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ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘIČKA
ČÁST I. NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST
1

Vymezení zastavěného území

Územní plán vymezuje zastavěné území k 31.07.2013. Zastavěné území je vymezeno ve více
uzavřených částech a s výjimkou výkresu širších vztahů (II.2) je vyznačeno ve všech ostatních výkresech
grafické části.

2

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Řešení vytváří podmínky pro zajištění rovnováhy mezi požadavky na urbanizaci území a záměry na
zachování kulturních, přírodních, architektonických a urbanistických hodnot území v souladu se záměry
ZÚR ZK. Řešení vytváří podmínky také pro rozvoj rekreace v souvislosti s přehradní nádrží a stanoví
územní možnosti aktuálního rozvoje rekreace tak, aby nebyl narušen dlouhodobý udržitelný rozvoj území.
Hlavní cíle rozvoje území
Urbanistická kompozice je podřízena funkčnímu zónování sídla, konfiguraci terénu daného údolím
Bystřičky a dalším podmínkám území.
V řešení jsou zohledněny výhledové záměry bytové výstavby, občanské a technické vybavenosti,
rekreace, v malém množství i výroby a dalších funkčních složek v území.
Řešení vytváří nové podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zajištění všestranného rozvoje a
prosperity.
Jsou navrženy rozvojové plochy pro individuální bydlení i plochy smíšeného využití, v nichž bude bydlení
také značným podílem zastoupeno, plochy pro občanské vybavení různých typů (pro tělovýchovu a sport,
komerční zařízení v souvislosti s rekreací v oblasti přehrady a jako specifické formy občanského vybavení
rozhledna Klenov). Dále je navrženo malé množství nových ploch pro rodinnou i hromadnou rekreaci,
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby, veřejná prostranství, plochy pro dopravní i technickou
infrastrukturu. Územně není dále rozvíjena těžba kamene v blízkosti přehrady.
Řešení umožňuje zajištění dostatečného množství různorodé nabídky zastavitelných ploch pro
individuální bydlení.
Řešení umožňuje rozvoj území obce v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
Vytváří také podmínky pro zajištění dobrých životních podmínek obyvatel obce a pro koordinaci veřejných
a soukromých zájmů při rozvoji území.
Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
Jsou navržena opatření protierozní ochrany (záchytné příkopy v blízkosti sportovního areálu).
Je navrženo posilování trvale udržitelného rozvoje území, jsou navrženy plochy pro realizaci chybějících
lokálních prvků ÚSES, které navazují na regionální prvky ÚSES a tvorbu krajiny.
Rozvoj obce na nových plochách je řešen v souladu s potřebami obce a s ohledem na životní prostředí a
ekologickou únosnost území.

3

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

3.1 Návrh urbanistické koncepce, plošného a prostorového uspořádání
Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel.
Navržené plochy bydlení byly bilancovány pro celkový počet 1100 obyvatel. Pro stejnou kapacitu jsou
bilancovány lokality i pro ostatní plochy s rozdílným funkčním využitím, dále dopravní infrastruktura a
technická infrastruktura pro rozvojové plochy.
Plochy pro bydlení jsou navrženy jako bydlení individuální a jako plochy smíšené obytné (BI, SO).
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Řešení vytváří podmínky pro další zkvalitňování a doplňování bytového fondu a to i formou dostaveb,
přestaveb a rekonstrukcí ve stávajících plochách individuálního bydlení a plochách smíšených obytných.
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti a navrhuje jejich rozšíření.
Stabilizuje plochy pro výrobu a skladování a doplňuje plochy pro drobnou výrobu.
Řešení vytváří podmínky pro vybudování nové trasy silnice I/57 vedené údolím Vsetínské Bečvy a včetně
mimoúrovňového křížení se silnicí III/05726 vedoucí údolím Bystřičky. Ve vazbě na vymezení jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití je navržena síť dopravní a technické infrastruktury a veřejná
prostranství.
Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Jsou vytvořeny podmínky, aby mohla
být respektována jedna nemovitá kulturní památka (Přehrada Bystřička) a několik dalších zajímavých
staveb, křížů a božích muk, včetně okolní zeleně, i když nejsou zapsány v seznamu nemovitých
kulturních památek.
Do řešení územního plánu jsou zapracovány prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
vymezené koncepčně v ZÚR ZK a v dalších předcházejících územně plánovacích podkladech a
dokumentacích, a které byly aktualizovány a dopracovány do detailnějšího řešení. Navrženým řešením je
dán základ pro integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající části a segmenty zeleně
a prvky ÚSES.
Navržené řešení dává předpoklady pro uchování krajinného rázu včetně pohledových dominant na
horizonty.
3.2 Vymezení zastavitelných ploch
Územním plánem jsou navrženy tyto zastavitelné plochy:
Plochy bydlení
BI Plochy individuálního bydlení, návrh
označení
lokality

3
7
37

výměra
v ha

označení
lokality

1,3825
0,5482
0,5566

výměra
v ha

4
11
113

počet lokalit celkem

1,7866
0,3544
0,7150

Tab. č.I-1
označení
lokality

5
12

10

výměra
v ha

označení
lokality

6
13

0,9879
0,5240

návrhové plochy celkem v ha

8,7128

1,3974
0,4602

SO Plochy smíšené obytné, návrh
označení
lokality

1
21

výměra
v ha

označení
lokality

0,6609
0,7160

Tab. č.I-2
výměra
v ha

18
23

počet lokalit celkem

0,4814
0,4311

označení
lokality

19
24

7

výměra
v ha

označení
lokality

14

výměra
v ha

označení
lokality

1,2857

výměra
v ha

30

počet lokalit celkem

výměra
v ha

20

1,4232

návrhové plochy celkem v ha

4,6053

0,5467
0,3460

SO.3 Plochy smíšené obytné vesnické, návrh
označení
lokality

výměra
v ha

Tab. č.I-3
označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

0,1593
2

návrhové plochy celkem v ha

1,4450

Plochy rekreace
RH Plochy hromadné rekreace, návrh
označení
lokality

33

výměra
v ha

označení
lokality

0,0870

výměra
v ha

34

počet lokalit celkem

Tab. č.I-4
označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

0,2278
2

návrhové plochy celkem v ha

RI Plochy rodinné rekreace, návrh
označení
lokality

15

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

0,3148
Tab. č.I-5

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

0,1736
počet lokalit celkem

1

návrhové plochy celkem v ha

0,1736
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Plochy občanského vybavení
O Plochy občanského vybavení, návrh
označení
lokality

112

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

Tab. č.I-6
označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

0,1363
počet lokalit celkem

1

návrhové plochy celkem v ha

OK Plochy občanského vybavení - komerční zařízení, návrh
označení
lokality

25

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

26

0,3946

počet lokalit celkem

označení
lokality

27

0,3912
3

17

výměra
v ha

označení
lokality

označení
lokality

označení
lokality

Tab. č.I-8
výměra
v ha

označení
lokality

1

návrhové plochy celkem v ha

OX Plochy občanského vybavení specifických forem, návrh
31

1,5567
výměra
v ha

0,5558
počet lokalit celkem

označení
lokality

výměra
v ha

0,7709
návrhové plochy celkem v ha

výměra
v ha

0,1363
Tab. č.I-7

výměra
v ha

OS Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport, návrh
označení
lokality

výměra
v ha

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

0,5558
Tab. č.I-9

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

0,0400
počet lokalit celkem

1

návrhové plochy celkem v ha

0,0400

Plochy dopravní infrastruktury
DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava, návrh
označení
lokality

38
45
54
114
126
133

výměra
v ha

označení
lokality

0,8418
0,2149
0,0796
0,2961
0,0030
0,5340

výměra
v ha

39
49
56
123
128
135

počet lokalit celkem

označení
lokality

41
52
57
124
130
136

8,0309
0,6307
0,0189
0,0333
0,0030
0,0146
23

Tab. č.I-10
výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

44
53
99
125
132

0,5240
0,1568
0,3393
0,0483
0,0476

návrhové plochy celkem v ha

15,5751

0,6302
0,0031
0,1108
0,0046
0,0030
3,0066

Plochy technické infrastruktury
TV Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství, návrh
označení
lokality

58
73
81
85
90
129

výměra
v ha

označení
lokality

0,2545
0,0159
0,0741
0,9635
0,1332
0,2998

výměra
v ha

64
74
82
86
98

počet lokalit celkem

označení
lokality

68
75
83
87
122

0,1065
0,0720
0,1278
0,0299
0,0298
21

Tab. č.I-11
výměra
v ha

označení
lokality

71
80
84
88
127

0,0934
0,0312
0,2048
0,1372
0,0076

návrhové plochy celkem v ha

2,9509

0,0945
0,0077
0,1539
0,0926
0,0210

TE Plochy technické infrastruktury - energetika, návrh
označení
lokality

76
116

výměra
v ha

označení
lokality

0,1593
0,0564

výměra
v ha

77
134

počet lokalit celkem

0,4946
0,0180
6

výměra
v ha

Tab. č.I-12

označení
lokality

79

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

106

0,0249

návrhové plochy celkem v ha

0,7732

0,0200
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T* Plochy technické infrastruktury, návrh
označení
lokality

výměra
v ha

91

označení
lokality

výměra
v ha

92

0,1211

počet lokalit celkem

Tab. č.I-13
označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

0,0981
2

návrhové plochy celkem v ha

0,2192

Plochy veřejných prostranství
P* Plochy veřejných prostranství, návrh
označení
lokality

výměra
v ha

8

označení
lokality

výměra
v ha

78

0,1573

počet lokalit celkem

0,1612

Tab. č.I-14
označení
lokality

94

4

výměra
v ha

0,0430

označení
lokality

105

návrhové plochy celkem v ha

výměra
v ha

0,1185
0,4800

Plochy výroby a skladování
VD Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby, návrh
označení
lokality

výměra
v ha

28

označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

Tab. č.I-15
označení
lokality

výměra
v ha

2,0868
počet lokalit celkem

1

návrhové plochy celkem v ha

2,0868

3.3 Vymezení ploch přestavby a asanací
Jako plocha přestavby je vymezena:
- P1 v rozsahu zastavitelné plochy DS 52 - silniční doprava, v souvislosti s narovnáním silnice
III/05726 u mostu přes tok Bystřičky z plochy smíšené obytné (SO);
- P2 v rozsahu zastavitelné plochy DS 52 - silniční doprava, v souvislosti s narovnáním silnice
III/05726 u mostu přes tok Bystřičky z plochy veřejného prostranství (P*);
- P3 uvnitř koridoru pro dopravní infrastrukturu (DS 39) vymezeného pro novou trasu silnice I/57
z plochy smíšené obytné (SO).
Jako plochy asanací jsou vymezeny návrhové plochy:
- A1 (Z 93) – demolice stavby (stavební úřad nařídil odstranění stavby);
- A2 (Z96) a A3 (Z 97) - demolice dvou částí silnice III/05726 u mostu přes tok Bystřičky.
3.4 Systém sídelní zeleně
Návrh řešení stabilizuje stávající plochy zeleně. Jsou vyznačeny jako plochy sídelní zeleně Z* (několik
malých ploch u nádraží a u přehrady). Nové plochy sídelní zeleně nejsou navrhovány.
Stávající plochy zeleně jsou stabilizovány také jako plochy veřejných prostranství s převahou
nezpevněných ploch (stávající volné plochy ve střední části obce a u farmy ZD). Nově navrženou je
plocha veřejného prostranství P* 94, která vytvoří zelený pás mezi navrženou smíšenou obytnou
zástavbou SO 20 a silnicí III.třídy a zároveň umožní dopravní obslužnost zastavitelné plochy.
Plochy zeleně jsou definovány jako přípustné také ve všech stávajících i návrhových plochách
s rozdílným způsobem využití.

4

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

4.1 Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Návrh územního plánu vymezuje plochy (koridor) pro silniční dopravu DS 38, 39, 41, 44, 44, 45, 136 silnice I/57 včetně napojení na stávající dopravní síť.
Vzájemné vazby a mimoúrovňová napojení na stávající dopravní síť respektují stávající zástavbu.
Výjimku tvoří malá část stávající smíšené obytné zástavby uvnitř zastavitelné plochy DS 39, která je
vymezena jako plocha přestavby P3.
Všechny silnice III. třídy (III /05726, III /05727, III /05728, III /05731) jsou ponechány ve stávajících
trasách s místními šířkovými a směrovými úpravami v rámci stávajících ploch DS.
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Jsou navrženy zastavitelné plochy pro silniční dopravu DS 52, 54, 56, 57 – směrové úpravy silnice
III/05726.
Stávající místní komunikace jsou ponechány v současném stavu a budou prodlouženy uvnitř
navrhovaných ploch. Místní komunikace jako příjezd k ČOV byla již provedena.
DS 99 - příjezd k zastavitelným plochám BI 4 a 113
DS 114 - příjezd k zastavitelné ploše BI 37.
Pro dopravu v klidu je navržena zastavitelná plocha DI 135 – garáž.
Pěší doprava
Jsou vytvořeny podmínky, aby ve všech navržených plochách bydlení byl podél komunikací vybudován
alespoň jednostranný chodník.
Cyklistická doprava
V zastavěném území obce bude cyklistický provoz využívat uliční prostor a existující cyklistické trasy.
Zastavitelné plochy DS 49, 53, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 133 jsou navrženy jako stezka pro
smíšený cyklistický a pěší provoz podél silnice III/05726.
Železniční doprava
Železniční trať je stabilizovaná s návrhem k modernizaci pro vyšší traťovou rychlost. Dokončení
modernizace tratě je předpokládáno v roce 2015 a nebude přesahovat současné hranice železničních
pozemků. Nové plochy nejsou navrhovány.
4.2 Technická infrastruktura
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování vodou)
Územní plán respektuje a vytváří podmínky pro rozvoj stávajícího systému zásobování pitnou vodou.
Systém je zásobován veřejným vodovodem zdrojově z vodojemu Bystřička napojeným na jímací území
obce.
Řešení územního plánu respektuje veškerá vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem.
Ze stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma budou pitnou vodou zásobovány návrhové plochy 1,
3, 12, 20.
Z navrhovaného prodloužení vodovodních řadů I. tlakového pásma v rámci stávajících ploch s rozdílným
způsobem využití a u některých ploch částečně i ze stávajících řadů budou zásobovány plochy 5, 6, 7, 11,
13, 17, 18, 19, 21.
Z navrhovaného prodloužení vodovodních řadů II. tlakového pásma také v rámci stávajících ploch s
rozdílným způsobem využití a částečně i ze stávajících řadů budou zásobovány plochy 4, 113.
Z vlastních zdrojů budou zásobovány plochy 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34.
Návrhová plocha 28 bude zásobována částečně ze stávajícího vodovodního řadu vlastního systému
areálu bývalého ZD a částečně z vlastních zdrojů – studní.
Jedinou nově navrhovanou plochou TV zásobování vodou je propojení vodovodního systému na
vodovodní přivaděč DN 500 Vsetín – Valašské Meziříčí (TV 64) u Bečvy.
V lokalitách mimo souvislou zástavbu bude potřeba pitné vody zajištěna z individuálních zdrojů (domovní
studny).
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (kanalizace)
V navrženém řešení je systémově řešeno čistění odpadních vod vznikajících na stávajících zastavěných
plochách i na zastavitelných plochách. Vybudována je obecní ČOV u Bečvy, navržena je intenzifikace
stávající ČOV Pravobřežní (pod přehradou) a nově navržena ČOV Pod Klenovem TV 82.
Odpadní vody budou svedeny do těchto tří míst.
Je navrženo prodloužení stávající splaškové kanalizace napojené na obecní ČOV kanalizačními stokami
splaškové kanalizace v zastavitelných plochách TV 58, 68, 71, 73, 98, 129.
K ČOV Pod Klenovem budou odpadní vody přiváděny prostřednictvím stok splaškové kanalizace
v zastavitelných plochách TV 83, 84, 85, 90, 122, 127.
Pro splaškovou kanalizaci, odvádějící splaškové odpadní vody z pravobřežní části přehrady, jsou
navrženy zastavitelné plochy TV 86, 87, 88 s napojením do stávající ČOV Pravobřežní.
Individuálním způsobem budou likvidovány odpadní vody z navržených ploch 14, 15, 23, 24, 28, 30.
Odkanalizování území v okolí vodního díla Bystřička je navrženo systémem oddílné kanalizace.
Do doby vybudování fungujícího kanalizačního systému zakončeného čistírnou odpadních vod, lze řešit
likvidaci odpadních vod ze stávajících i navrhovaných ploch individuálním způsobem.
Dešťové vody budou svedeny do vodotečí, případně do vodního díla Bystřička.
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Pro stoky dešťové kanalizace jsou navrženy plochy 74, 75, 80, 81.
Území střední části pravého břehu přehrada , na pravém břehu vodního toku Vesník, bude řešeno v rámci
k.ú. Velké Lhota.
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (vodní toky a nádrže)
V řešení územního plánu jsou respektovány stávající vodní toky a vodní plochy. Nové plochy nejsou
navrhovány.
Technická infrastruktura – energetika (zásobování el.energií)
Řešení je navrženo jako smíšená elektrifikace obce (plynofikace a elektrifikace bytů). Pro jednotlivé
lokality jsou navrženy rekonstrukce a rozšíření sítě VN nadzemními nebo kabelovými vedeními VN 22kV.
Navrženy jsou zastavitelné plochy:
- TE 76 - stožárová trafostanice vč. přípojky VN z linky č. 28 pro navrženou plochu výroby a
skladování VD 28;
- TE 79 - trafostanice průběžná na lince VN č. 28 (plocha 79) pro plochy SO 23 a 24 a pro plochy
SO.3 14 a 30;
- TE 116, 134 - odbočka nadzemního vedení VN 22kV na katastrální území sousední obce
Mikulůvka.
Technická infrastruktura – energetika (slaboproudá zařízení)
V řešení územního plánu je respektována trasa slaboproudých kabelů i radioreléových tras. Nové plochy
nejsou navrhovány.
Technická infrastruktura – energetika (zásobování plynem, produktovody)
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem obce Bystřička a
respektuje veškerá bezpečnostní a ochranná pásma plynárenského zařízení. V navrženém řešení
dochází k nárůstu potřeby zemního plynu. Navrhované lokality bbudou zásobovány zemním plynem:
- ze stávajících STL rozvodů plynu zastavitelné plochy BI 3, 12, SO 18, 19 částečně BI 7, 13.
- z navrhovaných prodloužených STL rozvodů zemního plynu ve stávajících plochách s rozdílným
způsobem využití plochy BI 1, 4, 5, 11,113, SO 9, 20, 21, 23, 24, SO.3 14,30, OS 17, V 28,
částečně BI 6, 7, 13.
Nově navrženy jsou zastavitelné plochy:
- TE 77, 106 - prodloužení STL rozvodu plynu od bývalé farmy ZD až k plochám bydlení 14, 23, 30.
U odlehlých lokalit se s plynofikací nepočítá.
Technická infrastruktura – zneškodňování a ukládání odpadů
Nové plochy pro sběr, třídění a recyklaci odpadových surovin nejsou navrhovány. Stávající způsob
likvidace odpadů v obci je funkční a zůstane zachován.
4.3 Občanské vybavení
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení.
Navrženy jsou zastavitelné plochy:
- OK 25,26,27 – rozšíření stávajících ploch OK pod přehradou;
- OS 17 – rozšíření stávajícího sportovního areálu;
- OX 31 – plocha pro rozhlednu na Klenově;
- O 112 – plocha u čerpací stanice pohonných hmot.
Stávající plochy občanského vybavení jsou v územním plánu respektovány.
4.4 Veřejná prostranství
Stávající i navrhovaná veřejná prostranství budou primárně plnit dopravně komunikační obslužnou funkci,
tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům nebo pozemkům.
Navrženy jsou 4 nové plochy veřejných prostranství P* (8, 78, 94, 105).
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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 a
podobně

5.1 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití
V návrhu územního plánu je navrženo vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a jsou
stanoveny koncepční podmínky pro změny jejich využití. Návrh respektuje stávající systém ploch ÚSES
a navrhuje plochy ÚSES, které zatím v krajině nejsou nebo nejsou funkční.
Územním plánem jsou stabilizovány plochy lesní, zemědělské, přírodní, plochy krajinné zeleně, plochy
vodohospodářské - vodní plochy a toky.
V řešení je respektován rekreační potenciál území.
Navržené řešení umožňuje budoucí výstavbu a rozvoj území, umožňuje však i ochranu a tvorbu krajiny a
přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány.
V řešení územního plánu bylo postupováno s maximální ohleduplností k šetření se zemědělskou půdou.
Navrženy jsou tři malé plochy k návratu do zemědělské půdy (stavební úřad nařídil odstranění bývalé
samoty - plocha 93, odstranění dopravní závady na silnici III/05726 – plochy 96, 97).
Z Plochy zemědělské, návrh
označení
lokality

93

výměra
v ha

Tab. č.I-16

označení
lokality

0,1564

výměra
v ha

96

počet lokalit celkem

0,0853

označení
lokality

97

3

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

0,0103
návrhové plochy celkem v ha

0,2520

5.2 Územní systém ekologické stability
Návrh řešení územního systému ekologické stability
Regionální ÚSES:
Je respektováno a zpřesněno řešení sítě regionálních ÚSES založené ZÚR ZK.
Lokální ÚSES:
Územní systém ekologické stability je dotvořen do funkčního celku návrhem úprav tras lokálních
biokoridorů a chybějících částí lokálních biocenter. Všechna lokální biocentra jsou vzájemně propojena
lokálními biokoridory.
Jsou navrženy 4 plochy P pro rozšíření lokálních biocenter a dvě plochy K pro doplnění systému lokálních
biokoridorů:
P Plochy přírodní, návrh
označení
lokality

100

výměra
v ha

Tab. č.I-17
označení
lokality

0,7211

výměra
v ha

101

počet lokalit celkem

2,8904

označení
lokality

102

4

výměra
v ha

0,4356

označení
lokality

103

návrhové plochy celkem v ha

K Plochy krajinné zeleně, návrh
označení
lokality

104

výměra
v ha

označení
lokality

0,8740

0,7798
4,8269
Tab. č.I-18

výměra
v ha

110

počet lokalit celkem

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

označení
lokality

výměra
v ha

0,3330
2

návrhové plochy celkem v ha

1,2070

5.3 Prostupnost krajiny
Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. Je respektován
stávající systém cest v krajině včetně pěších a cyklistických tras.
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5.4 Protierozní opatření a ochrana před povodněmi
Jsou vytvořeny podmínky, aby maximální množství povrchových vod bylo uvedeno do vsaku nebo bylo
jímáno a využíváno k užitným účelům. Přebytečné dešťové vody z navrhovaných lokalit budou svedeny
dešťovou kanalizací nebo otevřenými příkopy či prostřednictvím kanalizace přes dešťové oddělovače do
blízkých vodotečí.
Navrženy jsou dva záchytné příkopy povrchových vod T* 91, 92, které budou mít i protierozní a částečně i
protipovodňovou funkci.
5.5 Rekreace
Územní plán stabilizuje plochy rekreace.
Navrženy jsou zastavitelné plochy:
- RI 15 – plocha pro rodinnou rekreaci
- RH 33,34 – plochy hromadné rekreace
Zastavitelné plochy vyplňují volné části území mezi stávajícími plochami rekreace.
5.6 Dobývání ložisek nerostných surovin
Nové plochy nejsou navrhovány.

6

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití

6.1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání
Plochy zastavěné a zastavitelné
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmínky prostorového uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití

Plochy zastavěné.
BH – PLOCHY HROMADNÉHO BYDLENÍ
Bydlení v bytových domech.
Stavby a zařízení související a podmiňující bydlení.
Související občanské vybavení.
Související nevýrobní služby.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Protihluková opatření, veřejná prostranství, zeleň a informační zařízení.
Výšková regulace zástavby: max.4 nadzemní podlaží.

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 37, 113.
BI – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ
Bydlení v rodinných domech.
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Přípustné využití

Stavby a zařízení související a podmiňující bydlení.
Související občanské vybavení místního významu.
Související nevýrobní služby.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Protihluková opatření, veřejná prostranství, zeleň.

Podmíněně přípustné
využití

Bytové domy při splnění prostorové regulace.
Rodinná rekreace v pouze v zastavěném území.
Pro zastavitelné plochy č.4, 113: je využití podmíněno výsledkem inženýrsko-geologického
průzkumu.
Pro zastavitelné plochy č.5, 6: je využití podmíněno funkčností protipovodňových opatření
realizovaných v rámci jiných funkčních ploch.
Pro zastavitelné plochy č.5, 6, 12, 13: je využití podmíněno průkazem v dalším stupni
projektové přípravy, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení při silnici
III/05726.
Výšková regulace zástavby: max.2 nadzemní podlaží a možnost využití podkroví.

Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 33, 34.
RH – PLOCHY HROMADNÉ REKREACE
Rekreační areály a střediska se zastoupením hotelů a penzionů a ostatních ubytovacích
zařízení.
Stavby a zařízení související a podmiňující hromadnou rekreaci.
Související občanské vybavení.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejné prostranství, zeleň.
Informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Výšková regulace zástavby: max.2 nadzemní podlaží a možnost využití podkroví.
Plocha 33, 34 budou využity jako pozemky RH, se zástavbou ubytovacích zařízení se na
nich nepočítá.

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 15.
RI – PLOCHY RODINNÉ REKREACE
Rodinná rekreace.
Stavby a zařízení související a podmiňující rodinnou rekreaci.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejné prostranství, zeleň.
Informační zařízení.
Výšková regulace zástavby: max.1 nadzemní podlaží a podkroví.

Plochy zastavěné.
RZ – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
Zahrádkářské osady a soustředění zahrádkářských chat s využitím pro zahrádkaření.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Zeleň.
Informační zařízení.
Výšková regulace zástavby: max. 1 nadzemní podlaží .
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Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmíněně přípustné
využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
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Plochy zastavěné.
RX – PLOCHY REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM
Přírodní koupaliště, pláže, plochy pro slunění.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejné prostranství, zeleň.
Informační zařízení.
Plochy jsou zastavitelné jen stavbami a zařízeními k vytvoření základního hygienického
standardu, které přímo souvisí s rekreací.
Výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží.

Plochy zastavitelné č. 112.
O – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Občanské vybavení.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejná prostranství a zeleň.
Informační zařízení, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Výšková regulace zástavby: max.1 nadzemní podlaží a podkroví.

Plochy zastavěné.
OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST
Občanské vybavení - stavby a zařízení pro školství, vzdělávání a výchovu, sociální služby,
péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní
prodej, sport, ubytování, stravování, nevýrobní služby.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejná prostranství a zeleň.
Informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Bydlení pouze jako součást stavby občanského vybavení.
Výšková regulace zástavby: max.2 nadzemní podlaží a podkroví.

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 25, 26, 27.
OK – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
Obchodní prodej, ubytovací a stravovací zařízení.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejná prostranství a zeleň.
Informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Bydlení pouze jako součást stavby občanského vybavení.
Výšková regulace zástavby: max.2 nadzemní podlaží a podkroví.
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Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
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Plochy zastavěné a zastavitelné č. 17.
OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Tělovýchova a sport.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejná prostranství.
Zeleň.
Občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím.
Informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Bydlení pouze jako součást stavby občanského vybavení.
Výšková regulace zástavby: max.2 nadzemní podlaží a možnost využití podkroví.

Plochy zastavitelné č. 31.
OX – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPECIFICKÝCH FOREM
Rozhledna.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejná prostranství, zeleň.
Související občanské vybavení.
Rozhledna – stavba, pro kterou může architektonickou část projektové dokumentace
zpracovat jen autorizovaný architekt.

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 38, 39, 41, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 99, 114, 123,
124, 125, 126, 128, 130, 132, 133, 135, 136.

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Plochy zastavěné.

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 58, 64, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 90, 98, 122, 127, 129.

DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA
Pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství.
Odstavné a parkovací plochy, doprovodné stavby (čerpací stanice pohonných hmot,
zařízení linkové osobní a hromadné veřejné dopravy, autobusová nádraží, areály údržby
pozemních komunikací).
Protihluková a protipovodňová opatření.
Garáže.
Technická infrastruktura.
Doprovodná a izolační zeleň a silniční vegetace.
V ploše DS 38 a 41 je přípustný územní systém ekologické stability.

DZ – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ DOPRAVA
Železniční dráha včetně jejich zařízení, zařízení pro drážní dopravu.
Protihluková a protipovodňová opatření.
Ostatní dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Technická infrastruktura.
Doprovodná a izolační zeleň.
Občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím.

TV – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodovody a kanalizace.
Dopravní a ostatní technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Zeleň.
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Informační zařízení.
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Plochy zastavitelné č. 76, 77, 79, 106, 116, 134.

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití

Plochy zastavitelné č. 91, 92.

Přípustné využití

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

TE – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA
Vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení pro energetiku.
Dopravní a ostatní technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Zeleň.
Informační zařízení.

T* – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Specifická zařízení technické infrastruktury (např. ochranné protipovodňové hráze, hráze
suchých poldrů, záchytné příkopy pro odvod povrchových vod).
Dopravní a ostatní technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Zeleň.
Informační zařízení.
Plochy zastavěné a zastavitelné č. 8, 78, 94, 105.
P* – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejného prostranství.
Občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejného prostranství.
Zeleň.
Informační zařízení.

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 1,18, 19, 20, 21, 23, 24.
SO – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Bydlení, občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby, rodinná rekreace.
Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Protihluková opatření, veřejná prostranství a zeleň.
Informační zařízení.
Pro zastavitelné plochy č.1, 20, 21, 23, 24: je využití podmíněno průkazem v dalším stupni
projektové přípravy, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro
bydlení při silnici III/05726.
Výšková regulace zástavby: max.2 nadzemní podlaží a podkroví.

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 14, 30.
SO.3 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ
Bydlení v rodinných domech a rodinná rekreace
Výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím.
Zemědělská výroba slučitelná s hlavním využitím.
Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejná prostranství a zeleň.
Související výrobní a nevýrobní služby.
Související zemědělství.
Protihluková opatření.
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Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití

Územní plán Bystřička
ČÁST I NÁVRH
zakázkové číslo 14-02-10

I- 16

Informační zařízení.
Výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží a podkroví.

Plochy zastavěné.
SO.4 – PLOCHY SMÍŠENÉ REKREAČNÍ
Individuální či hromadná rekreace, sport, bydlení, občanské vybavení.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Veřejná prostranství a zeleň.
Informační zařízení.
Výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží a podkroví.

Plochy zastavěné.
V – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Výroba, skladování, zemědělská a lesnická výroba.

Přípustné využití

Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím .
Protihluková opatření, zeleň.
Informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Stavby a zařízení sloužící ke sběru, soustředění, třídění, ukládání, zpracování a likvidaci
odpadu.

Podmíněně přípustné
využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu

Služební a pohotovostní byty podmiňující hlavní využití.

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné
využití
Podmínky prostorového
uspořádání vč.
základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Výška zástavby jednotlivými objekty je stanovena na max. 9 m nad upravený terén.

Plochy zastavěné a zastavitelné č. 28.
VD – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY
Drobná výroba, skladování, výrobní služby, řemeslná výroba.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím.
Čerpací stanice PHM a komerční občanské vybavení související s hlavním využitím.
Informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Protihluková opatření, zeleň.
Služební a pohotovostní byty podmiňující hlavní využití.
Výška zástavby jednotlivými objekty je stanovena na max. 9 m nad upravený terén.

Plochy zastavěné.
WT – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VODNÍ TOKY A PLOCHY
Vodní plochy a toky a jiné plochy pro vodohospodářské využití.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
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Doprovodná zeleň, ÚSES.
Informační zařízení.
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Plochy zastavěné.
T – PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
Povrchové doly, lomy, plochy pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů
z těžby, stavby a technologická zařízení pro těžbu, plochy rekultivací.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Informační zařízení.

Plochy stávající a návrhové
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
včetně vyloučení
umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v §18
odst.5 stavebního
zákona
Zatřídění dle zákl.
členění území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
včetně vyloučení
umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v §18

Plochy stávající.
Z* – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
Veřejná zeleň v zastavěném území a v zastavitelných plochách, parky.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Občanské vybavení související s hlavním využitím.
Vodní plochy a toky.
ÚSES.
Informační zařízení.

Plochy stávající a navrhované č. 104, 110.
K – PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství a lesnictví s výjimkou ploch ÚSES.
ÚSES.
PUPFL.
Malé vodní plochy.
Informační zařízení.
Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků.
Stavby pro ochranu přírody a krajiny.
Stavby vodního hospodářství.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů.
Oplocení s výjimkou oplocení lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří,
oplocení ÚSES a obhospodařovaných zemědělských ploch.
Technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně
staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení).

Plochy stávající a navrhované č. 100, 101, 102, 103.
P – PLOCHY PŘÍRODNÍ
ÚSES.
Vyhrazené plochy za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Informační zařízení.
Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků.
Stavby pro ochranu přírody a krajiny.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu
nerostů.
Oplocení.
Technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně
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odst.5 stavebního
zákona
Zatřídění dle zákl. členění
území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití včetně
vyloučení umísťování
staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely
uvedené v §18 odst.5
stavebního zákona
Zatřídění dle zákl. členění
území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití včetně
vyloučení umísťování
staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely
uvedené v §18 odst.5
stavebního zákona
Zatřídění dle zákl. členění
území
KÓD dle podrobnějšího
členění území
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití včetně
vyloučení umísťování
staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely
uvedené v §18 odst.5
stavebního zákona

Vymezení použitých pojmů:
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staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení).

Plochy stávající.
L – PLOCHY LESNÍ
Plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Stavby a zařízení pro lesní hospodářství.
ÚSES. Malé vodní plochy.
Oplocení ploch lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří, oplocení ÚSES a
oplocení obhospodařovaných zemědělských ploch.
Informační zařízení.
Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků.
Stavby pro ochranu přírody a krajiny.
Stavby vodního hospodářství.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů.
Technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně
staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení).

Plochy stávající a navrhované č. 93, 96, 97.
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Zemědělský půdní fond.
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství.
Malé vodní plochy.
Oplocení k ochraně porostů před zvěří, oplocení obhospodařovaných zemědělských
ploch, oplocení lesních školek.
Informační zařízení.
Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků.
Stavby pro ochranu přírody a krajiny.
Stavby vodního hospodářství.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů.
Technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně
staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení).

Plochy stávající.
S* – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zemědělský půdní fond, plochy určené k plnění funkcí lesa, vodní plochy.
Sezónní sportovní využití pro zimní a letní sporty (např. lyžování, snowboard, sáňkování
apod.).
Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.
Informační zařízení.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu
nerostů.
Oplocení.
Technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí.
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Výrobní služby, výroba – výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků.
Přeměna vstupních prvků prostřednictvím výrobních faktorů (vstup = materiál, prostředky
zpracování = stroje, budovy, výrobní zařízení; procesní síla = lidská práce; informace) na výstupní
prvky (produkt, výrobek, služba).
Nevýrobní služby – výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků.
Uspokojují určitou potřebu, neskladovatelné, věcné (obnovení funkce), osobní (zdravotní péče,
kadeřnictví).
Související, souvislost - vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi,
činnostmi, využitím.
Podmiňující, podmíněnost – vlastnost funkce platící za určitých podmínek nebo závislost na splnění
určitých podmínek.
Slučitelný, slučitelnost – schopnost vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné činnosti a systémové
spolupráce funkcí) bez nežádoucího vzájemného ovlivňování.
Služební byt - slouží k trvalému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím ploch.
Pohotovostní byt – slouží k dočasnému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím ploch.
Zeleň – soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody.
Veřejná zeleň – různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti.
Park – prostorově vymezený útvar, tvořený jedním nebo více prvky zeleně, zpravidla záměrně
komponovaný nebo dotvářený podle biologických, technických a estetických zásad, ztvárněný do
charakteristického kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha (historický, městský, lázeňský).
Malé vodní plochy – vodní plochy do velikosti max. 0,05 ha.
Stavby pro zemědělství v plochách pro zemědělství v plochách K a Z v nezastavěném území – stavby
pro hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby
s vyloučením funkce bydlení, rekreace a pobytové funkce, o ploše menší než 45 m2 zastavěné
plochy, s výškovou regulací zástavby do 5 m.
Stavby pro lesnictví – stavby související a sloužící k obhospodařování PUPFL a stavby pro výkon
myslivosti o ploše menší než 30 m2 zastavěné plochy, s výškovou regulací zástavby do 5 m.
Drobná výroba, skladování, řemeslná výroba – výrobní činnost menšího rozsahu u nichž dovoz
materiálu a odvoz výrobků nezatěžuje okolí.
Informační zařízení - informační panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud
nejde o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 SZ, které je nosičem informace jako údaje o prostředí, jeho
stavu a procesech v něm probíhajících, který snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např.
příjemce / uživatele informace); tedy sdělitelný poznatek či údaj, který má smysl a snižuje nejistotu,
usnadňuje volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi, je potřebný a užitečný, pravdivý,
přesný, srozumitelný.
Reklamní zařízení - reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o
stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 SZ, které je nosičem reklamy, kterou se rozumí oznámení, předvedení
či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské
činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje
nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci
ochranné známky (zákon č. 40/1995 Sb.), jako prostředek komunikace mezi firmou a zákazníkem (i
potenciálním).
Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití: co není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně
přípustné využití je nepřípustné.
6.2 Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Zástavba je navrhována především v okrajových částech zastavěného území a vytváří předpoklady pro
plynulý přechod mezi osídlením a krajinou.
Jsou vytvořeny podmínky, aby v krajině byly zachovány fragmenty vegetace rostoucí mimo les a byly
vytvořeny podmínky pro zvýšení erozní odolnosti krajiny.
V řešení jsou zohledněny remízky podél přírodních útvarů – vodotečí, polních cest, mezí, úvozů.
Jsou vytvořeny podmínky, aby se nová zástavba nerozšiřovala volně do krajiny.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou zajištěny vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovením podmínek pro jejich užívání (např. vymezení přípustného a nepřípustného využití) a
stanovením základní prostorové regulace, zejména výškové hladiny – podlažnosti.
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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

7.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb
Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura
označ. VPS

číslo plochy

D3

kat.území
Bystřička I
Bystřička II
Bystřička II

DS2

Bystřička I

54, 56, 57,

DS3

Bystřička I

44, 45, 136

D1

49, 52, 53, 123, 124, 125, 126, 128,
130, 132, 133
99

Tab.č.I-19
název VPS
cyklostezka a chodník
místní komunikace k BI 4 a 113 vč. souvisejících a
vyvolaných staveb
silnice III/05726 a most vč. souvisejících a
vyvolaných staveb
místní komunikace, navržené připojení k I/57 vč.
souvisejících a vyvolaných staveb

Veřejně prospěšné stavby – technická infrastruktura
označ. VPS

K1
K2
K3

kat.území
Bystřička II
Bystřička II
Bystřička I

K4
K5
K6
K7
K8
K11
K12
K14
K15
K16
T*1
T*2
TE1
TE2
TE3
TE4
V1

Bystřička I
Bystřička I
Bystřička I
Bystřička I
Bystřička I
Bystřička II
Bystřička II
Bystřička II
Bystřička II
Bystřička I
Bystřička II
Bystřička II
Bystřička II
Bystřička I
Bystřička I
Bystřička I
Bystřička II

číslo plochy

45, 58
73, 129, 130
82
83, 84, 85, 122, 124, 126, 127, 128
90
88
87
86
81
98
68
71
74
80
92
91
39, 116, 134
77, 106
76
79
64

Tab.č.I-20
název VPS
kanalizační stoka
kanalizační stoka
ČOV pod přehradou
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
kanalizační stoka
odvodňovací příkop
odvodňovací příkop
přívod VN Mikulůvka
STL plynovod
přívod VN a trafostanice
trafostanice
vodovodní řad

7.2 Vymezení veřejně prospěšných opatření
Veřejně prospěšná opatření
označ. VPS

U6
U8
U10
U11

kat.území
Bystřička I
Bystřička I
Bystřička II
Bystřička I
Bystřička I

číslo plochy

Tab.č.I-21

106
101, 102

název VPS
LBK
LBC Za potokem - rozšíření

104
122

LBK - rozšíření stávajícího biokoridoru
LBK

Veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění pro stavbu Přeložka silnice I/57 Semetín – Bystřička (plochy DS
38, 39, 41) vyplývají ze ZÚR ZK.
7.3 Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
V řešení nejsou vymezovány.
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7.4 Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
V řešení jsou vymezeny tři plochy asanací: 93 (A1), 96 (A2), 97 (A3), které budou vráceny do ploch
zemědělské půdy.
Plochy pro asanaci
označ. VPS

Tab.č.I-22
číslo plochy

A1

kat.území
Bystřička I

A2
A3

Bystřička I
Bystřička I

96
97

8

93

název asanace
demolice obytné stavby na pozemku parc.č. 1240,
st.pl. 282
demolice části silnice III/05726 u mostu
demolice části silnice III/05726 u mostu

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších
údajů podle §5 odst.1 katastrálního zákona

Předkupní právo je vymezováno jen pro navržená veřejná prostranství.
Vymezení předkupního práva

Tab.č.I-23

označ. VPS,
VPO či veř.
prostranství

číslo
plochy

katastrální
území

parcelní číslo

P*1

P*8

Bystřička II

P*2
P*3
P*4

P*78
P*105
P*94

Bystřička I
Bystřička II
Bystřička II

168/6, 168/7, 222/1, 223/1, 223/20, 223/33, 223/34, 223/35,
223/36, 223/44, 223/45, 223/48, 223/49, 223/50, 223/51,
223/55, 223/56, 223/59, 223/60, 223/61, 501, 802/1, 802/4
788/2, 788/3, 842/2, 843/3
173/8, 173/10, 173/12, 177, 182/1, 182/4
137/3, 137/4, 137/5

9

předkup.právo je
stanoveno
ve prospěch

obec Bystřička
obec Bystřička
obec Bystřička
obec Bystřička

Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nebyla stanovována.
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Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část návrhu je tvořena stranami I-1 až I-21 a obsahuje celkem 21 listů.
Grafická část obsahuje výkresy č. I.1 až I.3, tj. celkem 3 výkresy.
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Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Architektonickou část projektové dokumentace pro rozhlednu na vrcholu kopce Klenov (plocha OX 31),
může vypracovat jen autorizovaný architekt.
 Ing.arch. Leopold Pšenčík, atelier UTILIS Zlín, 01.02.2015.

