LBC 06, LBK 3-5, zeleň podél Bělé

Nejsou stanoveny

P155

ZP

U podjezdu - zeleň pro LBK 29,

Nejsou stanoveny

P249

ZS

při hranici s Lipovou

nesmí být oplocení

P250

ZO

Bukovice, přestavba křižovatky Šumperská x I/60

Nejsou stanoveny

III.4.

Systém sídelní zeleně

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.
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IV.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

IV.1.

Koncepce občanského vybavení veřejného, včetně podmínek pro jeho umisťování

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

IV.2.

Koncepce veřejných prostranství, včetně podmínek pro jejich umisťování

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

IV.3.

Koncepce dopravní infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Bod (64) tohoto znění:
(64)

Navrhuje se přeložka silnice I/44 Bělá pod Pradědem – Jeseník, výstavba nového tahu
včetně tunelu v Jeseníku a napojení II/450. Pro obchvat je vymezen koridor v celkové šíři
100m, a to včetně větví křižovatek až k napojení na stávající trasu silnice I/44. Součástí
návrhu je také napojení silnic I/60 a II/453 na I/44 mimoúrovňovými křižovatkami. Pro
minimalizaci hlukového znečistění z provozu na obchvatu I/44 budou v ohrožených
místech instalovány protihlukové stěny, nebo vysazena ochranná zeleň. V rámci
přípravných prací je nutný hydrogeologický a hydrologický posudek vlivu na prameniště
vody Křížový vrch.

se nahrazuje novým zněním:
(64)

Navrhuje se přeložka silnice I/44 Bělá pod Pradědem – Jeseník, výstavba nového tahu
včetně tunelu v Jeseníku a napojení II/450. Pro přeložku je vymezen koridor v celkové
šíři 100m, a to včetně větví křižovatek až k napojení na stávající trasu silnice I/44.
Součástí návrhu je také napojení silnic I/60 a II/453 na I/44 mimoúrovňovými
křižovatkami. Pro minimalizaci hlukového znečistění z provozu na přeložce I/44 budou
v ohrožených místech instalovány protihlukové stěny, nebo vysazena ochranná zeleň.

Vypouští se bod (66) tohoto znění:
(66)

Navrhuje se obslužná síť místních komunikací v lokalitě Za podjezdem podle zpracované
dokumentace. Stávající podjezd na ul. Za Podjezdem pod I/60 zůstane beze změny.

V bodě (71) se slovo „obchvatu” nahrazuje slovem „přeložky”.
Z bodu (72) se vypouští text „dle Studie rozvoje území - Lázně Jeseník (Archstudio, 2004)”.
Vypouští se bod (73) tohoto znění:
(73)

U ploch v ochranných pásmech silnic respektovat zvláštní režim území s podmínkami
jeho případného využití dle §30 zákona 13/1997 Sb.
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Bod (77) tohoto znění:
(77)

Z hlediska návrhu je pro zastavěné území města navržena plocha pro stavbu kapacitního
parkovacího objektu v rámci rozvojové plochy severní centrum.

se nahrazuje novým zněním:
(77)

Plocha pro stavbu parkoviště pro potřeby rozvojové plochy severní centrum a navržené
lanovky do lázní je vymezena na ulici Tovární.

Z bodu (78) se vypouští text „Aquapark, stadion a kluziště”.
Vypouští se bod (79) tohoto znění:
(79)

Již zpracovaná dokumentace uvažuje s kapacitou záchytného stání pro nákladní
automobily v lokalitě Za podjezdem.

Bod (81) se doplňuje o text „při stavbě chodníku je nutno respektovat stávající alej“.
Vypouští se bod (85) tohoto znění:
(85)

Upravuje se cyklotrasa II. Třídy č. 53 (Písečná – Jeseník – Hanušovice) v úseku na
katastru Jeseníku na ploše nezastavěného území smíšené (H) z Lipové do lokality Za
Podjezdem a dále po navržených plochách veřejných prostranství a plochách pro sport
až k ul. Školní. Stabilizuje se cyklotrasa č. 55 (Jeseník - Rejvíz – Heřmanovice - Úvalno) ve
stávající trase.

IV.4.

Koncepce technické infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

IV.4.1. Energetika
Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Do odstavce Zásobování teplem se doplňuje se nový bod:
(102A) Odpojení od CZT je možné za těchto předpokladů:
a) V místě realizace nebude překračován žádný platný imisní limit, který by nově
navrhovaným řešením mohl být ovlivněn, nebo
b) V místě realizace zanikne v horizontu cca do 5 let možnost využití CZT, nebo
c) Finanční analýza prokáže ekonomickou nepřijatelnost zásobování z CZT při porovnání
s jiným nově navrhovaným řešením.
Z bodu (104) se vypouští text „osad Pasíčka, Seč a Dětřichov”.

IV.4.2. Vodní hospodářství
Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.
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IV.4.3. Nakládání s odpady
Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

IV.5.

Zvláštní zájmy

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Bod (120) tohoto znění:
(120) V zájmových územích Ministerstva obrany ČR pro nadzemní stavby a pro podpovrchové
stavby a veškeré zemní práce, dodržovat omezení dle závazného stanoviska Ministerstvo
obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno ze dne 17.7.2009 Čj.2056/20091383-ÚP-OL.
se nahrazuje novým zněním:
(120) Na území města Jeseník je vymezeno zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní
stavby a zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní
práce, která je nutno respektovat.
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby je rozčleněno výškově
následujícím způsobem:
– zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu; v tomto
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní
výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany
– zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad
terénem; v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany
– zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad
terénem; v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany
– zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad
terénem; v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany
V zájmovém území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce
lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Bod (121) tohoto znění:
(121) Na celém správním území města bude povolování dle §175 zákona 183/2006 Sb. pro
níže uvedené druhy staveb na základě závazného stanoviska MO ČR, VUSS Brno,
pracoviště Olomouc:
–
–
–
–

výstavba, rekonstrukce a opravy, silnic I. II. a III. třídy
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
výstavba vedení VN a VVN
výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice). Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem.
– výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
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se nahrazuje novým zněním:
(121) Celé správní území města Jeseník je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska
povolování vyjmenovaných druhů staveb, kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
– výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a
III. třídy
– výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
– výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
– výstavba vedení VN a VVN
– výstavba větrných elektráren
– výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice). Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem.
– výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
– výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).

V.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin, apod.

V.1.

Koncepce uspořádání krajiny

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

V.2.

Vymezení ploch změn ve způsobu využití krajiny, včetně podmínek pro změny v jejich
využití

Tabulky s výčtem ploch změn ve využití krajiny se Změnou č. 1 nahrazují novým zněním:
Plochy změn ve způsobu využití krajiny – plocha přírodní (N)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

K16

N

Stará cesta, LBK 4-4

Nejsou stanoveny

K17

N

RBK 839-3 u NBC Rejvíz

Nejsou stanoveny

K56

N

součást LBC 04 – za výrobním areálem u Lipové

Nejsou stanoveny

K60

N

Seč, Velké Bradlo

Nejsou stanoveny

K165

N

Stará cesta, část NBC Rejvíz

Nejsou stanoveny

K169

N

část NBC Rejvíz

Nejsou stanoveny

K172

N

na úbočí Zlatého Chlumu

Nejsou stanoveny

K186

N

u potoka Čížek

Nejsou stanoveny

K187

N

pod Dlouhou horou

Nejsou stanoveny
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K188

N

nad Šumným potokem

Nejsou stanoveny

Plochy změn ve způsobu využití krajiny – plocha rekreace (R)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

K71

RN

sjezdovka od Lázní směrem na Českou Ves

plocha pro sjezdové lyžování a lyžařský vlek,
vyřešit zdroje vody pro předpokládané
zasněžování a v rámci provozního řádu minimální
výšku sněhové podmínky, aby nedocházelo k
půdní erozi

K90

RN

za podjezdem (pod Bobrovníkem)

Nejsou stanoveny

K91

RN

bývalé vojenské území pod Bobrovníkem

podmíněně přípustné využití: bikros, paintball,
crosscountry golfové hřiště, areál běžeckého
lyžování ap.; podmínkou je, že bude v rámci
procesu EIA jednoznačně prokázáno, že nedojde
k významnému negativnímu ovlivnění místních
chráněných druhů živočichů (avifauna a
batrachofauna), bude zajištěna funkce ÚSES a
nedojde k negativnímu ovlivnění vodních
ekosystémů a budou zajištěny ochranné
podmínky CHOPAV

K 218

RN

u prodloužené ul. Na svahu

Nejsou stanoveny

Plochy změn ve způsobu využití krajiny – plochy vodní a vodohospodářská (W)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

K132

W

ul. Janáčkova

Nejsou stanoveny

K189

W

protierozní mez s tůněmi pod Vavřincem

opatření pro retenci vody a ochranu před erozí

K193

W

protierozní mez s tůněmi pod Vavřincem

opatření pro retenci vody a ochranu před erozí

K205

W

revitalizace vodní nádrže za Moravolenem

Nejsou stanoveny

Plochy změn ve způsobu využití krajiny – plochy zeleně (Z)
označení

způsob
využití

Lokalita

Zvláštní podmínky

K66

ZO

Bukovice - u statku

Nejsou stanoveny

K72

ZO

Bukovice - u statku

Nejsou stanoveny

K108

ZX

lázeňské OP, chodníky

Nejsou stanoveny

K138

ZO

terénní úprava a ochranná zeleň proti sesuvům

Nejsou stanoveny

K141

ZP

zeleň podél silnice I/60 u zóny bydlení a LBK

vzrostlá izolační zeleň odpovídající charakteru
biokoridoru

K145

ZX

Gräfenberg, úprava chodníků

Nejsou stanoveny

K147

ZX

Gräfenberg, úprava chodníků

Nejsou stanoveny

K170

ZO

ochranná zeleň podél obchvatu I/44

vzrostlá zeleň, která posílá protihlukovou
ochranu, omezí znečištění zplodinami z
automobilů a prašnosti a pro začlenění obchvatu
do krajiny

K175

ZO

Bukovice, u pily

opatření pro retenci vody a ochranu před erozí
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K181

ZO

u soutoku Bělé a Vrchovištního potoka

Nejsou stanoveny

K183

ZP

zemní val a biokoridor

Nejsou stanoveny

K184

ZP

Bukovice, za statkem

Nejsou stanoveny

K185

ZP

Dětřichov, Rejvízská, LBC 36

Nejsou stanoveny

K190

ZO

ochranná zeleň podél přeložky I/44

vzrostlá zeleň, která posílá protihlukovou
ochranu, omezí znečištění zplodinami z
automobilů a prašnosti a pro začlenění přeložky
do krajiny

K191

ZO

Travnatý průleh POE2

opatření pro retenci vody a ochranu před erozí,
vodní nádržky

K192

ZO

travnatý průleh

Nejsou stanoveny

K194

ZO

Dětřichov

Nejsou stanoveny

K202

ZO

travnatý průleh

Nejsou stanoveny

K203

ZO

Bukovice, nad hřbitovem

Nejsou stanoveny

K211

ZP

ul. Lipovská, západ

Nejsou stanoveny

K214

ZX

Gräfenberg, úprava chodníků

Nejsou stanoveny

V.3.

Územní systém ekologické stability a prostupnost krajiny

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
V bodě (144) se ve 2. větě vkládá za slovo „biokoridorů“ text „a biocenter“.
V bodě (152) se z řádku LBC 06 vypouští text „prověřit existenci/odstranit ekologické zátěže
z dosavadního využití pro výrobu“.

V.4.

Protierozní opatření, vodní toky a ochrana před povodněmi

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Bod (155) tohoto znění:
(155)

Ve stanovených záplavových územích toků Bělé a Staříče dodržovat podmínky určené
rozhodnutími KÚOK (č.j. KUOK/16012/04/OŽPZ/339).

se nahrazuje novým zněním:
(155) Respektovat stanovená záplavová území toků Bělé a Staříče.

V.5.

Rekreace

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

V.6.

Dobývání ložisek nerostných surovin

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.
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VI.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití,
nepřípustného využití a podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek
ochrany krajinného rázu

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

VI.1.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Bod (171) tohoto znění:
(171) Ve všech Plochách, s výjimkou ploch přírodních (N) mohou být umisťovány stavby a
zařízení dopravní a technické infrastruktury, které slouží zejména základní funkci Plochy,
veřejná prostranství a zeleň.
se nahrazuje novým zněním:
(171)

Ve všech Plochách zastavěného území, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
mohou být umisťovány stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, veřejná
prostranství, zeleň, malé vodní nádrže, protierozní a protipovodňová opatření.

Bod (172) tohoto znění:
(172)

V plochách veřejných prostranství (PV), (ZV) a dopravní infrastruktury (DS), (DZ) a
v plochách nezastavěného území, s výjimkou ploch přírodních (N), lze umisťovat také
technickou infrastrukturu přesahující svým významem danou plochu nebo území obce.
Stávající zařízení technické infrastruktury jsou zpravidla zahrnuta v plochách, a musejí
být respektována.

se nahrazuje novým zněním:
(172) Ve všech plochách nezastavěného území se připouští:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
- protierozní a protipovodňová opatření, stavby malých vodních nádrží
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy
- stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
přípojky a účelové komunikace
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Tabulky s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se nahrazují novým
zněním:
6.1.1 Plochy bydlení
BI

Plochy bydlení individuálního

Hlavní využití
Přípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

- Bydlení v rodinných domech.
- Odstavné a parkovací plochy, garáže u vlastního domu.
- Zařízení občanské vybavenosti (malé obchodní jednotky, školy, mateřské školy, stavby pro
kulturu, církve, sport, zdravotnictví, ne však pohostinská a restaurační zařízení)
- V rodinných domech je možno provozovat drobná zařízení občanské vybavenosti (ordinace,
ateliéry, prodejny potravin, drobné zboží, večerky apod.) a nevýrobní služby bez negativního
vlivu na životní a obytné prostředí
- Penzion (max. 7 pokojů)
- Podnikatelská aktivita ve všech uvedených případech nesmí obtěžovat hlukem, prachem,
výpary, otřesy a zplodinami a nesmí mít velké nároky na dopravu.
- změny staveb stávajících rodinných domů na bytové domy při zachování charakteru okolní
zástavby
- Výrobní a komerční aktivity všech druhů negativně ovlivňující okolí,
- Obchodní prodej o výměře větší než 500 m2 podlahové plochy,
- Mobilní stavby,
- Chov hospodářských zvířat.
Zeleň okrasná a zahrady musejí zaujímat alespoň 50% výměry celé Plochy
Maximální výšková hladina nových staveb, nástaveb a přístaveb je 2 NP a podkroví

BH

Plochy bydlení hromadného

Hlavní využití
Přípustné využití

- Bytové domy.
- Odstavné a parkovací plochy, garáže, hospodářské budovy
-Drobná zařízení maloobchodu a pohostinství
-Hřiště a hrací plochy
- Rodinné domy
- Nevýrobní služby bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí a to pouze jako součást
obytné stavby nebo objektu občanské vybavenosti.
- Zařízení občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu a zdravotnictví)
- Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2 podlahové plochy,
- Ostatní urbanistické funkce nesouvisející s bydlením.
- Mobilní stavby
- Při povolování změn využití objektu a nové výstavbě musí být zřízeny odstavné plochy pro
automobily v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace na těchto
pozemcích.
- Procento zastavěnosti: max. 50%
- Maximální výšková hladina pro nové stavby ve vymezené zastavitelné ploše Z4 4 NP
a podkroví, ve vymezené ploše přestavby P3 2 NP a podkroví
- Maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách
nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb ve vymezené ploše

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmíněně přípustné
využití

Nepřípustné využití

Podmínky
prostorového
uspořádání

BV

Plochy bydlení venkovského

Hlavní využití
Přípustné využití

- Bydlení v rodinných domech, s přípustnými drobnými hospodářskými objekty
- Odstavné a parkovací plochy, garáže u vlastního domu, hospodářské budovy
- Zařízení občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu, církve a zdravotnictví,
pohostinská a restaurační zařízení)
- V rodinných domech je možno provozovat drobná zařízení občanské vybavenosti (prodejny
potravin, drobné zboží, večerky apod.) a nevýrobní služby bez negativního vlivu na životní a
obytné prostředí
- Podnikatelská aktivita ve všech uvedených případech nesmí obtěžovat hlukem, prachem,
výpary, otřesy a zplodinami a nesmí mít velké nároky na dopravu.
- Stavby rodinné rekreace
- Bytové domy
- Chov drobného zvířectva jen pro vlastní spotřebu.

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- Výrobní a komerční aktivity všech druhů negativně ovlivňující bydlení,
- Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2 podlahové plochy.
Hospodářské objekty budou nižší, než rodinné domy a budou menší podíl zastavěné plochy.
- Maximální výšková hladina nových staveb, nástaveb a přístaveb je 2 NP a podkroví

16

6.1.2 Plochy rekreace
RH

Plochy rekreace hromadné

Hlavní využití
Přípustné využití

- Rekreace hromadná - ubytovací, relaxační a stravovací části
- Stavby pro související zařízení (sport, služby)
- Bydlení personálu a majitele
- Malý obchod, občerstvení (do 50m2 podlahové plochy)
- Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých Ploch.
- Penziony
- Bydlení
- Administrativa
- Výroba
- Stavby, které se neslučují s rekreačními aktivitami

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

- Zeleň musí zaujímat alespoň 50% výměry celé Plochy.
- Respektovat vzrostlou zeleň
- Procento zastavěnosti max. 40%

RI

Plochy rekreace individuální, rodinná

Hlavní využití
Přípustné využití

- Rekreace individuální
- Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých Ploch.
- Stavby související a slučitelné s rekreaci
- Penziony - Stavby pro sport a související zařízení využívaná především pro rekreační účely
-Malý obchod, občerstvení (do 50m2podlahové plochy)
- Výroba
- Mobilní stavby

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

Zeleň musí zaujímat alespoň 40% výměry celé Plochy.
- Respektovat vzrostlou zeleň
- Procento zastavěnosti max. 40%

RN

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru

Hlavní využití

- Rekreace v přírodě
- Sportovní využití nezastavěného území, přičemž v konkrétních lokalitách se připouští rozdílné
využití takto:
- ve stabilizovaných plochách ponechat stávající využití nebo využití, které bude mít stejné nebo
menší vlivy na okolí (hluk, vliv na vodní hospodářství, znečištění ovzduší)
- v plochách změn v krajině využití dle zvláštních podmínek uvedených pro jednotlivé návrhové
plochy v kapitole V. 2 nebo využití, které bude mít stejné nebo menší vlivy na okolí (hluk, vliv na
vodní hospodářství, znečištění ovzduší)
- Související technická zařízení (např. lyžařský vlek, umělé zasněžování, zavlažování) nutná pro
dané hlavní využití
- Zeleň
- Sjezdovky (jen v lokalitě na východním svahu Gräfenbergu)
- Golfové hřiště (jen v lokalitě za Podjezdem)
- Paintball
- Běžecké závodiště
- Kynologické cvičiště
- Jezdecké plochy
- Minikáry
- Související parkovací plochy ve vazbě na příjezdovou komunikaci.
- Stavby pro rekreaci
- Stavby neslučující se s rekreací v přírodě
- Těžba nerostných surovin

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití

Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání
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RZ

Plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady

Hlavní využití

- Zahrádkářské osady a soustředění zahrádkářských chat, zahradní sklady s využitím pro
zahrádkaření
-Zahrady
- Stavby pro sport a související zařízení využívaná především pro rekreační účely
-Malý obchod, občerstvení (do 50m2 podlahové plochy)
-Bazény
- Stavby pro rodinnou rekreaci

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky
prostorového
uspořádání

- Drobná zemědělská výroba
- Mobilní stavby
-Výroba
Zahrady musí zaujímat alespoň 60% výměry celé Plochy.
- Respektovat vzrostlou zeleň.
- Procento zastavěnosti max. 20%

6.1.3 Plochy občanského vybavení
OH

Plochy občanského vybavení – hřbitovy

Hlavní využití
Přípustné využití

- Plochy hřbitovů, včetně technického zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně, kaple).
- Drobná architektura, mobiliář.
- Prodejny květin, pohřební služby
- Není stanoveno

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- Do ploch nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují pietní důstojnost prostředí,
zejména plochy výroby a skladování, zábavní zařízení.
- Nejsou stanoveny.

OK

Plochy občanského vybavení – komerční

Hlavní využití

Občanské vybavení komerčního typu – stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování,
společenská a zábavní centra, výstavní areály
- Zdravotnická zařízení
- Veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky
drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
- Terénní terasy
- Bydlení
- Drobná výroba, Sužby a živnosti.
- Parkoviště
- Výroba, skladování a řemeslnické dílny.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- dopravní terminály a centra dopravních služeb, čerpací stanice
- volně stojící garáže, mobilní buňky a provizorní stavby
Zeleň musí zaujímat alespoň 10% výměry celé Plochy.
- Procento zastavěnosti max. 70%

OL

Plochy občanského vybavení – lázeňství

Hlavní využití

-Sanatoria, Lázeňské domy, doprovodné ubytovací, stravovací provozy,
-Zdravotnická zařízení,- Parkoviště
-Kulturní zařízení, církevní stavby
-Sportovní stavby a zařízení sloužící lázeňskému provozu.
- Veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky
drobné architektury a mobiliářem - Terénní terasy
- Administrativa
- Bydlení

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

-Průmyslová výroba, technologické provozy, skladování,
-Dopravní terminály a centra dopravních služeb, čerpací stanice
-Volně stojící garáže, mobilní buňky a provizorní stavby
Zeleň musí zaujímat alespoň 50% výměry celé Plochy.
- Procento zastavěnosti max. 40%
- Maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb musí respektovat výškovou
hladinu okolních stávajících staveb
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OS

Plochy pro tělovýchovu a sport

Hlavní využití

- Sportovní zařízení, otevřená i krytá sportoviště s nezbytným příslušenstvím
- Stavby pro tělesnou výchovu, sport a rekreaci, šatny, sklady sportovního nářadí, hygienická
zařízení.
- Související občanská vybavenost, především ubytovacích a stravovacích zařízení.
- Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých Ploch v kapacitě
odpovídající předpokládanému množství návštěvníků.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití

- Bydlení pro vlastníka či správce zařízení.

Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

-Jiné než sportovní využití
-Procento zastavěnosti max. 30%
- Zeleň musí zaujímat alespoň 10% výměry celé Plochy
- Maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb musí respektovat výškovou
hladinu okolních stávajících staveb

OV

Plochy občanského vybavení

Hlavní využití

- Školství, včetně souvisejících sportovních zařízení, zařízení pro praktickou výuku, apod.
- Služby nevýrobního charakteru
- Obchod
- Péče o rodinu, zdravotní a sociální služby
- Kultura a církevní využití
- Veřejná správa, policie, administrativa
- Veřejné stravování, ubytovací zařízení
- Stavby pro požární bezpečnost
- Technologické centrum, podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park
- Veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky
drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
- Bydlení
- Služby a živnosti, jež nezpůsobují hluk ani exhalace
- Drobná výroba a řemeslnické dílny s provozem vykazujícím min. hlučnost a bez exhalací

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

- výroba, technologické provozy, skladování
- dopravní terminály a centra dopravních služeb, čerpací stanice
- volně stojící garáže, mobilní buňky a provizorní stavby
Zeleň musí zaujímat alespoň 20% výměry celé Plochy
- Maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb musí respektovat výškovou
hladinu okolních stávajících staveb

6.1.4 Plochy dopravní infrastruktury
DS

Plochy silniční dopravy

Hlavní využití

- Pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, případně též místní komunikace III. třídy
a cyklistické stezky, které nejsou zahrnuty do jiných ploch
- Pozemky na kterých jsou součástí komunikace (mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi, odstavné
plochy.
- Doprovodná a izolační zeleň.
- Stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály,
odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a
parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot,
myčky aut, autobazary
- Veřejné prostranství. Ostatní místní a účelové komunikace, chodníky.
- Plochy ke skladování.
- Není stanoveno.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

Ostatní urbanistické funkce.
Nejsou stanoveny.
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DZ

Plochy dopravní infrastruktury – železniční (drážní)

Hlavní využití

- Obvod dráhy, včetně násypů, zářezů, přemostění, opěrných zdí, mostů, kolejišť,
- Pozemky zařízení pro drážní dopravu, např. stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty,
- Doprovodná a izolační zeleň.
- Plochy ke skladování.
- Prodejní stánky, stravování, ubytování
- Stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, odstavná stání pro autobusy a nákladní
automobily, odstavné a parkovací plochy,
Ostatní urbanistické funkce.
Nejsou stanoveny.

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

DX

Plochy dopravní infrastruktury – lanovka

Hlavní využití

- Pozemky zařízení pro vzdušnou dopravu, např. stanice, zastávky, nástupiště a přístupové
cesty,
- Koridor pro nosné sloupy
- Doprovodná a izolační zeleň.
- Plochy ke skladování – jen v místech stanic
- Prodejní stánky, stravování, ubytování – jen v místech stanic
- Stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, odstavná stání pro autobusy, odstavné a
parkovací plochy – jen v místě dolní stanice
Ostatní urbanistické funkce.
Nízkokapacitní lanová dráha s co nejméně náročnými nosnými konstrukcemi.

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

6.1.5 Plochy technické infrastruktury
TI

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

Hlavní využití

- Zařízení a stavby vodního hospodářství, spojů a energetiky, likvidace odpadních vod a
technické obsluhy území.
- Doprovodná, ochranná a izolační zeleň

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

Ostatní urbanistické funkce.
Nejsou stanoveny.

TO

Plochy technické infrastruktury – odpady

Hlavní využití

- Zařízení a stavby likvidace odpadu a technické obsluhy území.
- Související dopravní plochy a veřejná prostranství.
- Doprovodná, ochranná a izolační zeleň

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

Ostatní urbanistické funkce.
Nejsou stanoveny.

TX

Plochy technické infrastruktury - opatření proti sesuvům půdy

Hlavní využití

- Protierozní opevnění terénních zářezů
- Opatření proti sesuvům půdy
- Ochranná zpevňující zeleň
- travní porosty
- Zahrady
- Stavby dopravní a technické infrastruktury – po provedení opatření proti sesuvům
- Jakékoliv stavby, zařízení a opatření, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně
přípustné.
Nejsou stanoveny.

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání
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6.1.6 Plochy veřejných prostranství
PV

Plochy veřejných prostranství

Hlavní využití

- Veřejně přístupné plochy nezastavěné budovami zejména jako rozptylové a venkovní
shromažďovací prostory v zastavěném území města, obce, náměstí, náves
- Místní komunikace III. třídy, pěší komunikace, cyklistické stezky, parkovací plochy.
- Zpevněné plochy osazené drobnou architekturou jako jsou lavičky, kašny, vyrovnávací a
opěrné zídky, sochy, veřejné osvětlení.
- Není stanoveno.
- Silnice III. třídy
- Stavby dočasné, které nejsou spojené se zemí pevným základem
- Podzemní stavby (garáže, podchody)
- Sezónní terasy na terénu.
- Nepřípustné je umisťování budov.
Nejsou stanoveny

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

ZV

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

Hlavní využití

-Plochy pro každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, případně intenzivně udržovanou zelení
se sadovnickou úpravou
- Parky, historické zahrady
- Odpočinkové plochy, zařízení infrastruktury a městského mobiliáře
- Pěší cesty
- Plochy zahradnicky udržované zeleně.
- Drobné stavby pro občanské vybavení, doplňující rekreační poslání parku,
- Podzemní liniové stavby.
- Plochy pro sport, cyklistické cesty, drobné vodní plochy.
- Výjimečně přípustné je zřízení parkovacích stání a to v rámci zeleně navazující na komunikaci.

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- Vyloučeny jsou jakékoliv stavby, kromě vyjmenovaných,
- Komunikace pro průjezdnou dopravu
Nejsou stanoveny

6.1.7 Plochy smíšené
SC

Plochy smíšené obytné - v centrech měst

Hlavní využití

- Bydlení
- Občanská vybavenost všech druhů, veřejná správa a administrativa, ubytování, stravování,
pohostinství
- Poštovní a bankovní služby
- Kultura, školství, církevní stavby
- Veřejná prostranství, veřejná zeleň, odstavné a parkovací plochy.
- Vestavěné garáže pro osobní automobily, odstavné a parkovací plochy, hospodářské budovy
- Víceúčelové haly (využití stávající haly brownfields)
- Lanovka
- Výrobní služby bez negativního vlivu na okolí a bez velkých nároků na dopravu.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- Výrobní aktivity průmyslového i zemědělského charakteru negativně ovlivňující své okolí
- Chov hospodářského zvířectva
- Procento zastavěnosti max. 60%
- Maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou
hladinu okolních stávajících staveb

SM

Plochy smíšené obytné – městské

Hlavní využití

- Bydlení
- Občanská vybavenost všech druhů, veřejná správa a administrativa, ubytování, stravování,
pohostinství
- Veřejné služby – policie, hasiči, ochrana obyvatelstva
- Zdravotnictví a sociální služby
- Poštovní a bankovní služby
- Kultura, školství, církevní stavby
- Veřejná prostranství, veřejná zeleň, odstavné a parkovací plochy.
- Garáže pro osobní automobily, odstavné a parkovací plochy, hospodářské budovy,

Přípustné využití
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Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- Výrobní služby bez negativního vlivu na okolí a bez velkých nároků na dopravu.
- Výrobní aktivity průmyslového i zemědělského charakteru negativně ovlivňující své okolí
- Chov hospodářského zvířectva
- Procento zastavěnosti max. 70%
- Maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou
hladinu okolních stávajících staveb

SV

Plochy smíšené obytné – venkovské

Hlavní využití

Podmínky prostor.
uspořádání

- Trvalé celoroční individuální bydlení s hospodářským zázemím.
- Zahrada, malý sad.
- Chov domácího i hospodářského zvířectva v malém rozsahu včetně drobné zemědělské
činnosti
- Garáže pro vlastní potřebu
- Zeleň okrasná, ochranná, užitková, veřejná
- Rodinné domy, bytové domy
- Penzionové ubytování do 10 lůžek
- Kulturní, nebo církevní objekt,
- Školský objekt
- Administrativa
- Zdravotnické, veterinární zařízení
- Stavby rodinné rekreace
- Malý sklad do 100 m2 podlahové plochy
- Sportovní zařízení
- Veřejná prostranství.
- V bývalém rekreačním areálu na Mýtince je možné bydlení i větší počet lůžek pro ubytování
- Drobná nerušící výroba, nebo služby do 5-ti zaměstnanců, hluk do 60 decibelů,
- Malý obchod, nebo pohostinství – do 50 m2,
- Zařízení pro motoristy-servis
- Výrobní aktivity všech druhů negativně ovlivňující své okolí- chemické zplodiny.
- Umisťování staveb charakteru „Unimo buňky“ není přípustné.
- Velkokapacitní chovy zvířectva-nad 6 ks
- Čerpací stanice pohonných hmot
- Procento zastavěnosti max. 40%
- Maximální výšková hladina pro nové stavby, nástavby a přístavby je 2 NP a podkroví

SL

Plochy smíšené obytné – lázeňské

Hlavní využití

Bydlení zaměstnanců lázeňských provozů,
- Sanatoria, lázeňské domy, doprovodné ubytovací, stravovací provozy,
- Zdravotnická zařízení související s lázeňstvím,
- Obchod, služby v omezeném rozsahu, odpovídajícím potřebám hostů a zaměstnanců
lázeňských provozů
- Kulturní zařízení, církevní stavby
- Sportovní stavby a zařízení sloužící lázeňskému provozu.
- Veřejná prostranství a plochy okrasné, veřejná rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
mobiliářem
- Terénní terasy
- Administrativa a bydlení sloužící potřebám lázeňských provozů
- Odstavné a parkovací plochy.
- Rekreace hromadná
Bydlení (bez omezení na zaměstnance lázeňských provozů) je povoleno jen u stabilizovaných
ploch a to bez dalšího zahušťování novou obytnou zástavbou.
- Výroba, výrobní služby
- Chov hospodářského zvířectva
- Volně stojící garáže
- Zahrádkáři
- Procento zastavěnosti max. 70%
- Maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou
hladinu okolních stávajících staveb

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání
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6.1.8 Plochy výroby a skladování
I

Plochy smíšené výrobní

Hlavní využití

- Výroba průmyslová lehká, sklady
- Všechny druhy staveb a zařízení průmyslového charakteru, které nemají negativní vliv na
životní prostředí.
- Výrobní služby, jejichž produktem je hotový výrobek např. tesařství, klempířství, výrobny
potravinářských produktů apod.)
- Příslušná administrativa, velkoobchod
- Speciální zemědělská výroba (zahradnictví) a zemědělské služby
- Stravovací služby pro zaměstnance v zóně
- Odstavné plochy pro automobily zřizovat v rámci jednotlivých areálů v odpovídající kapacitě.
- Stavby pro motorizmus
- Sběrný dvůr
- Občanská vybavenost (obchod, služby) náročná na plochu nebo dopravní zatížení.
- Umístění služebních a pohotovostních bytů
- Stavby pro trvalé bydlení
- Všechny druhy staveb a zařízení průmyslového charakteru, pokud mají vliv na životní prostředí
v limitech nepřekračujících přípustnou mez dle hygienických předpisů- s důrazem na CHKO.
- Výrobní aktivity, u kterých by v době provozu došlo k vypouštění nečištěných nebo
nedostatečně čištěných odpadních vod
- Výrobní aktivity s jedovatými nebo radioaktivními látkami unikajícími do ovzduší
-Součástí areálů musí být vzrostlá zeleň - v rámci areálu nutno zajistit odclonění od sousedících
obytných ploch a pohledově z krajiny a z vyhlídkových míst výsadbou pásů husté vzrostlé zeleně
(vzrostlé stromy, keře).
- Procento zastavěnosti max. 70%.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití

Nepřípustné využití

Podmínky
prostorového
uspořádání

V

Plochy výroby a skladování

Hlavní využití

- Výroba průmyslová, sklady
- Všechny druhy staveb a zařízení průmyslového charakteru, pokud mají vliv na životní prostředí
v limitech nepřekračujících přípustnou mez dle hygienických předpisů
- Výrobní služby, jejichž produktem je hotový výrobek, a které také pokud mají vliv na životní
prostředí v limitech nepřekračujících přípustnou mez dle hygienických předpisů (např. tesařství,
klempířství, lakýrnictví, kovoobrábění, lisovny, výrobny potravinářských produktů apod.)
- Speciální zemědělská výroba (zahradnictví)
- Zemědělské služby
- Velkoobchod
- Občanská vybavenost (obchod, služby) náročná na plochu nebo dopravní zatížení.
- Příslušná administrativa
- Odstavné plochy pro automobily zřizovat v rámci jednotlivých areálů v odpovídající kapacitě.
-Stavby pro motorizmus
- Sběrný dvůr, kompostárna, sběr, třídění a recyklace odpadů, kompostování biomasy
- Výroba těžká
- Zemědělská a lesnická výroba
- Umístění služebních a pohotovostních bytů
- Čerpací stanice pohonných hmot
- Výrobní aktivity, u kterých by v době provozu došlo k vypouštění nečištěných nebo
nedostatečně čištěných odpadních vod
3
- Neskladovat ropné látky o objemu jednotlivých nádrží nad 1 000 m
- Stavby pro trvalé bydlení
Součástí areálů musí být vzrostlá zeleň - v rámci areálu nutno zajistit odclonění od sousedících
obytných ploch a pohledově z krajiny a z vyhlídkových míst výsadbou pásů husté vzrostlé zeleně
(vzrostlé stromy, keře).
- Procento zastavěnosti max. 70%.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití

Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

VZ

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba

Hlavní využití

- Zemědělské výrobní areály
- Velkochovy hospodářských zvířat
- Sklady, sila
- Výroba lesnická
- Speciální zemědělská výroba (zahradnictví)
- Odstavné plochy pro automobily zřizovat v rámci jednotlivých areálů v odpovídající kapacitě.
- Stavby pro zemědělské stroje
- Kompostárna, kompostování biomasy
- Výroba průmyslová

Přípustné využití
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Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

- Výrobní služby, jejichž produktem je hotový výrobek, a které také pokud mají vliv na životní
prostředí v limitech nepřekračujících přípustnou mez dle hygienických předpisů (např. tesařství,
klempířství, lakýrnictví, kovoobrábění, lisovny, výrobny potravinářských produktů apod.)
- Velkoobchod
- Občanská vybavenost (obchod, služby) náročná na plochu nebo dopravní zatížení.
- Příslušná administrativa
- Umístění služebních a pohotovostních bytů
- Čerpací stanice pohonných hmot
- Stavby pro trvalé bydlení
Součástí areálů musí být vzrostlá zeleň - v rámci areálu nutno zajistit odclonění od sousedících
obytných ploch a pohledově z krajiny a z vyhlídkových míst výsadbou pásů husté vzrostlé zeleně
(vzrostlé stromy, keře).
- - Procento zastavěnosti max. 70%.

6.1.9 Plochy vodní a vodohospodářské
W

Vodní plochy a toky

Hlavní využití

- Plochy vodních ploch a toků a vodních nádrží a zařízení pro sledování a regulaci vodního
režimu.
- Retenční vodní plochy
- Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití.
- Plochy související s využíváním vodních zdrojů; plochy a koridory zahrnující provozní pásma
pro údržbu a úpravy vodních toků - jezy, jímání vody, výpustě, nápustě, hráze, čepy, česla aj.)
- Zařízení pro rybaření a chov ryb
- Vodní elektrárna
- Účelové komunikace
- Využití pro vodní sporty a rekreaci.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- Umisťovat stavby s výjimkou zřízení vodních ploch, úprav vodních toků či staveb pro využití
energie vody.
Nejsou stanoveny

6.1.10 Plochy zeleně
ZS

Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené

Hlavní využití

- Plochy parkově upravené
- Zahrady, sady
- Zatravněné plochy.
- Pěší zpevněné plochy, drobná architektura, lavičky, odpočinkové plochy, drobné vodní plochy.
- Přípustné je zřízení parkovacích stání.

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

- Jakékoliv stavby s výjimkou staveb podmíněně přípustných a staveb přípustných dle bodů
(171) a (172)
- Nejsou stanoveny

ZO

Plochy zeleně - ochranné

Hlavní využití

- Doprovodná zeleň komunikací (aleje u silnic a cest, liniové vegetační doprovody polních cest),
břehové porosty vodních toků a vodních ploch, zeleň protierozních opatření (terasy, meze a
jejich vegetační doprovod), větrolamy.
- Remízky, solitérní stromy, vegetace mokřadů a pramenišť, vegetační prvky postagrárních lad.
- Nelesní rozptýlená zeleň.
- Vegetační prvky (travnaté plochy, stromová a keřová zeleň (často ve spojitosti s vodními prvky
nebo skalními partiemi) a ve kterých převládá funkce přírodních složek
(ekologická, půdoochranná, rekreační, prostorotvorná).
- Trvalé travní porosty, eventuálně se solitérními stromy a rozptýlenými nelesními porosty
dřevin a bylin.
- Vytváření prostorů pro primární retenci vod pro předcházení negativních vlivů povodní
- Plochy s kulturními plodinami – ornou půdu, vinice, chmelnice, intenzivní sady
- Louky a pastviny
- Jakékoliv stavby s výjimkou staveb přípustných dle bodů (171) a (172)

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
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Podmínky prostor.
uspořádání

- Ekologická a informační centra, hygienická zařízení
- Stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin
Nejsou stanoveny

ZP

Plochy zeleně – přírodní

Hlavní využití

- Vegetační prvky (travnaté plochy, stromová a keřová zeleň (často ve spojitosti s vodními prvky
nebo skalními partiemi) a ve kterých převládá funkce přírodních složek
(ekologická, půdoochranná, rekreační, prostorotvorná).
- Trvalé travní porosty, eventuálně se solitérními stromy a rozptýlenými nelesními porosty
dřevin a bylin.
- Doprovodná zeleň komunikací (aleje u silnic a cest, liniové vegetační doprovody polních cest),
břehové porosty vodních toků a vodních ploch, zeleň protierozních opatření (terasy, meze a
jejich vegetační doprovod), větrolamy.
- Selské lesíky, remízky, solitérní stromy, vegetace mokřadů a pramenišť, vegetační prvky
postagrárních lad.
- Nelesní rozptýlená zeleň.
- Louky a pastviny
- Vytváření prostorů pro primární retenci vod pro předcházení negativních vlivů povodní- Plochy s kulturními plodinami – ornou půdu, vinice, chmelnice, intenzivní sady

Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

- Jakékoliv stavby s výjimkou staveb přípustných dle bodů (171) a (172)
- Ekologická a informační centra, hygienická zařízení
- Stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin
Nejsou stanoveny

ZX

Plochy zeleně specifické – lázeňské

Hlavní využití

- Přírodní území na relaxační a ozdravné pobyty, procházky a turistiku
- Činnost v souladu s podmínkami ochrany vnitřního lázeňského místa, podléhá statutu VLÚ
- Chodníky a pěšinky
- Balneoterapie v přírodě (sprchování apod.)
- Vodní plochy, prameny
- Drobná architektura – plastiky, sochy, altány, lavičky, informační prvky
- Obnova historických objektů
- Cyklostezky, pěší stezky, běžecké stezky, hippostezky
- Stánky pro občerstvení
- Zeleň veřejná, sadovnicky upravená
- Okrasné zahrady, sady
- Hřiště pro hru a sport
-Sjezdovky pro lyžování, bobování, sáňkování
- Stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin
- Nejsou stanoveny

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

6.1.11 Plochy zemědělské

A

Plochy zemědělské

Hlavní využití

- Zemědělské pozemky pro převažující zemědělské využití krajiny.
- Pozemky zemědělského půdního fondu, a opatření pro zemědělství
- Meliorace.
- Změny způsobu obhospodařování (změny kultur) zemědělského půdního fondu nejsou
územním plánem omezeny.
-Oplocení
- Polních cesty, rozptýlená zeleň, meze, terasy a terénní úpravy.
- Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělské využití krajiny.
- Stavby zemědělských usedlostí, rodinných farem a objektů zemědělské prvovýroby.
- Převod ze zemědělského půdního fondu na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- Ekologická a informační centra, hygienická zařízení
- Stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání
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6.1.12 Plochy lesní
L

Plochy lesní

Hlavní využití

- Pozemky pro les. Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL),
myslivosti
- Lesní školka včetně oplocení
- Opatření proti sesuvům.
- Lesní cesty, rozptýlená zeleň nelesního charakteru.
- Drobné vodní plochy, pěší cesty,
- Cyklostezky, jezdecké stezky, účelové komunikace,
Stavby a zařízení lesního hospodářství a myslivosti
- Myslivecká chata
- Pozemky zemědělského půdního fondu, a opatření pro zemědělství
- Převod PUPFL na ZPF.
- Ekologická a informační centra, hygienická zařízení
- Stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin
Nejsou stanoveny.

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

6.1.13 Plochy přírodní
N

Plochy přírodní

Hlavní využití
Přípustné využití

- Biocentra, biokoridory, a nejcennější území pro ochranu přírody
- Pozemky v evropsky významných lokalitách Natura 2000, pozemky v I. Zóně CHKO a zvláště
chráněná území vymezené za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.
- Hospodářské využití lesa

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání

- Jakékoliv stavby s výjimkou staveb přípustných dle bodu (172)
- Ekologická a informační centra, hygienická zařízení
- Stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin
Není relevantní.

6.1.14 Plochy smíšené nezastavěného území
H

Plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití

Ve vnitřním území lázeňského místa (VLÚ) :
Smíšené využití nezastavěného území zejm. pro ozdravné a nepobytové rekreační účely dle
příslušných podmínek ochrany – ochrana vodních zdrojů, managementu evropských lokalit
Natura 2000 V plochách ochranných pásem vodních zdrojů mimo VLÚ:
- Smíšené využití nezastavěného území, zejména pro funkce lesa dle příslušných podmínek
ochrany vodních zdrojů
- Cyklostezky na nezpevněných plochách
- Běžecké dráhy
- Pěší stezky, naučné tabule, lavičky
- Drobné stavby pro využití pramenů
- Trvalé travní porosty
- Hospodářské využití pozemků lesů a trvalých travních porostů je možné v omezené míře a
pouze za předpokladu že negativně neovlivní charakter krajiny, její rekreační funkci a příslušné
podmínky ochrany
- Osvětlení
- Účelové komunikace - nezpevněné plochy
- Oplocení pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně
- Intenzivní zemědělské využití
- Jakékoliv stavby s výjimkou staveb přípustných dle bodu (172)
- Ekologická a informační centra, hygienická zařízení
- Stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin
- Nejsou stanoveny

Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití

Nepřípustné využití

Podmínky prostor.
uspořádání
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6.1.15 Plochy těžby nerostů
M

Plochy těžby nerostů

Hlavní využití
Přípustné využití

- Těžba nerostných surovin – povrchové doly, lomy, pískovny
- Výsypky, odvaly a odkaliště, plochy rekultivací
- Související zástavba pro zázemí těžby
- Základní zpracování kamene (drcení, mletí)
- Plochy zeleně ochranné

Podmíněně přípustné
využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostor.
uspořádání

VI.2.

- Není relevantní.

Vymezení pojmů

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Vypouští se odstavce:
V zastavitelném území na pozemcích s funkcí bydlení lze umisťovat stavby doplňkové – garáže,
hospodářské budovy, drobné stavby pouze jako přístavby ke stávající stavbě hlavní na pozemku.
U venkovského bydlení je možno stavět garáže a hospodářské budovy i na pozemku funkčně
souvisejícím a to v zastavěném území .
Stavební čára - rozhraní vymezující zastavění na regulovaných pozemcích, stavebně
přerušované na hranicích sousedních pozemků stavebními mezerami.
Odstavec tohoto znění:
Procento zastavěnosti - poměr výměry stavebních pozemků v dané Ploše k celkové výměře
všech pozemků v dané Ploše. Při posuzování jednoho investičního záměru se má tento poměr
aplikovat na pozemky určené pro daný stavební záměr s přihlédnutím k celkovému uspořádání
dané plochy a k povaze záměru.
se nahrazuje novým zněním:
Procento zastavěnosti – stanovuje plošný podíl zastavěných ploch k celkové ploše pozemku.
Při dělení vymezené zastavitelné plochy nebo plochy přestavby na jednotlivé stavební pozemky
je nutno respektovat stanovené procento zastavěnosti pro každý samostatný stavební
pozemek.
Doplňují se nové odstavce:
Nadzemní podlaží (NP) – pro stavby rodinných domů a bytových domů a pro stavby rodinné
rekreace se stanovuje max. výška nadzemního podlaží 3 – 3,5 m, pro stavby občanského
vybavení 4 m.
Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími
stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; max. výška podkroví (po hlavní hřeben
střechy) se stanovuje 4 m.
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VII.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Tabulka v bodě (174) s názvem Veřejně prospěšné stavby se nahrazuje novým zněním:
Veřejně prospěšné stavby
WD9

křižovatka Dukelská x Denisova a napojení k silnici na Lipovou

WT10

kotelna centrálního zásobování teplem

WD11

rozšíření ul. Dukelské

WD13

přestavba křižovatky Revoluční x Dukelská a nám. Svobody

WD14

vnitřní městský okruh

WD18

most u soutoku Bělé a Vrchovištního potoka

WD19

přeložka silnice I/44 včetně souvisejících staveb

WD21

křižovatka Šumperské a silnice I/60

WD23

most přes Staříč - Fučíkova, a křižovatka Fučíkova x Dukelská

WD25

železniční zastávka Jeseník-město

WD26

příchod k železniční zastávce

WD456

napojení na přeložku I/44 u České Vsi

WD860

koncové stanice lanové dráhy z centra do lázní

WD1/1

chodník podél ulice Priessnitzovy do lázní

WD1/2

parkoviště na ulici Tovární

V bodě (175) se v řádku s označením BD458 slovo „obchvatu” nahrazuje slovem „přeložky”.

VIII. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo
Změnou č. 1 se ruší celý text kapitoly tohoto znění:
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace jsou zakresleny dle své povahy plošně,
liniově a bodově v grafické části:
Výkres č. 5.
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(176) Vymezují se následující veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.
Veřejná prostranství
PP8

(177)

Veřejný prostor u školského areálu

K níže vyjmenovaným pozemkům pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná
opatření nebo pro veřejná prostranství má obec, kraj nebo stát předkupní právo podle
§101 zákona č. 183/2006, Stavební zákon.
Č.

v čí prospěch se
zřizuje

čísla dotčených pozemků
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v katastrálním
území

PP8

Město Jeseník

2042/10, 2042/11, 2042/3, 2042/52, 2042/53, 2042/54, 2042/8,
2042/82, 2042/83, 2042/84, 2042/85, 2042/9, 2044/1, 2044/10,
2044/11, 2044/12, 2044/13, 2044/14, 2044/15, 2044/16, 2044/17,
2044/18, 2044/19, 2044/20, 2044/21, 2044/22, 2044/36, 2044/37,
2044/38, 2044/39, 2044/40, 2044/41, 2044/42, 2044/43, 2044/44,
2044/45, 2044/46, 2044/47, 2044/7, 2044/8, 2044/9

Jeseník

a nahrazuje se novým zněním:
Veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, se
nevymezují.

IX.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 Zákona

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

X.

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

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
V bodě (178) se text ve sloupci „Možné budoucí využití a podmínky pro jeho prověření“ mění
takto:
Z řádku R1 se vypouští text „Nezávazný námět na budoucí využití“.
Z řádku R12 se vypouští text „Využití této územní rezervy bude umožněno poté, co dojde
k zastavění navržené zastavitelné plochy č. 4 (U Kasáren) pro bydlení hromadné“.

XI.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Z tabulky v bodě (179) se vypouštějí řádky:
DP9
DP13

XII.

Bukovice, ul. Za Pilou
Bukovice, ul. U Sokolovny

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

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
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Tabulka v bodě (180) tohoto znění:
Označení plochy
k prověření územní studií
US2 (erozní a odtokové
poměry)

Cíl prověření změn

US3 (studie úbočí
Gräfenbergu)

1. Krajinářské řešení.
Provést rozbor krajinářských hodnot území a prověřit možnosti využití
území pro lázeňství a rekreaci v nezastavěném území. Charakter krajiny zde
má být zachován a rozvíjen v duchu typického uspořádání krajiny v okolí
lázní Jeseník, nejde o vytvoření parku v celé ploše, ačkoliv v některých
místech může být uplatněna sadovnicky upravená zeleň. Jde také o
doplnění krajinných prvků, pěších stezek, a drobných architektonických
prvků, terénních úprav a schodišť, kterými se zajistí podmínky pro
procházky a pro pěší propojení lázní s městem (veřejné osvětlení, lavičky
atd.). Studie stanoví podrobné podmínky pro využití a prostorové
uspořádání ploch a jejich začlenění do krajiny a do systému sídelní zeleně.
Podléhá statutu VLÚ.
2. Řešení lanové dráhy
Navrhnout dopravní, technické a architektonické řešení lanové dráhy a
koncových stanic, upřesnit trasu, další podstatné technické parametry
vzhledem k terénním podmínkám dle detailních výškopisných a
polohopisných dat, a řešit další podmínky pro umístění lanové dráhy;
specifikovat požadavky na vymezení pozemků navazující dopravní
infrastruktury (přístup ke koncovým stanicím, dostupnost automobilovou
dopravou apod.).
3. Návrh kabelizace VN a VVN
Prověřit možnosti a navrhnout umístění a podstatné technické parametry
kabelizace rozvodů VN a VVN, které narušují krajinu a lázeňské prostředí;
vyřešit kolize prvků technické infrastruktury s lanovkou. Zvážit, zdali by
kabelizace umožnila přeložení těchto rozvodných sítí do vhodnějších
koridorů (např. podél železniční trati). Řešit v potřebném přesahu mimo
zakreslené území na katastru Jeseníku a České Vsi.
Stanovit podrobné podmínky pro bydlení hromadné s ohledem na
charakter místa a okrajovou polohu města s přechodem do krajiny. Výšková
hladina max. 4 NP případně s podkrovím. Je třeba definovat prostorové
uspořádání objektů spíše typů viladomů s prorůstající zelení, nikoliv
sídlištních deskových bloků. Územní studie prověří odtokové poměry celé
lokality, hlukovou zátěž a ochranné bariéry. Dále dopravní obsluhu území a
napojení na komunikační síť.
1. V návaznosti na výsledky studie US3 navrhnout veřejná prostranství
zajišťující přístup ke koncové stanici lanové dráhy i její dostupnost
automobilovou dopravou a upřesnit podmínky prostorového uspořádání
sousedních pozemků tak, aby nástupní stanice lanové dráhy byla
atraktivním a dobře dostupným prvkem v centru města.
2. Prověřit možnosti pro umístění a prostorové uspořádání zástavby a
vymezení pozemků pro veřejná prostranství v ploše Z106, která by
zajišťovala kvalitní veřejný prostor a umožnila zvýšit atraktivitu této plochy.

US5 (hromadné bydlení)

US11 (doprava a veřejná
prostranství
v přestavbové části
centra města)

Provést rozbor erozních a odtokových poměrů a navrhnout protierozní
opatření vedoucí k ochraně zemědělského půdního fondu,
vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení
vodních poměrů) a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají.
Návrh protierozních a vodohospodářských opatření má nejen omezit
devastaci půdy a vytvořit podmínky pro zvyšování její úrodnosti, ale i
poskytnout ochranu vodním zdrojům, minimalizovat škody u objektů
ležících pod navrženými opatřeními (např. zástavby, komunikací, lesních
pozemků aj.).
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se nahrazuje novým zněním:
Označení plochy
k prověření územní studií
US1/1 zastavitelná
plocha Z1/3

Cíl prověření změn
Navrhnout dopravní a technickou infrastrukturu a vymezit plochy veřejných
prostranství.
Podmínka prověření změn využití území územní studií se nevztahuje na
stavby veřejné technické infrastruktury, vedené jižním okrajem vymezené
plochy pro zajištění potřeb zastavitelné plochy Z222; tyto stavby lze
realizovat před zpracováním a zaevidováním územní studie US1/1.

Vypouští se bod (181) tohoto znění:
(181) Specifikace omezení v území vyplývající z rozhodnutí o pořízení územní studie:
Označení plochy
k prověření územní studií
US5 (hromadné bydlení)

US2 (erozní a odtokové
poměry)
US3 (studie úbočí
Gräfenbergu)
US11 (doprava a veřejná
prostranství
v přestavbové části
centra města)

Omezení pro povolování staveb a provádění změn v území do doby pořízení
územní studie
Do doby pořízení studie nesmí být v území činěny kroky, které by ztížily
nebo znemožnily realizaci navrženého budoucího využití, které je
předmětem územní studie.
Do doby pořízení studie v území nebudou povolovány žádné stavby ani
změny využití nebo vymezení ochranných pásem; v předmětném území
připouští:
- současné využití ploch
- provádění běžné údržby stavebních objektů
- výstavba inženýrských sítí nezbytných k zajištění provozu území v
současném rozsahu, pokud jejich vlastník udělí souhlas s jejich případným
budoucím přeložením
- umístění staveb dočasných, které budou po zpracování US a zahájení
přípravy území pro využití navržené tímto územním plánem nebo územní
studií na náklady majitele odstraněny
Nejsou.
Jakékoliv záměry týkající se těchto ploch budou povolovány až po
provedení obou studií.

Bod (182) tohoto znění:
(182) Pro zpracování a vložení dat o územní studii US3 do evidence územně plánovací činnosti
je stanovená lhůta 2 roky od schválení tohoto územního plánu. Pro ostatní územní
studie činí tato lhůta 4 roky.
se nahrazuje novým zněním:
(182) Lhůta pro zpracování územní studie US1/1 se stanovuje do čtyř let ode dne, kdy Změna
č. 1 Územního plánu Jeseník nabyla účinnosti.
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XIII. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v
rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání
Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.

XIV. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace
jen autorizovaný architekt
Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Vypouští se bod (184) tohoto znění:
(184) Za architektonicky nebo urbanisticky významné stavby se považují všechny stavby nově
umisťované a stavby již umístěné v:
-

XV.

vnitřním území lázeňského místa
katastrálním území Seč
místní části Dětřichov
osadě Pasíčka

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:
Vypouštějí se body (185) a (186) tohoto znění:
(185) Realizace zastavitelných či přestavbových ploch uvedených v II. etapě proběhne až po
realizaci příslušných ploch uvedených v I. etapě na stejném řádku:
I. etapa
109, 113
95, 115
212, 211
111

II. etapa
118
129
98, 101, 102, 103, 142, 222
235

(186) Pro ostatní plochy se pořadí změn v území nestanovuje.
a nahrazují se textem:
Pořadí změn v území se nestanovuje.
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XVI. Údaje o počtu listů Změny č. 1 územního plánu a počty výkresů k němu
připojené grafické části
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Koncepce veřejné infrastruktury – energetika
4. Koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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33 stran
6 listů
6 listů
2 listy
1 list
4 listy

M 1 : 5 000
M 1 : 5 000
M 1 : 5 000
M 1 : 5 000
M 1 : 5 000

