Město Vratimov

Zastupitelstvo města Vratimov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona,
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vydává

pod bodem usnesení č.:

………………………

ze dne:

………………………

formou opatření obecné povahy č. 1/2022

Změnu č. 3 Územního plánu Vratimov,

který vydalo Zastupitelstvo města Vratimov, jako opatření obecné povahy na svém
11. zasedání dne 23. 04. 2012 usnesením č. 11/8.4.3, a který nabyl účinnosti
dne 09. 05. 2012, ve znění po Změně č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem města
Vratimov dne 6. 6. 2018 a jako opatření obecné povahy nabyla účinnosti dne 22. 9. 2018
a Změně č. 2, která byla vydána Zastupitelstvem města Vratimov dne 19. 8. 2020 a jako
opatření obecné povahy nabyla účinnosti dne 1. 10. 2020.
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I.

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRATIMOV

1.

Územní plán Vratimov - změna č. 3 mění znění Územního plánu Vratimov
vydaného Zastupitelstvem města Vratimov formou opatření obecné povahy
dne 23. 4. 2012 s datem nabytí účinnosti dne 9. 5. 2012, ve znění jeho
změny č. 1 vydané Zastupitelstvem města Vratimov formou opatření obecné
povahy č. 1 / 2018 dne 6. 6. 2018 a změny č. 2 vydané Zastupitelstvem
města Vratimov usnesením č. 99/23.2, opatření obecné povahy nabylo
účinnosti dne 01.10.2020.

2.

Textová část dokumentu Územní plán Vratimov (výroková část - úplné znění
po změně č. 2) se mění v bodech a způsobem dále uvedeným.

3.

Aktualizuje se rejstřík obsahu dokumentu dle aktuálního stavu.

4.

Kapitola A. Vymezení zastavěného území se mění a doplňuje způsobem dále
uvedeným:

4.1.

Odstavec 2. - ve znění odstavce se

-

ruší text „01.10.2019“ a nahrazuje se textem „01.08.2021“

5.

Kapitola C. se mění a doplňuje způsobem dále uvedeným

5.1.

Podkapitola C.3, odstavec 2. - ve znění odstavce se aktualizují výměry,
způsob využití a poznámky v tabulce zastavitelných ploch a vkládají se nové
plochy následujícím způsobem:

-

Řádek Z1 – aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,13“

-

Řádek Z2 – ruší se v celém rozsahu a nahrazuje řádky Z2a a Z2b

Z2a

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová II.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,31

---

Z2b

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová II.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,74

---

-

Řádek Z3 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,52“

-

Řádek Z15 – ruší se v celém rozsahu

-

Řádek Z16 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,46“

-

Řádek Z17 – ruší se v celém rozsahu a nahrazuje řádky Z17a a Z17b

Z17a

Vratimov

Obvodová

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,56

---

Z17b

Vratimov

Obvodová

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,09

---

Z21a

Řádek Z21 – ruší se v celém rozsahu a nahrazuje řádky Z21a až Z21l
Vratimov

Polní I.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,35
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Z21b

Vratimov

Polní I.

PZ – plochy veřejných
prostranství s převahou
nezpevněných ploch

0,10

0,14

---

Z21c

Vratimov

Polní I.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,78

---

Z21d

Vratimov

Polní I.

0,90

0,27

---

Z21e

Vratimov

Polní I.

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch
BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,04

---

Z21f

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,91

---

Z21g

Vratimov

Polní I.

PZ – plochy veřejných
prostranství s převahou
nezpevněných ploch

0,10

0,06

---

Z21h

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,41

---

Z21i

Vratimov

Polní I.

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,17

---

Z21j

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,51

---

Z21k

Vratimov

Polní I.

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,20

---

Z21l

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,60

---

-

Řádek Z31 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,26“

-

Řádek Z36 – ruší se v celém rozsahu a nahrazuje řádky Z36a až Z36e

Z36a

Vratimov

Adámkova I.

Z36b

Vratimov

Adámkova I.

Z36c

Vratimov

Adámkova I.

Z36d

Vratimov

Adámkova I.

Z36e

Vratimov

Adámkova I.

Z81a

BI – plochy bydlení
v rodinných domech
PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
BI – plochy bydlení
v rodinných domech
BI – plochy bydlení
v rodinných domech
BI – plochy bydlení
v rodinných domech

---

0,58

---

---

0,11

---

---

0,356

---

---

0,23

---

---

0,11

---

-

Řádek Z75 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,47“

-

Řádek Z80 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,76“

-

Řádek Z81 – ruší se v celém rozsahu a nahrazuje řádky Z81a a Z81b
Vratimov

Zadky IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,21
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Z81b

Vratimov

Zadky IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,09

---

-

Řádek Z103 – ruší se v celém rozsahu

-

Řádek Z106 – ruší se v celém rozsahu

-

Řádek Z108 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,10“

-

Řádek Z109 – ruší se v celém rozsahu

-

Řádek Z113 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,19“

-

Řádek Z118 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „5,19“

-

Řádek Z127 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,76“

-

Řádek Z138 – ruší se v celém rozsahu

-

Řádek Z144 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,08“

-

Řádek Z154 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,58“

-

Řádek Z159 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,17“

-

Řádek Z168 – ruší se v celém rozsahu

-

Řádek Z178 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,68“

-

Řádek Z179 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „1,47“

-

Řádek Z1/03 – ruší se v celém rozsahu

-

Na konec tabulky se vkládají nové zastavitelné plochy vymezené
změnou č. 3

Z3/01

Vratimov

---

DD - plochy dopravy
drážní

0,90

0,01

---

Z3/02

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

2,81

---

Z3/03

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

1,75

---

Z3/04

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

0,46

---

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,05

---

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,19

---

0,90

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,06

---

Z3/05

Z3/06

Z3/07

Vratimov

Vratimov

Vratimov
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Z3/08

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,18

---

Z3/09

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,09

---

Z3/10

Vratimov

---

DD - plochy dopravy
drážní

0,90

0,08

---

Z3/11

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

2,36

---

Z3/12

Vratimov

---

PF - plochy polyfunkční

1,38

---

Z3/13

Vratimov

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,22

---

Z3/14

Vratimov

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,24

---

0,90

0,03

---

Z3/15

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Z3/16

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,16

---

Z3/17

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,27

---

Z3/18

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,23

---

Z3/19

Vratimov

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,24

---

Z3/20

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,08

---

Z3/21

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,19

---
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Z3/22

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,14

---

Z3/23

Horní Datyně

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,15

---

Z3/24

Horní Datyně

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,59

---

Z3/25

Horní Datyně

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,12

---

Z3/26

Horní Datyně

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,15

---

Z3/27

Horní Datyně

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,14

---

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,01

---

0,90

0,02

---

Z3/28

Horní Datyně

Z3/29

Horní Datyně

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Z3/30

Horní Datyně

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,15

---

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,02

---

0,90

0,01

---

0,90

0,00

---

Z3/31

Horní Datyně

Z3/32

Horní Datyně

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Z3/33

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

5.2.

Podkapitola C.3, odstavec 3. - ve znění odstavce se aktualizují výměry,
způsob využití a poznámky v tabulce zastavitelných ploch a vkládají se nové
plochy následujícím způsobem:

-

Řádek P1 - aktualizuje se výměra – nová hodnota „0,39“

-

Řádek P4 – ruší se v celém rozsahu
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P3/01

5.3.

Na konec tabulky se vkládá nová plocha přestavby vymezená změnou
č. 3
Vratimov

---

PF – plochy
polyfunkční

0,75

4,31

---

Podkapitola C.4 – na konec textu se vkládá nový odstavec (3.) ve znění:
-- začátek nového textu -3. Koncepce sídelní zeleně je specifikována v grafické části také ve schématu
I.B.7 Schéma základní koncepce sídelní a krajinné zeleně, v němž jsou
schématicky vyznačeny cílové kvality
- plošně významné prvky sídelní zeleně nadmístního a lokálního významu –
upřesnit v podrobnější dokumentaci významné prvky zeleně v segmentu, je
přípustné doplnit výsadbu, příp. realizovat náhradní výsadbu,
- liniová propojení – cílové prvky – aleje, keřové kompozice, travnaté meze,
je přípustné realizovat také jako náhradní výsadbu.
-- konec nového textu –

6.

Kapitola D. se mění a doplňuje způsobem dále uvedeným

6.1.

Podkapitola D.1 odstavec 1.
- za text „upravuje v místě“ se vkládá slovo „stávajícího“,
- ze text „tratí č. 323“ se vkládá text „a v souvisejících plochách“

6.2.

Podkapitola D.1.1 odstavec 1.
- ruší se text „Podél východního okraje a v severní části řešeného území je“
a nahrazuje se slovem „Respektovat“,
- za text „vymezený koridor“ se vkládá slovo „dopravy“,
- za text „včetně řešení“ se vkládá slovo „mimoúrovňového“,
- na konec textu se vkládá nová věta „Koridor je vymezený jako plochy
zastavitelné“

6.3.

Podkapitola D.1.1 odstavec 2.
- text odstavce se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se novým textem a nové
vloženým odstavce 3.
-- začátek nového textu -2. Respektovat vymezený koridor dopravy pro realizaci mimoúrovňového
křížení silnice II/477 se železniční tratí č. 321 a pro realizaci dopravních
staveb souvisejících. Koridor vymezený jako plochy zastavitelné.
3. Respektovat vymezený překryvný koridor VD 10
sekundárního křížení silniční dopravy a dopravy železniční.

pro

řešení

-- konec nového textu –
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- navazující odstavce se přečíslovávají v logické řadě.
6.4.

Podkapitola D.1.3
- na konec textu se vkládá nový odstavec 4.
-- začátek nového textu -4. Respektovat podmínky využití území – viz kapitola F.
-- konec nového textu –

6.5.

Podkapitola D.2.1, odstavec 12.
- ruší se text „v bezodtokových jímkách – žumpách s vyvážením odpadu,
nebo“
- na konec odstavce se vkládá text „nebo v případě, kdy uvedený způsob
nebude možné technicky realizovat v bezodtokových jímkách s vyvážením
odpadu“.

6.6.

Podkapitola D.2.1, odstavec 15.
- za slovo „Důlňák“ se vkládá text „včetně jeho ochranných pásem,“

6.7.

Podkapitola D.4
- na konec textu se vkládají nové odstavce 2., 3. a 4.
-- začátek nového textu -2. Respektovat požadavky na nejmenší šířku veřejného prostranství, jehož
součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu: 12
m / při jednosměrném provozu 10,5 m.
3. Respektovat požadavky na nejmenší šířku veřejného prostranství, jehož
součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu: 8
m / při jednosměrném provozu 6,5 m.
2.4. Ve stávající stabilizované zástavbě bez možnosti rozšíření respektovat
stávající šířkové vymezení, přitom platí požadavek na směrové a prostorové
řešení komunikace v souladu s příslušnou ČSN.
-- konec nového textu –

7.

Kapitola E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení plochy
s rozdílným způsobem využití, plochy změn v krajině … se mění a doplňuje
způsobem dále uvedeným

7.1.

Podkapitola E.1, odstavec 1.
- na konec odstavce za text „krajinné zeleně“ se vkládá text
-- začátek nového textu -, v němž jsou schematicky vyznačeny vybrané cílové kvality:
- plošně významné prvky krajinné zeleně a lesů
- v zásadě nezastavitelné plochy polí a luk
- liniová propojení – cílové prvky – aleje, keřové kompozice, travnaté meze,
je přípustné realizovat také jako náhradní výsadbu.
-- konec nového textu –
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7.2.

Podkapitola E.2
- v textu odstavce 1. se ruší slovo „dvě“
- v textu odstavce 2. – v tabulce ploch se ruší řádek N1/01 v celé rozsahu.

7.3.

Podkapitola E.3, odstavec 2.
- na konec textu odstavce se vkládá text „Do biokoridoru K101 jsou vložena
místní biocentra N17 a N18.“

8.

Kapitola F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití se mění a doplňuje způsobem dále uvedeným

8.1.

Podkapitola F.1,
- ruší se původní text odstavců 16. a 17. v celém rozsahu,
- upravuje se číslování následujících odstavců v logické řadě.

8.2.

Podkapitola F.1, odstavec 16. (dle nového číslování)
- na konec odstavce se vkládá nový text ve znění
-- začátek nového textu –
Pro účely územního plánu se do zastavěných ploch započítávají plošné
průměty všech nadzemních staveb, včetně průmětů předsazených
konstrukcí a stavebních částí, zpevněné plochy a odstavná a parkovací stání.
-- konec nového textu –

8.3.

Podkapitola F.2, odstavec 1.
1. Bod d)
- ruší se text „bez výjimky“ a nahrazuje se textem „vyjma ploch dále
specifikovaných“,
- ruší se text „maringotek a“ a nahrazuje se slovem „kontejnerů“,
- za slovo „unimobuněk,“ se vkládá text „jurt a stanových konstrukcí“
- za slovo „staveniště“ se vkládá text „, cirkusů, mobilních staveb pro
kulturu“,
- za spojku „a“ se vkládá text „dále jsou nepřípustné“.
- na konec se vkládá nový text ve znění
-- začátek nového textu –
Ustanovení bodu d) se nevztahuje na plochy:
- plochy dopravních koridorů (DK)
- plochy dopravy silniční (DS)
- plochy dopravy drážní (DD)
- plochy parkovací a odstavné (DP)
- plochy technické infrastruktury (TI)
- plochy výroby průmyslové – těžký průmysl (VT)
- plochy výroby průmyslové – lehký průmysl (VL)
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- plochy výroby drobné (VD/VD.1)
-- konec nového textu –
2. Bod g)
– na konec prvního řádku (první věty) se vkládá text „(požadavky na
minimální velikost pozemků)“
- původní text bodu se rozděluje do podbodů g.1) až g.6), upravuje se a
doplňuje
- původní text první věty je součástí podbodu g.1) přitom platí
- za text „minimální velikosti“ se vkládá nový text „pozemků pro“
- text „oddělovaných pozemků oddělovaných“ se ruší a nahrazuje
textem „oddělované pozemky oddělované“
- ze text „bydlení individuální“ v první hlavní odrážce se vkládá text „–
ve všech plochách, v nichž je toto využití přípustné“
- na konec první odrážky se vkládá text „/1 rodinný dům“
- ve druhé dorážce se ruší text „řadovou zástavbu“
- na konec druhé odrážky se vkládá text „/1 rodinný dům“
- ve třetí odrážce se ruší text „přitom splnění podmínky může být
prokázáno v rámci související skupiny pozemků“ a nahrazuje se
textem „- pro řadovou zástavbu min. 450 m2/1 rodinný dům“
- ve druhé hlavní odrážce se za slovo „pozemky“ vkládá text „pro
smíšené bydlení – plochy“ a na konec věty text „(SO, SM)“
- na konec čtvrté odrážky se vkládá text „/1 rodinný dům“
- v páté dorážce se ruší text „řadovou zástavbu“
- na konec páté odrážky se vkládá text „/1 rodinný dům“
- v šesté odrážce se ruší text „přitom splnění podmínky může být
prokázáno v rámci související skupiny pozemků“ a nahrazuje se
textem „- pro řadovou zástavbu min. 450 m2/1 rodinný dům“
- pokračující původní text je součástí podbodu g.5) přitom platí
- ruší se slovo „tohoto“ v první větě
- za slovo „ustanovení“ se vkládá text “bodu g)“
- ruší se text „Jedná se tedy“ a nahrazuje se textem „Za nově
oddělované pozemky jsou tedy považovány“
- ruší se předložka „o“ před slovem „pozemky“
- za slovo „pozemky“ se vkládá nový text „zbylé z původních pozemků
po oddělení jejich části (včetně zůstatkových pozemků“
- za slovo „objektů“ se vkládá znak „)“
- ruší se slovo „funkcí“ a nahrazuje se textem „všechny ostatní
pozemky velikostně“
- ruší se předložka „po“ a nahrazuje se textem „v důsledku“
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- mezi podbody g.1) a g.5) se vkládají nové podbody g.2), g.3) a g.4) ve
znění
-- začátek nového textu –
g.2)

Přitom pro všechny stavební pozemky zároveň platí:

- pro všechny typy rodinných domů platí podmínka dodržení
minimální velikosti pozemku vztažená k celkovému počtu bytových
jednotek min. 450 m2 / 1 bytová jednotka.
g.3) Podmínky g.1) a g.2) platí současně, pro stanovení požadované
minimální velikosti je závazná vyšší z obou hodnot velikosti pozemku.
g.4) Splnění podmínky v plochách stabilizovaných u pozemků
vymezených / oddělených před nabytím účinnosti změny č. 3
územního plánu Vratimov může být prokázáno v rámci související
skupiny pozemků vytvářejících jeden souvislý funkční celek v rámci
shodného typu plochy s rozdílným způsobem využití, zpravidla
vlastněný jedním majitelem.
-- konec nového textu –
- na konec bodu g) se vkládá nový podbod g.6) ve znění
-- začátek nového textu –
g.6) Nově oddělovaným pozemkem je z hlediska územního plánu také
každý pozemek oddělený nebo vymezený po nabytí účinnosti změny
č. 3 územního plánu Vratimov.
-- konec nového textu –
3. Upravuje se číslování následujících bodů odstavce v logické řadě.
4. Bod h) (dle nového číslování)
- ruší se slovo „nezastavěném“ a nahrazuje se slovem „řešeném“
- ruší se na konci druhé odrážky text „, výpěstků a nářadí souvisejících
se zajištěním funkcí lesa“
5. Bod i) (dle nového číslování)
- ve větě první se za slovo „nepřipouští“ vkládá text „(územní plán
výslovně vylučuje)“
- za první větu se vkládají nové odrážky ve znění
-- začátek nového textu –
- umísťování staveb a zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny nad 60 m2
zastavěné plochy
- umísťování staveb pro účely rekreace a cestovního ruchu, například
ekologická a informační centra (umísťování cyklistických stezek je
přípustné),
-- konec nového textu –
- v odrážce „oplocování s výjimkou“ se
- v první odrážce za slovo „zařízení“ vkládá text „veřejné dopravní a“
13
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- ve druhé odrážce na její začátek vkládá text „oplocování formou“
- ve třetí odrážce na jejím začátku ruší text „dočasných oplocenek“
a nahrazuje se slovem „oplocování“
- ve třetí odrážce na její konec vkládá text „formou dočasných
oplocenek“
- se ruší původní text druhé odrážky v celém rozsahu
6. Na konec odstavce se vkládá nový bod o) ve znění
-- začátek nového textu –
o) Odstavná a parkovací stání v plochách s přípustnou funkcí bydlení
/ ubytování
- pro každý nový rodinný dům je stanovena podmínka vybudování
odstavných stání na vlastním pozemku, a to v počtu min. 1,5 stání /
1 bytová jednotka (zaokrouhleno na celou hodnotu směrem nahoru),
- pro každý bytový dům platí podmínka zajištění min. 1 odstavného a
parkovacího stání / 1 bytová jednotka,
- stanovené podmínky se vztahují i na objekty rekonstruované,
přestavované,
- výměry odstavných stání se započítává do zastavěné plochy (viz
KZP).
-- konec nového textu –
8.4.

Podkapitola F.3, odstavec 1.

-

podmínky využití ploch SO – smíšené obytné venkovské – mění se
pojem „Hlavní využití“ na „Specifikace využití“

-

podmínky využití ploch SM – smíšené obytné venkovské – mění se
pojem „Hlavní využití“ na „Specifikace využití“

-

podmínky využití ploch NS – smíšené nezastavěného území
- ruší se text „Hlavní využití - zeleň (vzrostlá zeleň) s
mimoprodukční funkcí na nelesní půdě“,
vkládá se nová odrážka do odstavce „Přípustné využití“ – vkládá
se text ve znění „zeleň (vzrostlá zeleň) s mimoprodukční funkcí
na nelesní půdě“¨
podmínky využití ploch DP – parkovací a odstavné – ve využití
přípustném se ruší text „komunikace funkční skupiny C a D“ a nahrazuje
se textem „místní a účelové komunikace“
podmínky využití ploch VT – výroby průmyslové – těžký průmysl - ve
využití přípustném se ruší text „(C a D)“
podmínky využití ploch VL – výroby průmyslové – lehký průmysl - ve
využití přípustném se ruší text „(C a D)“
podmínky využití ploch VD/VD.1 – výroby drobné - ve využití
přípustném se ruší text „(C a D)“
podmínky využití ploch PF – polyfunkční - ve využití přípustném se ruší
text „(C a D)“
podmínky využití ploch Z – zemědělské – orné půdy a trvalých travních
porostů - ve využití přípustném se ruší text „(C a D)“

-
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-

podmínky využití ploch Z – zemědělské – sadů a zahrad - ve využití
přípustném se ruší text „(C a D)“
podmínky využití ploch L – lesní - ve využití přípustném se ruší text
„(C a D)“
podmínky využití ploch PP – přírodní - ve využití přípustném se ruší text
„(C a D)“
podmínky využití ploch NS – smíšené nezastavěného území - ve využití
přípustném se ruší text „(C a D)“

9.

Kapitola G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se mění
a doplňuje způsobem dále uvedeným

9.1.

Podkapitola G.1 – ve znění podkapitoly se
- na konec textu vkládá nová odrážka / text ve znění
-- začátek nového textu –
VD 10 úpravy místních komunikací – zajištění sekundárního křížení
silniční dopravy se železniční tratí - pro veřejně prospěšnou stavbu je
vymezen překryvný koridor
-- konec nového textu –

10.

Kapitola H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo se mění a doplňuje způsobem dále
uvedeným

10.1. Ruší se původní text bodu 1. v celém rozsahu a nahrazuje se textem
-- začátek nového textu –
„Územní plán Vratimov nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.“
-- konec nového textu –
11.

Kapitola I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování se mění a doplňuje
způsobem dále uvedeným

11.1. Ve znění odstavce 1. v tabulce ploch se ruší řádek Z21 v celém rozsahu.
11.2. Ve znění odstavce 3. se ruší číslovka „2“ a nahrazuje se číslovkou „3“.
12.

Kapitola K. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresu k němu
připojené grafické části se mění a doplňuje způsobem dále uvedeným

12.1. Kapitola K., odstavec I.A – ve znění odstavce se
- ruší údaj o počtu stran a nahrazuje se aktuálním údajem
13.

Změny bez nutnosti citace v předchozím textu:
- jsou provedeny jazykové korekce a opraveny překlepy a zjevné tiskové
chyby
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14.

Výroková část změny č. 3 obsahuje 15 stran textu a grafickou část:
I.B
I.B
I.B
I.B

1.
2.
3.
6.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Schéma dopravy
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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I.

POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRATIMOV

Územní plán Vratimov vydalo Zastupitelstvo města Vratimov na svém 11. zasedání
dne 23. 04. 2012 usnesením č. 11/8.4.3. Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti
dne 09. 05. 2012. Změnu č. 1 územního plánu Vratimov vydalo Zastupitelstvo města
Vratimov usnesením č. 21/5.3, opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 22.9.2018.
Změnu č. 2 územního plánu Vratimov vydalo Zastupitelstvo města Vratimov usnesením č.
99/23.2, opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 01.10.2020.
O pořízení Změny č. 3 Územního plánu Vratimov (dále jen „Změny č. 3“) rozhodlo
Zastupitelstvo města Vratimov dne 19. 8. 2020 pod usnesením č. 9/3.2
Změna č. 3 je pořizována na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Vratimov
za období 2016-2020, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 3 v rozsahu
zadání změny, pokyny byly schváleny Zastupitelstvem města Vratimova dne 19.8.2020
usnesením č. 9/3.2. Pokyny pro zpracování návrhu změny byly následně doplněny na
základě rozhodnutí zastupitelstva města, které o tomto rozhodlo dne 08.12.2021 č.
usnesení 15/4.
Pořizovatelem Změny č. 3 Územního plánu Vratimov je Městský úřad Vratimov dle
§ 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který dle § 24
stavebního zákona splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, a
to na základě smlouvy s Ing. Martinou Miklendovou, která splňuje kvalifikační požadavky
dle § 24 stavebního zákona.
Jako zpracovatel změny č. 3 byl vybrán zodpovědný projektant Ing. arch. Aleš
Palacký, číslo autorizace: ČKA 03 760.
Změna č. 3 je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a násl. stavebního
zákona, toto bylo schváleno zastupitelstvem města dne 19. 8. 2020 pod usnesením č.
9/3.3.
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II.

DEFINICE PRÁVNÍHO RÁMCE, POUŽITÉ PODKLADY

1.

Územní plán Vratimov - změna č. 3 (dále jen „změna č. 3“)

2.

•

je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s prováděcími předpisy k tomuto zákonu - vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č.501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území;

•

je zpracován na základě požadavků města a požadavků soukromých
subjektů na provedení změn v území, pro které je podmínkou změna
platného územního plánu;

Zadávací dokument
•

3.

základním zadávacím podkladem pro zpracování změny č. 3 Územního plánu
Vratimov jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 3 obsažené ve Zprávě
o uplatňování územního plánu Vratimov za období 2016-2020 schválené
Zastupitelstvem města Vratimov usnesením č. 9/3.2 dne 19.08.2020 a
doplněné na základě usnesení Zastupitelstva města Vratimov č. 15/4 ze dne
08.12.2021 o další požadavky;

Podklady pro zpracování
•

Územní plán Vratimov - změna č. 3 byla zpracována nad platným územním
plánem ve znění po jeho změnách č. 1 a č.2 – tzv. Úplným zněním ÚP
Vratimov po změně č. 2;

•

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1,
2, 3, 4 a 5– dále jen „PÚR ČR“;
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění po
Aktualizaci č. 1 a č. 5 – dále jen „ZÚR MSK“;

•
•

Územně analytické podklady – v aktualizované verzi;

•

Územní studie
o

Územní studie Vratimov - Z36 Adámkova I. - pořídil MÚ Vratimov,
zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký, schválení možnosti využití
1.3.2013;

o

Územní studie Vratimov - Z117 U Školy IV, Z118 U Školy V pořídil MÚ Vratimov, zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký, schválení
možnosti využití 18.3.2013;

o

Územní studie plochy Z18 - Břízková I., pořídil MÚ Vratimov,
zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký, schválení možnosti využití
17.9.2014;

o

Územní studie plochy Z 127 - Nad Točnou III. (aktualizace
č. 1) - pořídil MÚ Vratimov, zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký,
schválení možnosti využití 17.5.2018;

o

Územní studie Plocha Z86, Břízková I. - pořídil MÚ Vratimov,
zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký, schválení možnosti využití
25.5.2015;
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4.

5.

o

Územní studie Vratimov - plocha Z64, Na podlesí III - pořídil MÚ
Vratimov, zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký, schválení možnosti
využití 31.8.2016;

o

Územní studie plochy Z94, Vratimovská II. - pořídil MÚ Vratimov,
zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký, schválení možnosti využití
28.12.2016;

o

Územní studie sídelní zeleně ve Vratimově - pořídil MÚ Vratimov,
zpracovatel Ing. Š. Stolaříková, schválení možnosti využití 7.2.2017;

o

Územní studie sídelní zeleně v Horní Datyni - pořídil MÚ Vratimov,
zpracovatel Ing. Š. Stolaříková, schválení možnosti využití 25.7.2017;

o

Územní studie plochy Z21, Polní I. - pořídil MÚ Vratimov,
zpracovatel Ing. Arch. A. Palacký, schválení možnosti využití
12.03.2021;

Použité mapové podklady
•

katastrální mapa řešeného území - digitální katastrální mapa;

•

letecké snímky (www.cuzk.cz);

•

digitální mapové podklady (www.cuzk.cz);

Ostatní podklady a koncepční dokumenty respektované při zpracování
• Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, zpracovala EKOLA group,
spol. s r.o., září 2008;
• Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - pořídil KÚ MS kraje, zpracovala
EKOLA group, spol. s r.o., září 2008;
• Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad
potřeby bytů - podklad pro Územně analytické podklady Moravskoslezského
kraje - KÚ MS kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury,
zpracovatel RNDr. Milan Polednik, červen 2013;
• Bílá kniha - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd
Moravskoslezského kraje - aktualizace listopad 2010, schválena
usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje;
• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského
kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
schválena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 17/1486 dne
26. dubna 2007;
• Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje pořídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MS kraje), odbor dopravy
a
silničního
hospodářství,
schválena
usnesením
Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008;
• Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje pořídil KÚ MS kraje, zpracovala EKOTOXA s.r.o., 2008;
• Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského
kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dle §
77a
zákona
č.
114/1992
Sb.,
o
ochraně
přírody
a krajiny, v platném znění), schválena usnesením zastupitelstva kraje
č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005;
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• Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského
kraje – vydal KÚ MS kraje, Rada kraje formou Nařízení Moravskoslezského
kraje 1/2009, ze dne 4. 3. 2009;
• Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ
MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství (dle § 48 odst. 1 písm. f)
zákona
č.
86/2002
Sb.,
o
ochraně
ovzduší,
v platném znění), vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004,
včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje
(2010);
• Marketingová
strategie
rozvoje
cestovního
ruchu
v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013 (Agentura pro regionální
rozvoj, a.s., Ostrava);
• Plán oblasti povodí Odry, schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje dne 14. 10. 2009, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze
dne 2. 6. 2010;
• Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období
2016-2026 - pořídil KÚ MS kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
(povinnost dle § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění), schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje usnesením č. 18/1834 ze dne 25. 2. 2016 (vydáno OZV MS kraje
č. 1/2016);
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje - pořídil
KÚ MS kraje odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se
správcem povodí, tj. Povodím Odry, s.p. (povinnost dle § 4 odst. 1 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), schválilo
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1121/1 ze dne 30.
9. 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území
Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010). Zpracováno dle Metodického
pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, MZe ČR,
č.j. 10 534/2002-6000;
• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012 Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava, 2010;
• Strategie rozvoje kraje na léta 2009—2016 - schválená usnesením
zastupitelstva c.11/1019 ze dne 21. 4. 2010.;
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
na léta 2010 - schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22.
9. 2010;
• Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje,
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, zpracovatel PROCES –
Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 2012;
• Studie „Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na
území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a
ochrany přírody a krajiny“ - pořídil KÚ MS kraje, zpracovalo Regionální
centrum EIA, s.r.o., 2007;
• Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (povinnost - § 4 zákona č.
406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění), vydaná opatřením
č.j.: ŽPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004, včetně Vyhodnocení naplňování
Územní energetické koncepce (říjen 2009);
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• Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského
kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a
kultury, zpracovatel Atelier T-Plan, s.r.o., květen 2013;
• Územní studie Vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých
výškových,
plošných
a prostorových
rozměrů
v krajině
Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraje, odbor územního plánování,
stavebního řádu a kultury, zpracovatel LOW & spol., s.r.o., 2013;
• Územní studie „Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje
- plán regionálního ÚSES MSK (2019)“
Další použité územně analytické a rezortní podklady
• Generel cykloturistiky pro region Severní Moravy a Slezska - ÚDIMO,
s.r.o. Ostrava, 05/1995;
• Mapy ložiskové ochrany – Kraj Moravskoslezský - MŽP – Česká
geologická
služba
–
Geofond,
Praha
(podklady
čerpané
z
http://www.geofond.cz);
• Odvozená mapa radonového rizika - Ústřední ústav geologický Praha,
Uranový průmysl Liberec, Geofyzika Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha
- 1990;
• Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém
území české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek –
Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní část okresu Ostrava – město
(OKD a.s. IMGE, o. z., únor 1998, ve znění rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí ČR č. j. 838/580/13,37462/ENV ze dne 5. 6. 2013 ve věci změny
chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, které nabylo
právní moci dne 25. 6. 2013);
• Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
na základě dat za rok 2004 - č. 38/2005 z Věstníku MŽP částka 12/2005;
na základě dat za rok 2006 - č. 9/2008 z Věstníku MŽP částka 4/2008;
• Státní
archeologický
seznam
ČR
podklady
čerpané
z http://monumnet.npu.cz;
• Územní plány sousedních obcí;
• Výpis údajů z katastru nemovitostí - statistické údaje o katastrálním
území Vratimov, podklady čerpané z http://www.cuzk.cz;
• Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR podklady čerpané z http://monumnet.npu.cz;
• Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000, 2005
- ŘSD ČR, Praha;
• a další podklady získané při konzultacích u správců sítí a ostatních organizací
uvedené v příslušných kapitolách textové části.
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A.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

VYUŽÍVÁNÍ

ÚZEMÍ

Z HLEDISKA

Město Vratimov, k. ú. Vratimov a Horní Datyně patří do rozvojové oblasti OB2
Metropolitní rozvojová oblast Ostrava (PÚR ČR), resp. dle ZÚR MSK do rozvojové oblasti
OB2 Ostrava. Město Vratimov je zařazeno do krajinné oblasti Ostravsko - Karvinsko.
Změna č. 3 nemění postavení obce v systému osídlení, ani neovlivňuje širší vztahy
v území definované původním územním plánem, případně dalšími koncepčními dokumenty
celostátního nebo krajského významu. Změna č. 3 byla vyhodnocena z hlediska vazeb a
požadavků definovaných pro rozvojové, specifické a krajinné oblasti a s těmito
zkoordinován zapracováním záměrů nadmístního významu, koordinací se záměry
uplatněnými v územně plánovací dokumentací okolních obcí, apod.
Navržená změna nemá vliv na širší dopravní vztahy, širší vztahy technické
infrastruktury v území, na vymezený územní systém ekologické stability. Změny se
nedotýkají ptačích oblastí nebo evropsky významných lokalit.

B.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POŽADAVKŮ
NA ÚPRAVU PO PROJEDNÁNÍ DLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA
A POŽADAVKŮ NÁSLEDNÝCH

Změna č. 3 Územního plánu Vratimov je zpracovaná na základě zadávacího
dokumentu, kterým jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 3 v rozsahu zadání
obsažené ve Zprávě o uplatňování územního plánu Vratimov za období 2016-2020
schválené Zastupitelstvem města Vratimov usnesením č. 9/3.2 dne 19.08.2020 a
doplněné na základě usnesení Zastupitelstva města Vratimov č. 15/4 ze dne 08.12.2021
o další požadavky (dále též „zadání“).
Požadavky vyplývající ze zadání byly návrhem změny č. 3 splněny
následujícím způsobem:
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
Nadřazená
územně
plánovací
Moravskoslezským krajem:

dokumentace

a

podklady

zpracované

1. Ve změně č. 3 územního plánu Vratimov (dále jen „změna č. 3“) bude prověřeno,
zda územně plánovací dokumentace města Vratimov (nejen samotná změna č. 3)
naplňuje republikové priority vymezené v Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje
České republiky 2008 schválené vládou dne 15. 4. 2015 a soulad s Aktualizací č. 2
a č. 3, kdy bude popsáno, čeho se předmětné aktualizace týkají a jaký je jejich
průmět do ÚP Vratimov.
Splněno – vyhodnocen soulad ÚP Vratimov s PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9.
2021. Vyhodnocení je obsahem kapitoly F.1.
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2. Z hlediska Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského (AZÚR
MSK), která nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018 bude nejen samotná změna č. 3, ale
také obecně územně plánovací dokumentace města Vratimov zkonfrontována s tím,
že Území města Vratimov je zařazeno do OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava
a dále se všemi nadmístními záměry, plochami a koridory nadmístního významu,
mezinárodního a republikového významu, nadregionálním a regionálním ÚSES, s
tím, že je město Vratimov zařazeno do oblasti specifických krajin Ostravské pánve
(E), Ostrava – Karviná (E-01), veřejně prospěšnými stavbami, veřejně prospěšnými
opatřeními a budou řešeny záměry, které je nutné koordinovat se sousedními
obcemi. Toto bude detailně po jednotlivých bodech rozebráno a vhodně
okomentováno tak, aby byl prokázán nejen soulad změny č. 3 s nadřazenou ÚPD,
ale také soulad platného ÚP Vratimov s nadřazenou ÚPD.
Splněno – vyhodnocen soulad ÚP Vratimov se ZÚR MSK ve znění platném od 31.
7. 2021. Vyhodnocení je obsahem kapitoly F.1.
3. Ve změně č. 3 zohlednit platné koncepční rozvojové materiály a územně plánovací
podklady Moravskoslezského kraje, zejména:
- Program zlepšování kvality ovzduší
- Územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje
- Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MS kraji na léta
2015-2020
- Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier
T-plan, s.r.o.,5/2013)
- Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad
potřeby bytů (RNDr. Milan Polednik, 6/2013)
- Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (IRI, s.r.o., 2/2015)
- Územní studie „Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje
– plán regionálního ÚSES MSK (2019)“
Uvedené koncepční materiály jsou základními podklady zohledněnými v ÚPD obcí
a měst Moravskoslezského kraje. Jsou zohledněny dle příslušné relevance i v ÚPD
města Vratimova.
4. Ve změně č. 3 zohlednit územně analytické podklady Moravskoslezského kraje
(2017) a územně analytické podklady ORP Ostrava (2016) viz. kapitola B) této II.
Zprávy o upl. ÚP Vratimov.
ÚAP MSK sledují pro řešené území jevy a problémy:
-

slabou stránku W1 - Znečištěné ovzduší a hluková zátěž – nejsou
vymezovány žádné nové zastavitelné plochy v plochách s možnou negativní
exponencí chráněných prostor,
záměry na změny:
 modernizace trati č. 321 v úseku Ostrava (Svinov) – Havířov – Český
Těšín – je respektován stávající drážní koridor, která je pro záměr
kapacitně dostačující,
 elektrifikace trati č. 323 v úseku Ostrava-Kunčice – Frenštát pod
Radhoštěm (Valašské Meziříčí) - je respektován stávající drážní
koridor, která je pro záměr kapacitně dostačující,
 zvojkolejnění trati č. 323 v úseku Vratimov – Frýdek-Místek – záměr
je dlouhodobě sledován, jehom součástí jsou vymezené koridory pro
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úpravu silniční dopravy, pro mimoúrovňové kiřížení a směrové úpravy
kolejiště,
vybudování uzlu 400 kV – v územním plánu je vymezena plocha pro
uvedený záměr (transformovna), rovněž je vymezený koridor pro
vedení VVN 400 kV.

ÚAP ORP Ostrava
-

-

ZU-07 Plocha bývalého areálu Vratimovských papíren = brownfield –
dlouhodobě řešená záležitost, změna č. 3 vymezuje plochu polyfunkční PF,
jejíž mořné využití dává předpoklad udržitelného řešení sledovaného
problému,
ZD-02 Jižní tangenta – změna č. 3 upravuje vymezení dotčených dopravních
koridorů a řeší tak plný soulad UPD Ostravy a Vratimova (koordinováno
s MMO),
ZZ-19 NBK N13 – řešeno již v předchozích změnách, změny č. 3 stanovené
řešení respektuje a nemění,
Ostatní uvedené jevy jsou koncepčně v souladu s Územním plánem Vratimov
ve znění jeho změn, jsou vytvopořeny předpoklady pro udržitelné řešení.
Konkrétní realizační kroky jsou záležitostí Města Vratimov.

Požadavky na urbanistickou koncepci:
1. Ve změně č. 3 bude aktualizováno zastavěné území v souladu s § 58 stavebního
zákona.
(1) Zastavěné území aktualizováno k 01.08.2021.
2. Prověřit stávající zastavitelné plochy a nově navrhované zastavitelné plochy
především s ohledem na respektování principů udržitelného rozvoje, ale také s
důrazem na zachování, či zlepšení kvality stávajícího a budoucího života obyvatel.
3. Prověřit možnosti rozšíření zastavitelných ploch v rámci celého území, kdy nové
zastavitelné plochy pro bydlení budou především prověřeny a přednostně vymezeny
v lokalitách navazujících na plochy stávajícího bydlení, u nichž je vyřešena veřejná
infrastruktura a je již realizována výstavba.
4. Nové zastavitelné plochy pro bydlení budou především prověřeny a přednostně
vymezeny v lokalitách navazujících na plochy stávajících zastavěných pozemků, u
nichž je vyřešena veřejná dopravní a technická infrastruktura zejména s ohledem
na uplatňování republikové priority formulované v čl. (24) Politiky územního rozvoje
ČR, ve znění Aktualizace č. 1 – tedy, že možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.
(2, 3, 4) V rámci zpracování změny č. 3 byly prověřeny plochy stabilizovaní i
všechny vymezené zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn
v krajině. Plochy již využité byly převedeny do ploch stabilizovaných, v souvislosti
s tím byla provedena úprava vymezení hranic zastavitelných ploch.
Veškeré nové zastavitelné plochy jsou vymezovány jen v plochách navazujících
na stávající zástavbu, v plochách s přepokladem dobré dopravní a technické
obsluhy, v plochách mimo zásadní omezující limity, mimo zjištěná rizika.
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5. Prioritou pro řešení Změny č. 3 bude prokázání potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch, jak je stanoveno v § 55 odst. 4 stavebního zákona. Vše bude
pak řádně zdůvodněno. Toto ustanovení se uplatní kromě nové zastavitelné plochy
také na úpravu regulativů, kterou by došlo k novému funkčnímu využití, jejíž
potřebnost a nemožnost využít jiné plochy s daným funkčním využitím je nutné
prokázat. V příslušné kapitole odůvodnění změny č. 3 bude uveden navržený převis
nabídky zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení.
(5) Provedeno vyhodnocení v souladu s požadavky zákona. Viz kapitola K. tohoto
Odůvodnění.
6. Změna č. 3 může ve vymezených částech obsahovat prvky regulačního plánu.
(6) Změny č. 3 obsahuje prvky regulačního plánu – viz kapitola D. tohoto
Odůvodnění.
7. Prověřit následující návrhy na změny územního plánu:
Požadavky fyzických a právnických osob
Č.

1

2

Parc. č.

Požadované využití

K.ú.

Stávající stav

271/8
Horní Datyně

1770/1,
1777,
1778/2,
1778/3,
1779/2

výstavba RD - plocha
SO
plocha Z

stavební pozemky
plocha Z

Doporučení
prověřit možnost
vymezení pro 1 RD,
větší rozsah vymezení
není doporučen z
důvodu ochrany ZPF

Řešení
(ZP = zastavitelná plocha)

Na základě prověření
konstatováno, že ZP
nelze vymezit
(ZPF, záplavové
a sesuvné území,
OP les)

prověřit

Vymezena ZP 3/21 SO
pro 1 RD na parc.
č. 1770/1

prověřit

Vymezena ZP 3/23 SO

prověřit

Vymezena ZP 3/12 PF
umožňující širší
využití odpovídající
umístění plochy
v rámci města

Vratimov

3

výstavba RD znovuzařazení do
259/2
plochy SO (dříve plocha
Horní Datyně
Z152)
plocha ZS

4

745
Vratimov

plocha umožňující
umístění drobné výroby
a služeb, skladovacích
zařízení, příležitostného
krátkodobého
ubytování vč.
související vybavenosti
plocha Z
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Č.

5

6

7

Parc. č.

Požadované využití

K.ú.

Stávající stav

1539/24
Vratimov

47/1
Horní Datyně

1232 (č.p.
755)
Vratimov

8

9

10

výstavba RD - plocha
BI
plocha Z - koridor
ochranného pásma
navrhovaného vedení
2x400 kV
výstavba RD - plocha
SO
plocha Z

vyřadit ze zastavitelné
plochy (blokované pro
nadjezd)
plocha DK, Z179

510/18

navrácení do VL

Vratimov

plocha Z

178/2

výstavba RD (2 RD)

Horní Datyně

plocha Z

204/23

stavební parcela (RD)

Horní Datyně

plocha Z

Doporučení

Řešení
(ZP = zastavitelná plocha)

aktuálně není vymezení Vymezena ZP 3/14 BI
doporučeno z důvodu
(změna bonity ZPF)
ochrany ZPF

vymezení není
doporučeno z důvodu
ochrany ZPF

Vymezena ZP 3/26 BI
pro 1 RD

aktuálně není
Prověřeno a dáno do
doporučeno z důvodu
souladu s projektovou
rozporu s požadavkem
přípravou silničního
nadřazené ÚPD, lze
podjezdu. Část
prověřit v souvislosti s
původní ZP převedena
požadavkem na změnu
do ploch VL
organizace dopravy
stabilizovaných.
(nadjezd/podjezd)
vymezení není
doporučeno z důvodu
ochrany ZPF,
odůvodnění žádosti
nepravdivé - plocha VL
byla vymezena v
předchozím ÚPSÚ,
stávající ÚP nikdy
takové využití
nesledoval

Požadavku nelze
vyhovět. Střet se
záměrem z nadřazené
ÚPD (ZÚR MSK) –
jižní tangenta.

vymezení není
doporučeno z důvodu
ochrany ZPF + část III.
bonity nenavazuje na
stávající zastavěné
území, ani na
zastavitelné plochy =
rozpor s požadavky na
ochranu ZPF a na
celistvost půdního
fondu

Požadavek prověřen.
ZP není vhodné
vymezit – viz
„Doporučení“
(shledáno jako plně
odpovídající stavu
v území)

vymezení není
doporučeno z důvodu
ochrany ZPF

Vymezena ZP 3/24 BI
pro 1 RD
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Č.

11

Parc. č.

Požadované využití

K.ú.

Stávající stav

133/1
Horní Datyně

bydlení, výstavba
rodinných domů,
scelení zastavěného
území
plocha Z

12

13

14

113/7

zařadit do plochy SO

Horní Datyně

plocha Z

1943/1 část
Vratimov

výstavba RD - plocha
BI
plocha Z

11/1

výstavba RD

Horní Datyně

plocha Z

91/1

VD/VD1 rozšířit
o BH/BI

15

Vratimov

Doporučení
prověřit možnost
vymezení pro 1 RD,
větší rozsah vymezení
není doporučen z
důvodu ochrany ZPF +
část III. bonity
nesplňuje požadavky
na minimální výměru
stavebního pozemku

Řešení
(ZP = zastavitelná plocha)

Vymezena ZP 3/27 BI
a ZP 3/28 PV

vymezení není
Požadavek proveřen,
doporučeno z důvodu
nebylo vyhověno – viz
ochrany ZPF + část IV.
„Doporučení“
bonity nesplňuje
(shledáno jako plně
požadavky na
odpovídající stavu
minimální výměru
v území)
stavebního pozemku
vymezení není
Požadavek proveřen,
doporučeno z důvodu
nebylo vyhověno –
ochrany ZPF + část III.
střet s limity území
bonity nesplňuje
(VVN+OP, vodovodní
požadavky na
řad+OP, ochrana ZPF)
minimální výměru
stavebního pozemku
prověřit možnost
vymezení pro 1 RD,
větší rozsah vymezení
není doporučen z
důvodu ochrany ZPF

Vymezena ZP 3/30 SO
a ZP 3/29 PV

prověřit

Vymezena plocha
přestavby pro
polyfunkční využití
P3/01 PF

Plocha VD

Požadavky města Vratimov
Č.

Požadavek

Doporučení

101

Aktualizovat vymezení
zastavitelných ploch a koridorů
souvisejících s aktualizovaným
řešením křížení silnice II/477 a
železniční trati č. 323
(nadjezd/podjezd)

Prověřit

102

V souvislosti s vymezením ploch a
koridorů souvisejících
s podjezdem pod železniční trati
(pož. č. 101) aktualizovat

Prověřit

Řešení
Požadavky byly
prověřeny z hlediska
souladu řešení
obsaženého
v platném územním
plánu se stavem
příprav – viz projekt
SŽDC. Na zkladě
toho bylo vymezení
plochy a koridorů
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Č.

Požadavek

Doporučení

dopravní řešení křižovatky ul.
Buničitá a Frýdecká

103

V souvislosti s vymezením ploch a
koridorů souvisejících
s podjezdem pod železniční trati
(pož. č. 101) aktualizovat
dopravní řešení napojení silnice
II/477 na tzv. Jižní tangentu
města Ostravy

104

Aktualizovat vymezení
zastavitelných ploch a koridorů
souvisejících s aktuálním
trasováním tzv. Jižní tangenty
města Ostravy

105

Prověřit trasování tzv. Bartovické
spojky (žel. dráha) a s tím
souvisejících vymezených
zastavitelných ploch a koridorů

Řešení
upraveno tak, aby
bylo sledované řešení
možné.

Prověřit

Prověřit

Změny č. 3 upravuje
vymezené koridorů
silniční dopravy tak,
aby vymezení
zastavitelných ploch
bylo v souladu
s navazujícím
vymezení v územním
plánu Ostravy

Prověřit

Proveřeno,
provedeny drobné
korekce vymezeného
koridoru drážní
dopravy.

Požadavky fyzických a právnických osob – doplnění pokynů na základě rozhodnutí
Zastupitelstva města Vratimova na 15. zasedání ZM dne 08.12.2022.
Č.

15/4_1

15/4_2

15/4_3

15/4_4

15/4_5

15/4_6

15/4_7

Parc. č.
K.ú.
1841/40
Vratimov
1767, 1768/1
Vratimov
204/25, 204/26
Horní Datyně
2072/9
Vratimov
842
Vratimov
1714/6 (část)
Vratimov
2094/17 (část)
Vratimov

Požadované využití

Řešení
(ZP = zastavitelná plocha)

výstavba RD / zahrádka

Vymezena ZP 3/19 BI a ZP
3/20 PV

výstavba RD

Vymezena ZP 3/22 SO na
pozemku parc č. 1768/1

výstavba RD

Vymezena ZP 3/25 BI a ZP
3/31 a 3/32 PV

výstavba RD

Vymezena ZP 3/16 SO

výstavba RD

Vymezena ZP 3/13 BI

výstavba RD

Vymezena ZP 3/18 SO

výstavba RD

Vymezena ZP 3/17 SO
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8. Zrušení zastavitelnosti u ploch nevyužitelných, resp.
využití v krátkodobém / střednědobém horizontu (4-5 let).

bez

předpokladu

(8) Zastavitelné plochy byly prověřeny. Změny č. 3 neruší z uvedeného titulu
žádné zastavitelné plochy, plochy s předpokladem zrušení nebo omezení byly
rušené v předchozích změnách.
9. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitách se zpracovanými
územními studiemi – soulad s vymezením ploch v územní studii nebo s
odůvodněným srovnatelným řešením.
(9) Koncepční doporučení zpracovaných územníách studií byla prověřená a
udržitelným způsobem zapracována do územního plánu. Jedná se zejména o
vymezení ploch bydlení a ploch veřejných prostranství v plochách se
zpracovanými územními studiemi.
10. Řešení veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch – zajištění přístupu
zejména k vymezeným plochám bydlení v souladu s legislativními a stavebně
technickými požadavky.
(10) Byly doplněny obecné podmínky využití území tak, aby byly zaručeny
požadované parametry veřejných prostranství.
11. Prověření tzv. neurbanizovaných ploch z hlediska realizace dopravní a technické
infrastruktury zajišťující obsluhu navazujících území zejména s funkcí bydlení.
(11) Stanovena urbanistická koncepce byla prověřena a shledána udržitelnou.
12. Prověření prostorových regulativů u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití, zejména hodnot a definic stanovené minimální velikosti pozemků a vazbu
stanovených podmínek na pozemky původní. Požaduje se uplatnění shodných
pravidel pro vymezování pozemků i u pozemků původních, z nichž se oddělují
pozemky nové.
(12) Byly doplněny obecné podmínky využití území tak, aby byla zaručena
rovnost přístupu při zohlednění reálných možností území.
13. Prověření prostorových regulativů u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití, zejména výškové hladinu zástavby a vazeb na krajinný ráz.
14. Ozelenění města, zlepšení životního prostředí – prověření zelených ploch,
krajinotvorných prvků, městské zeleně, alejí / stromořadí, apod.
15. Prověření aktuálního stavu pásem hygienické ochrany (vodní zdroje, apod.) a s
tím souvisejících podmínek využití dotčených ploch.
(13, 14, 15) Územní plán byl z hlediska požadavků prověřen. Prostorové
regulativy v zásadě odpovídají sledovaným cílovým kvalitám, rovněž hygienické
aspekty jsou dlouhodobě koncepčně řešeny a nebyly zjištěny významné střety
nad rámec dlouhodobě sledovaných problémů.
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Byla doplněna koncepce sídelní a krajinné zeleně způsobem posilujícím pravomoci
města při řešení výsadby alejí, realizace zelených prvků a ploch, při řešení
náhradní výsadby.
16. Pravidla pro vymezování nových zastavitelných ploch:
- Nové zastavitelné plochy vymezovat přednostně pro funkce individuálního
bydlení nebo funkce bydlení smíšeného, a to zásadně pro vlastní potřeby
majitelů pozemků (1-2 RD).
- Zásadně nevymezovat zastavitelné plochy s předpokladem komerčních
prodejů a pozemkových spekulací.
- Nevymezovat zastavitelné plochy v místech s nedostatečnou dopravní a
technickou obslužností, přitom dbát zejména na řešení dopravní obsluhy
území, pro níž je nutné vymezovat plochy veřejných prostranství v
požadovaných parametrech (min. 6,5 / 8m), a to již od páteřních silnic a
místních obslužných komunikací.
- Nevymezovat zastavitelné plochy v místech, kde je dostatečné množství
nevyužitých zastavitelných ploch, v místech vytvářejících uzavřené enklávy
ZPF, v místech kolize s krajinnými prvky a prvky ÚSES.
- Nevymezovat zastavitelné plochy s chráněnými prostory v místech
exponovaných hlukem, zvýšenou prašností, exhaláty.
(12) Při vymezování nových zastavitelných ploch byla požadována pravidla
reapektována a aplikována. Lze konstatovat, že všechny nově vymezené
zastavitelné plochy jsou s uvedenými v souladu.
Požadavky na koncepci dopravní a technické veřejné infrastruktury:
1. Zastavitelné plochy situovat přednostně ve vazbě na stávající komunikační
systém a v případě potřeby navrhnout kapacitně vyhovující dopravní napojení
zastavitelných ploch.
Uvedený princip je sledován již dlouhodobě v rámci všech zpracovávaných změn
ÚP Vratimov.
2. V celém územním plánu bude prověřena terminologie u komunikací, kdy již
nebude použito zatřiďování, ale bude všude použit pojem komunikačního prostoru.
Terminologie zatřiďování (A, B, C, D) je zrušena.
3. Respektovat ochranná pásma elektrických zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon).
4. Respektovat ochranná pásma silnic dle § 30 Zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích.
(3, 4) Ochranná pásma jsou respektována.
5. Návrhové plochy s přípustnou funkcí bydlení a návrhové plochy pro tělovýchovu
a sport, které se nacházejí v blízkosti silnice I. třídy, tedy i mimo její ochranné
pásmo (např. v souvisle zastavěném území nebo v místech vzdálených již mimo
ochranné pásmo silnice, ale u kterých je předpoklad, že budou zasaženy vlivy z
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provozu dopravy, atd.), musí být v textové části ÚPD uvedeny jako podmíněně
přípustné z hlediska splnění hygienických limitů z vlivů provozu dopravy. Tyto
plochy musí být v následném stavebním řízení posouzeny z hlediska vlivů z provozu
dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období 30 let, tzn., je třeba
zajistit, aby nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z Nařízení vlády č.
272/2011 Sb. v platném znění.
V kolizních plochách nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy s potenciálním
výskytem chránených prostor.
6. Respektovat ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
Respektováno – v OP dráhy nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy.
7. Respektovat celostátní železniční trať 321 Opava – Ostrava – Havířov – Český
Těšín a regionální dráhu 323 Ostrava, Kunčice – Valašské Meziříčí a vlečku AWT
Vratimov – Paskov – Staříč.
Respektováno – viz výše.
8. V případě nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalit v ochranném
pásmu dráhy zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít,
že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech.
V kolizních plochách nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy s potenciálním
výskytem chránených prostor.
9. Vhodně vymezit veřejná prostranství v souladu s § 7 a § 22 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (stanovení nejmenší šíře
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace).
Je obsahem upřesnění obecných podmínek využití.
10. Problematika dopravy v klidu – pro nově navržené plochy s rozdílným způsobem
využití vyžadujících řešení dopravy v klidu stanovit způsob a přípustnost řešení
dopravy v klidu zejména s ohledem na zachování prvků městské zeleně při
respektování nárůstu počtu automobilů.
Je obsaženo v koncepci dopravy a ve stanovených podmínkách využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a koncepci uspořádání
krajiny:
1. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
vyhláškou č. 395/1992 Sb.
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2. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy,
vodní toky.
3. Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty
vodních toků a komunikací.
Ochrana vzrostlé zeleně je obecně zakotvena v koncepci sídlení a krajinné zeleně
a v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití. Vyplývá také
z legislativy ČR a z principů a postupů uplatňovaných při rozhodování v území.
Změny č. 3 nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy v kolizní poloze vůči
dotčeným jevům.
4. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – 50 m od okraje
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která
jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; provést vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné
rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. Je nutné respektování
stávajících pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich dosavadního vymezení v
plochách lesních a požaduje neumisťování staveb a ploch pro stavby na pozemky
určené k plnění funkcí lesa a ve vzdálenosti do 50 m od těchto pozemků s výjimkou
ploch pro stavby ve veřejném zájmu. Orgán státní správy lesů dále požaduje
zapracování požadavku nepřípustnosti změn využití území v plochách lesních do
regulativů této plochy a dále úpravu regulativů ploch přírodních a krajinné zeleně k
jejich přípustnému využití na les, lesní pozemky.
Změna č. 3 primárně nevymezuje zastavitelné plochy v plochách 50 m od okraje
pozemků určených k plnění funkcí lesa způsobem, který by neumožnil umístění
staveb hlavních mimo tyto plochy. Je však nutno konstatovat, že je možné
vymezit zastavitelné plochy tak, aby umístěná stavby bylo možné i blíže, pokud
s takovým řešením v každém konkrétním případě vyjádří souhlas správce lesa a
orgán ochrany lesa. Je také nutno konstatovat, že je běžnou praxí respektovat
umísťování staveb až na vzdálenost 20 – 25 m od okraje lesa, případně v těchto
polohách umísťovat zahrady ať již oplocené nebo neoplocené.
V rámci vymezování nových zastavitelných ploch byly vždy požadavky na
ochranu lesa respektovány, individuálně posouzeny, včetně případného
alternativního umístění. Několik požadavků na vymezení ploch nebylo naplněno,
mj. i z důvodu kolize s plochou 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
5. Případné odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa navrhnout
v souladu s ust. § 14, odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesního zákona) pouze za
podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit alternativou – umístěním navrhované
plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou v vzásadě respektovány a zastaviteůné
plochy jsou v nich vymezované jen zcela výjimečně. Změna č. 3 vymezuje dvě
zastavitelné plochy v rámci „ploch lesa“, a to plochu Z3/10 DD související s VPS
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rekonstrukce a elektrifikace dráhy č. 323 Vratimov – Frýdek-Místek, a dále plochu
Z3/13, která je součástí stávající zástavby, netvoří významnou plochu zeleně a
je v zásadě shodná s plochami prořídlé náletové zeleně.
6. Při zpracování návrhu změny územního plánu je nutno postupovat v souladu s
§ 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu tak, aby byla
zajištěna ochrana zemědělské půdy. Pořizovatelé a projektanti územní plánovací
dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této ochrany, dle § 4 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jinou
možnou variantou, výhodnou i z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního
fondu. Krajský úřad současně upozorňuje na postupy dané § 4 odst. 3 zákona o
ochraně zemědělského půdního fondu, k zajištění zájmů ochrany zemědělské půdy
I. a II. třídy ochrany. Při vyhodnocování potřeby záboru zemědělské půdy je
nezbytné současně vycházet z § 2 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů
k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu i čl. II. Metodického pokynu MŽP
OOLP/1067/96, kdy se tato zjištění musí zapracovat do podkladů předloženého
návrhu.
7. S ohledem na stávající deklaraci ploch určených pro nezemědělské využití
(především ploch pro bydlení) budou důsledně zkoumány důvody pro návrh dalších
ploch pro tyto účely a krajský úřad posoudí tzv. převis nabídky ve vztahu k novým
požadavkům změny funkčního využití území na úkor zájmů ochrany zemědělského
půdního fondu. V tomto směru bude zdejší správní orgán v případě aplikace ust. §
4 odst. 3 uvedeného zákona zkoumat, zda předložené návrhy obsahují vyhodnocení
veřejného zájmu, který výrazně převažuje nad zájmy ochrany zemědělského
půdního fondu. V neposlední řadě je upozorňováno, že pokud jsou v území (z
hlediska ochrany zemědělské půdy) významné, ucelené plochy, které byl v minulosti
pro výstavbu odsouhlaseny, a přitom nejsou takto v současnosti využívány, ani
prokazatelným způsobem zainvestovány např. dopravní i technickou infrastruktura,
bude, a to i s ohledem na zásady územního plánování (vymezení dalších
zastavitelných ploch vázat pouze na prokázání této potřeby), usilováno o jejich
změnu funkčního využití, a to ve prospěch zemědělského půdního fondu. Tento
postup lze odvodit nejen z postupů vymezených § 4 zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu, tedy zásad činit opatření s cílem zamezit neodůvodněným záborům
zemědělské půdy, ale i z hlediska ust. § 102 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
(6, 7) Změna č. 3 respektuje výše uvedené a při vymezování zastavitelných ploch
ctí zásadu vysoké ochrany zemědělské půdy, obzvláště zemědělské půdy nejvyšší
kvality. Za tí účelem byla kvalita půdy prověřena odborným pracovištěm SPÚ a
v současné době probíhá proces rebonitace. Dodržena je rovněž zásada
přístupnosti, nevytváření nepřístupných enkláv, dostupnosti ZPF pro účely
obhospodařování. Respektovány jsou investice do půdy – na plochách meliorací
je vymezena jen jedna rozsahem malá plocha, a to v mezní lokaci plochy tak,
aby nebyly zásadně narušeny ucelené lány orné půdy.
8. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
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předpisů a o změně některých dalších zákonů; řešit návaznost na plánování orgánu
ochrany ovzduší.
Změna č. 3 nevymezuje plochy pro umístění zdrojů znečištění.
9. Respektovat stávající meliorační zařízení. V případě kolize s tímto odvodněním
zajistit jeho funkčnost.
Změna č. 3 vymezuje zastavitelné plochy jejíž malá část se nachází v plochách
meliorovaných.
10. Respektovat kulturní a historické hodnoty v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči. Respektovat, že město Vratimov se nachází v UAN I – 1543-20/2 – Za lesem – hrádek a UAN II – 15-43-20/3 – Vratimov – středověké a
novověké jádro obce.
11. V pohledově exponovaných územích a horizontech, či v územích navazujících či
pohledově propojených se stávajícími historickými a kulturními dominantami
stanovit výškové a objemové regulace pro zástavbu v návrhových plochách a v
odůvodněných případech použít pro návrhové plochy index zástavby s ohledem na
ochranu krajinného rázu.
12. Respektovat zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), v platném znění.
13. Respektovat stanovený dobývací prostor Paskov I. a CHLÚ Česká část
Hornoslezské pánve, CHLÚ Paskov a CHLÚ Řepiště I.
14. Respektovat ložiska nerostných surovin Důl Paskov (IČ 307170100), Důl Odra,
stř. Paskov (IČ 307172500, IČ 307170000), Václavovické elevace (IČ 307230100)
a Hrabová-Bartovice (IČ 900830000). Okrajově zde zasahuje také prognózní zdroj
nevyhrazeného nerostu Řepiště-sever, jih (IČ 933240002) a schválený prognózní
zdroj vyhrazeného nerostu černého uhlí Hrabová-Bartovice (ID: 9008300).
15. Respektovat plošné poddolované území č. 4549 Paskov a území sesuvná.
16. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny,
zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové
poměry a kvalita povrchových vod.
17. Vzhledem ke změnám ve vymezení krajinných prvků je vhodné prověřit jejich
vymezení a způsob ochrany definovaný platným územním plánem a v případě
potřeby navrhnout vhodná opatření a způsoby využití území.
18. Respektovat podzemní zdroj přírodní pitné vody Vratimov – Důlňák (zdroje
Zimnice a Stará Datyně, včetně ochranných pásem I. a II. stupně) a dodržovat
podmínky vymezené opatřením obecné povahy, kterým byla ochranná pásma
vodního zdroje Důlňák stanovena. Grafická část územního plánu musí
obsahovat vyznačení hranice ochranného pásma vodního zdroje Důlňák.
19. Respektovat plochu zvláštní povodně pod vodním dílem – vodní díla Morávka,
Šance a Žermanice.
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20. Dále je nutné respektovat:
Památné stromy:
- 100412 Datyňský hraniční dub
- 104744 Dub tolerance
- 104743 Dub vzpomínkový
- 104745 Lípa Na Příčnici
Vodní toky a případně jejich stanovená záplavová území:
- Ostravice
- Slezský mlýnský náhon
- Horní Datyňka
- Datyňka
- bezejmenné potoky Údolní nivy:
- údolní niva Ostravice (přírodní / zemědělská / urbanizovaná)
- údolní niva Horní Datyňky (přírodní / zemědělská / urbanizovaná)
- údolní niva pravostranného přítoku Horní Datyňky (přírodní)
Významné stavby:
- Kostel sv. Jana Křtitele
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) Požadavky byly prověřeny, na
základě toho lze konstatovat, že tyto jsou v Územním plánu Vratimov ve znění
jeho změny č. 2 respektovány. Významné limity a hodnoty území jsou graficky
vyznačeny v Koordinačním výkrese. Způsob vyznačení byl porovnán
s vektorovými daty ÚAP 2020 a s databázemi opravněných subjektů, např.
Geology.cz. Lze konstatovat zajištění ochrany v rozsahu relevantním územně
plánovací dokumentaci.
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit.
Nejsou stanoveny.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění
nebo předkupní právo
Ve změně č. 3 bude prověřena aktuálnost již vymezených veřejně prospěšných
staveb, případně budou vhodně vymezeny nové veřejně prospěšné stavby, opatření
a asanace.
Vymezené VPS a VPO byly prověřeny se závěrem:
- vymezené VPS a VPO s právem vyvlastněním jsou aktuální, byla provedena jen
dílčí upřesnění plošného vymezení některých VPS a VPO. Nově je změnou č. 3
vymezena VPS dopravní infrastruktury VD 10 pro zajištění předpokladů
bezproblémové realizace úprav místních komunikací v souvislosti s realizací
mimoúrovňového křížení silniční dopravy se železniční tratí,
- vymezené VPS a VP s právem předkupním byly zrušeny v celém rozsahu.
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d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
V rámci zpracování návrhu změny č. 3, po prověření možností nově vymezit
zastavitelné plochy, mohou být vhodně vytipovány plochy, u kterých pak bude
stanovena podmínka zpracování územní studie. Institut dohody o parcelaci nebude
využit.
Nejsou vymezené žádné další plochy dle požadavku (d). U plochy Z34 byla
prodloužena podmínka zpracování územní studie o 4 roky ode dne nabytí
účinnosti změny č. 3.
e) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 3 územního plánu a
na uspořádání obsahu odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
1. Změna č. 3 bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a následujících
stavebního zákona.
Je procesním požadavkem, nemá zásadní vliv na urbanistickou a koncepční
stránku změny.
2. Změna č. 3 územního plánu Vratimov bude zpracována v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s jeho prováděcími vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území) ve znění pozdějších předpisů.
Změna č. 3 je zpracována dle uvedeného legislativního rámce.
f) Další požadavky vyplývající z projednání
1. Požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany ČR do textové a
grafické části návrhu této změny.
Požadavky jsou v územním plánu zapracovány. Pod legendou Koordinačního
výkresu je umístěn požadovaný text.
2. Prověřit, zda se prognózní zdroj nevyhrazeného nerostu cihlářské suroviny
Řepiště-sever jih (ID: 9332400) nachází v řešeném území, neboť podle informací
dostupných v Surovinovém informačním systému České geologické služby se
uvedený prognózní zdroj nachází v jižní části správního území obce Řepiště, nikoli
ve správním území obce Vratimov. Do západní části obce okrajově zasahuje ložisko
nevyhrazeného nerostu štěrkopísky Hrabová-Luhy (ID: 3211000).
Dle geology.cz se uvedený prognózní zdroj ve správním území města Vratimov
nachází, byť jen marginální částí.
3. Požadavek č. 7 (parc. č. 1232 k. ú. Vratimov) se doporučuje prověřit spolu s
požadavkem Města Vratimova č. 101 a č. 102.
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Územně plnovací činnost je činností koncepční a koordinační. V zásadě jinak
postupovat nelze.
4. Ve městě Vratimov je objekt zařazený do skupiny B – MG Odra Gas, s.r.o. a
zasahuje zde zóna havarijního plánování objektu Linde Gas, a.s. Toto musí být v ÚP
zakresleno.
Bezpečnostní a ochranná pásma a pásma havarijního plánování vymezena dle
podkladů dotčených organizací již v Koordinačním výkrese ÚP Vratimov, ÚZ po
změně č. 2. Změna č. 3 tyto aktualizuje a doplňuje do Koordinačního výkresu
chybějící prvky.
5. Respektovat elektrizovanou železniční trať č. 321 Opava – Ostrava – Havířov –
Český Těšín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena
do kategorie dráhy celostátní.
Je respektováno.
6. Respektovat jednokolejnou neelektrizovanou železniční trať č. 323 Ostrava –
Valašské Meziříčí, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
zařazena do kategorie dráhy regionální. Respektovat ochranné pásmo dráhy dle
výše uvedeného zákona o dráhách
Je respektováno.
7. Respektovat koridory pro záměry železniční dopravy mezinárodního a
republikového významu.:
- DZ14 – Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava - Svinov – Havířov –
Český Těšín s šířkou 120 m pro úsek řeka Odra (k. ú. Svinov) – Český Těšín
- DZ15 – Traťová spojka tratí č. 321 a č. 323 („úvrať Vratimov“) s šířkou
koridoru 120 m
- DZ16 – Optimalizace, elektrizace a zkapacitnění celostátní tratě č. 323 v
úseku Ostrava- Kunčice – Vratimov – Frýdek-Místek s šířkou koridoru 200 m
v celém rozsahu vymezení.
Respektováno - již popsáno výše.
8. Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu (dále jen „OP“) veřejného
mezinárodního letiště Ostrava/Mošnov, a to konkrétně v OP se zákazem laserových
zařízení - sektor B. Tato OP byla vydána Úřadem pro civilní letectví dne 17. 2. 2012
pod č.j. 0586-12-701. Vzhledem k tomu, že tuto informaci neeviduje původní
územní plán, je požadováno, aby výše uvedená Územní plán Vratimov II. Zpráva o
uplatňování informace byla do textové i grafické části územního plánu
zakomponována a ochranná pásma respektována v plném rozsahu.
Je v ÚP ve znění jeho změny zapracováno.
9. V současné době probíhá zpracování „Plánu ÚSES správního obvodu ORP
Ostrava“, jehož obsahem bude prověření správnosti vymezení a funkčnosti
územního systému ekologické stability krajiny místní úrovně a upřesnění vymezení
regionálního a nadregionálního ÚSES vymezeného v krajské studii „Územní systém
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ekologické stability Moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK
(2019)“. „Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava“ bude dokončen v r. 2020.
Vymezení ÚSES prověřeno, je v zásadě v souladu. Nebyly zjištěny odchylky.
10. Pozemky p. č. 47/1 v k. ú. Horní Datyně, p. č. 510/18 v k. ú. Vratimov a část
pozemku p. č. 271/8 v k. ú. Horní Datyně jsou součástí významného krajinného
prvku údolní niva (dále jen VKP) v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb. je třeba, aby tento VKP byl při posuzování návrhů na změnu ploch s rozdílným
způsobem využití na těchto pozemcích respektován.
Na uvedených pozemcích nejsou změnou č. 3 navržené nové zastavitelné plochy
s výjimkou části dopravního koridoru DK Z3/02 pro umístění stavby Jižního
obchvatu Ostravy. Tato stavba je dopravní stavbou vymezenou nadřazenou ÚPD.
11. V současné době SŽDC - Stavební správa východ v Olomouci řeší záměr projektu
stavby „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek Místek" (SUDOP
BRNO, spol. s r.o.), jejímž předmětem je celková rekonstrukce trati včetně
železniční stranice Vratimov. Úsek Vratimov - Frýdek-Místek bude zdvoukolejněn.
Trať bude elektrizovaná střídavou soustavou 25 kV.
Uvedený záměr je respektován.
12. Požadavky krajského úřadu – nadřízeného orgánu územního plánování:
a) Ve vazbě na podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit krajiny E-01
vymezené ZÚR MSK:
-

-

nové rozvojové plochy pro bydlení vymezovat s ohledem na skutečnou
potřebu vycházející ze sociodemografické prognózy území, s ohledem na
celkovou urbanistickou koncepcí sídel, ochranu volné krajiny, občanskou
vybavenost a dostupnost dopravní a technické infrastruktury;
postupně posilovat systém zelených ploch a pásů v krajině krajský úřad
nedoporučuje vymezovat nové zastavitelné plochy, které nenavazují na
zastavěné nebo zastavitelné území (požadavky č. 1 a 9).

Zpracovatel Změny č. 3 na základě prověření požadavků dospěl ke shodnému
závěru a plochy dle požadavků č. 1 a 9 nevymezil.
Všechny vymezené rozvojové plochy jsou vymezené v souladu s konbcepčním
požadavkem první odrážky.
b) textovou část ÚP Vratimov je nutno uvést do souladu s platnými právními
předpisy, zejména je nutno změnou č. 3 řešit části ÚP Vratimov, které svou
podrobností přesahují stanovený obsah ÚP (např. stanovení odstupových
vzdáleností, které má charakter stanovení stavební čáry); části ÚP přesahující
stanovenou podrobnost ÚP musí být v odůvodnění specifikovány a stanovení větší
podrobnosti musí být odůvodněno
Podrobné zdůvodnění – viz kapitoly D. a J.
c) změnou č. 3 je nutno prověřit dopravní řešení a řešení sítí technické infrastruktury
a vymezit plochy veřejných prostranství u zastavitelných ploch, jejichž využití bylo
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podmíněno zpracováním území studie, a pro které územní studie dosud nebyly
schváleny (plochy Z22, Z24 a Z34)
Plocha Z22 a Z24 nejsou obsaženy v ÚP Vratimov ve znění jeho změny č. 2 –
požadavek není relevantní.
Plocha Z34 je i nadále podmíněná zpracováním územní studie.
d) z hlediska zajištění návaznosti na záměry obsažené v ÚP Ostrava je nutno upravit
koridor jižní tangenty města Ostravy, který se jen částečně překrývá s koridorem
vymezeným pro tento záměr v ÚP Ostrava
V souladu – viz výše.
e) z hlediska zajištění širších územních vazeb je nutno prověřit dopravní propojení
na hranicích města Vratimov, prověřit je nutno propojení ul. Potoční na území města
Vratimov s ul. Polní na ul. města Šenov, které je obsaženo v ÚP Šenov, ale
realizováno je na území města Vratimov
Propojení Polní x Potoční je funkční.
13. Řešení koncepce dopravní infrastruktury v návaznosti na město Ostravu
koordinovat již při zpracování návrhu Změny č. 3 se Statutárním městem Ostravou.
Jedná se především o záměry odsunu trasy tzv. Jižní tangenty severně
od stávajícího vymezení, prověření trasování spojky železničních tratí č. 321 a 323
tzv. Bartovická spojka a aktualizace dopravního řešení křižovatky ul. Buničitá
a Frýdecká.
Opakovaný požadavek – vše v souladu - viz výše
14. Prověřit požadavek na přesun části zastavitelné plochy Z33 individuálního
bydlení BI na pozemku p. č. 1948 v k. ú. Vratimov k ulici Na Příčnici.
15. V návrhu změny č. 3 bude prověřeno, zda je nutné upravovat podmínky
prostorového uspořádání v plochách OV v prostoru ZŠ Vratimov na Datyňské 690
tak, aby se dala realizovat výstavba na základě „Umísťovací a objemové studie
prostoru kolem ZŠ Datyňská 690“.
Prověřeno, územní plán umožňuje realizaci záměru města.

C.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změna č. 3 územního plánu Vratimov neobsahuje žádné záležitosti nadmístního
významu, které by nebyly řešeny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje
v platném znění.
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D.

VÝČET PRVKŮ
VYMEZENÍ

REGULAČNÍHO

PLÁNU

S ODŮVODNĚNÍM

JEJICH

Změna č. 3 územního plánu Vratimov stanovuje tyto prvky regulačního plánu:
-

kapitola C.4 Systém sídlení zeleně:
 liniová propojení – cílové prvky – aleje, keřové kompozice, travnaté meze
Stanoveno zejména z důvodu potřeby města zajistit možnost realizace liniové
výsadby ve všech plochách s rozdélným způsobem využití bez nutnosti
plošného vymezení ploch zeleně nebo ploch obdobných.
Tyto prvky regulačního plánu se vztahují k celému řešenému území, zvláště
pak k zastavěnému území a plochám zastavitelným.

-

kapitola D.4 Veřejná prostranství:
 šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek bytového domu 12 m / při jednosměrném provozu
10,5 m
 šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek rodinného domu 8 m / při jednosměrném provozu
6,5 m
 požadavek na směrové a prostorové řešení komunikace v souladu s
příslušnou ČSN
Řešení potřeby zajistit minimální šířkové parametry veřejných prostranství a
zajistit řešení tzv. „úzkých hrdel“ v území jednoznačně již na úrovni územního
plánu.
Tyto prvky regulačního plánu se vztahují k celému řešenému území, ke všem
dotčeným veřejným prostranstvím.

-

kapitola E.1 Koncepce uspořádání krajiny:
 liniová propojení – cílové prvky – aleje, keřové kompozice, travnaté meze
Stanoveno zejména z důvodu potřeby města zajiostit možnost realizace
liniové výsadby ve všech plochách s rozdélným způsobem využití bez
nutnosti plošného vymezení ploch zeleně nebo ploch obdobných.
Tyto prvky regulačního plánu se vztahují k celému řešenému území, zvláště
pak k plochám neurbanizované krajiny.

-

kapitola F.2 Obecné podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití:
 odstavec d) – úprava přípustnosti umísťování mobilních domů, kontejnerů,
unimobuněk, jurt a stanových konstrukcí – vyloučení přípustnosti jejich
umísťování v celém řešeném území s výjimkou ploch dopravních koridorů
(DK), dopravy silniční (DS), dopravy drážní (DD), ploch parkovacích a
odstavných (DP), ploch technické infrastruktury (TI), výroby průmyslové –
těžký průmysl (VT), výroby průmyslové – lehký průmysl (VL) a výroby
drobné (VD/VD.1), kde může být jejich umístění součástí technického či
technologického řešení. Ze seznamu byly vyřazeny maringotky, neboť tyto
se v území neumísťují.
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Vyloučení vybraných druhů staveb a zařízení a vybraných výrobků plnících
funkci stavby z možnosti umísťování v území je výsledkem vyhodnocení
udržitelnosti koncepce ochrany hodnot území, včetně hodnot kulturních a
environmentálních, včetně ochrany krajinného rázu, atd. Mobilní domy, jurty,
transformpované kontejnery nebo kapacitní stany v jsou v zásadě prvky
kulturně neslučitelnými s ochranou krajinného rázu, jsou nelsučitelné
s požadavky územními i stavebně technickými a negarantují udržitelnou
kvalitu bydlení.
Tyto prvky regulačního plánu se vztahují k celému řešenému území
s výjimkou ploch výše uvedených.
 odstavec g) – podmínka g.2) - podmínka dodržení minimální velikosti
pozemku vztažená k celkovému počtu bytových jednotek (v rodinném
domě) min. 450 m2 / 1 bytová jednotka
Zajištění dlouhodobě udržitelné kvality bydlení v rodinných i v případě
vícebytových rodinných domů. Plocha pozemku 450 m2 umožní umístění
domu o plošné výměře 100-150 m2, vytvoření předprostoru pro parkování
1-2 vozidel a vytvoření klidové, okrasné či hospodářské plochy zahrady.
Takový princip odpovídá filozofii bydlení v rodinných domech a nevytváří
alternativní gheta z „bytových domů naležato“.
Tyto prvky regulačního plánu se vztahují k celému řešenému území, ke všem
plochám, v nichž je přípustná některá z forem individuálního bydlení.
 odstavec o) – podmínky minimálního počtu odstavných a parkovacích stání
Stanoveno z důvodu potřeby jednoznačné definice výpočtu počtu odstavných
míst na vlatsních pozemkcích – požadavek min. 1,5 stání / 1 bj. v rodinném
odmě a min. 1 stání / 1 bj. v bytovém domě vychází ze současného stupně
motorizace cca 1:2,5.
Tyto prvky regulačního plánu se vztahují k celému řešenému území, ke všem
plochám, v nichž je přípustná některá z forem bydlení.
Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., je vymezení části územního plánu
s prvky regulačního plánu obsaženo ve výkrese základního členění území.
Lze
konstatovat, že celé řešené území, tedy celé správní území města Vratimova je územím
s prvky regulačního plánu.

E.

VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH
DŮSLEDKŮ
ŘEŠENÍ
NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA

Změna č. 3 vymezuje 33 nových zastavitelných ploch a 1 novou plochu přestavby.
Plocha přestavby P3/01 PF je vymezena nad stávajícími plochami výrobními a v zásadě
řeší existující brownfield – není tudíž záborem a není z tohoto titulu vyhodnocována.
Ostatní plochy jsou vymezené na základě žádosti soukromých subjektů (vymezení plochy
pro umístění rodinného domu), na základě požadavku na vytvoření územně tehnických
předpokladů pro realizaci mimoúrovňového křížení silniční a železniční dopravy a na
základě požadavku na vytvoření polyfunkční plochy s šiším spektrem využití u budoucí
Jiřní tangenty.
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Jako nové zastavitelné plochy jsou vymezené plochy:
SO
BI
PV
DD
DK
PF

plochy smíšené obytné venkovské – Z3/16, Z3/17, Z3/18, Z3/21, Z3/22,
Z3/23, Z3/25 a Z3/30,
plochy bydlení v rodinných domech – Z3/13, Z3/14, Z3/19, Z3/24, Z3/26
a Z3/27,
plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch – Z3/05, Z3/06,
Z3/07, Z3/08, Z3/09, Z3/15, Z3/20, Z3/28, Z3/29, Z3/31, Z3/32 a Z3/33
plochy drážní dopravy – Z3/01 a Z3/10
plochy dopravních koridorů – Z3/02, Z3/03, Z3/04 a Z3/11
plochy polyfunkční – Z3/12

Změnou č. 3 se zábor půdy zvyšuje o 12,59 ha, z toho je 9,01 ha zemědělských
pozemků.
Plochy navržené změnou č. 3 zasahují do odvodněných pozemků – zábor v plochách
meliorací se zvyšuje o 0,23 ha.
Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa - změna č. 3 vymezuje dvě
zastavitelné plochy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,30 ha
– zastavitelnou plochu Z3/10 DD, která je vymezena pro umístění infrastruktury související
se železničním dopravním koridorem a kterou nelze z technologických důvodů vymezit
v jiné poloze, a zastavitelnou plochu Z3/13 BI, která je vymezena pro umístění 1
rodinného domu v poloze zbytkové plochy lesa bez většího významu „zůstatkové“ zeleně,
v ploše mezi stávající rodinnou zástavbou (Lesy ČR tuto plochu nabízely v aukci jako
plochu hospodářsky nevyužitelnou a v zásadě nelesní).

Tabulka č. 1 - Zábor půdy podle funkčního členění ploch se doplňuje o hodnoty:
funkční využití

zábor půdy
celkem (ha)

z toho zem.
pozemky (ha)

z nich orná půda
(ha)

1,41
1,58

1,41
1,38

0,93
1,28

0,75

0,41

0,32

1,38
0,09
7,38
12,59

1,38
0,01
9,01
9,01

1,38
0,01
8,34
8,34

zastavitelné plochy:
SO
plochy smíšené obytné venkovské
BI
plochy bydlení v rodinných domech
PV
plochy veřejných prostranství
s převahou zpevněných ploch
PF
plochy polyfunkční
DD
plochy drážní dopravy
DK
plochy dopravních koridorů
Změna č. 3 celkem

Tabulka č. 2 - Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch:
označení plochy
funkce

celková
výměra
půdy
ha

zastavitelné plochy – Z:
Z3/16
SO
0,16

z toho pozemky
nezemědělské
ha
-

lesní
ha
-

zemědělské
ha
0,16

z celkového odnětí zemědělských
pozemků
orná
zahrady
TTP
ha
ha
ha
0,16

-

-
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Z3/17
SO
Z3/18
SO
Z3/21
SO
Z3/22
SO
Z3/23
SO
Z3/25
SO
Z3/30
SO
celkem SO
Z3/13
BI
Z3/14
BI
Z3/19
BI
Z3/24
BI
Z3/26
BI
Z3/27
BI
celkem BI
Z3/05
PV
Z3/06
PV
Z3/07
PV
Z3/08
PV
Z3/09
PV
Z3/15
PV
Z3/20
PV
Z3/28
PV
Z3/29
PV
Z3/31
PV
Z3/32
PV
Z3/33
PV
celkem PV
Z3/12
PF
celkem PF
Z3/01
DD
Z3/10
DD
celkem DD
Z3/02
DK
Z3/03
DK
Z3/04
DK
Z3/11
DK
celkem DK
celkem
Z/∑

0,27
0,23
0,19
0,14
0,15
0,12
0,15
1,41
0,22
0,24
0,24
0,59
0,15
0,14
1,58
0,05
0,19
0,06
0,18
0,09
0,03
0,08
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,75
1,38
1,38
0,01
0,08
0,09
2,81
1,75
0,46
2,36
7,38
12,59

0
0
0,05
0,09
0,09
0,09
0,01
0,33
0
0
0,31
0,15
0,46
0,79

0
0,22
0,22
0,01
0,01
0
0,08
0,08
0
0,31

0,27
0,23
0,19
0,14
0,15
0,12
0,15
1,41
0,24
0,24
0,59
0,15
0,14
1,36
0,10
0,06
0,09
0,02
0,08
0,01
0,02
0,02
0,01
0,41
1,38
1,38
0,01
0,01
2,06
0,02
0,15
2,21
4,44
9,01

0,27
0,23
0,12
0,15
0,93
0,24
0,24
0,59
0,07
0,14
1,28
0,10
0,06
0,02
0,08
0,01
0,02
0,02
0,01
0,32
1,38
1,38
0,01
0,01
2,06
0,15
2,21
4,42
8,34

0,15
0,15
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0
0
0

0,19
0,14
0,33
0
0
0
0
0,02
0,02
0,02

Změna č. 3 - Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF:
katastrální
území

označení
plochy

Zastavitelné plochy – Z
Vratimov
Z3/01

funkce

DD

Vratimov

Z3/02

DK

Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov

Z3/03
Z3/04
Z3/06
Z3/07
Z3/08
Z3/11
Z3/12

DK
DK
PV
PV
PV
DK
PF

odnětí
zemědělských
poz. celkem
ha

druh
pozemku

kód
BPEJ

0,005
0,007
0,01
2,05
0,02
0,15
0,10
0,06
0,09
2,21
1,38

OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
OP
Z
OP
OP

64310
65800
64310
65800
64310
65600
65600
64310
65600
64400
64400

třída
ochrany

II
II
II
II
II
I
I
II
I
III
III

odvodnění
ha

-
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Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Vratimov
Horní Datyně
Horní Datyně
Horní Datyně

Z3/14
Z3/15
Z3/16
Z3/17
Z3/18
Z3/19
Z3/20
Z3/21
Z3/22
Z3/23
Z3/24
Z3/25

BI
PV
SO
SO
SO
BI
PV
SO
SO
SO
BI
SO

Horní Datyně

Z3/26

BI

Horní
Horní
Horní
Horní

Z3/27
Z3/28
Z3/29
Z3/30

BI
PV
PV
SO

Z3/31
Z3/32
Z3/33
-

PV
PV
PV
-

Datyně
Datyně
Datyně
Datyně

Horní Datyně
Horní Datyně
Vratimov
Celkem – Z/∑

0,24
0,02
0,16
0,27
0,23
0,24
0,08
0,19
0,14
0,15
0,59
0,10
0,02
0,07
0,08
0,14
0,01
0,02
0,08
0,07
0,02
0,01
0,004
9,02

OP
OP
OP
TTP
OP
OP
OP
TTP
TTP
Z
OP
OP
OP
OP
Z
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
-

64400
64400
64300
64310
64410
64410
64410
64410
64410
64752
64300
64310
64742
65800
65800
64300
64300
64300
64310
64300
64300
64300
64310
-

III
III
II
II
III
III
III
III
III
IV
II
II
IV
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
-

0,23
0,23
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F.

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRATIMOV

F.1. Z
HLEDISKA
SOULADU
S POLITIKOU
ÚZEMNÍHO
ROZVOJE
A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
1.

Soulad s Politika územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5Město Vratimov, k. ú. Vratimov a Horní Datyně
je dle Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1. 9. 2021 zařazeno
do rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava.

Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro město Vratimov žádné specifické úkoly
pro oblast územního plánování
Navrhované změny jsou ve vztahu k Politice územního rozvoje ČR změnami
lokálního charakteru a nejsou v rozporu s její koncepcí.
Veškeré návrhy, stejně tak, jako celá koncepce územního plánu, jsou řešeny v
souladu s požadavky na udržení a rozvoj kvalitní sídelní struktury, zdravého prostředí a
účinné infrastruktury.
Naplnění republikových priorit pro zajištění udržitelného rozvoje dle Politiky
územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), odst. (14) až (32) bylo popsáno a prokázáno již
v textové části Odůvodnění územního plánu Vratimov. Naplnění republikových priorit
doplněných a změněných Aktualizací č. 1 PÚR ČR bylo popsáno a prokázáno v textové
části Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Vratimov.
Aktualizace č. 2, 3 a 4 PÚR ČR se řešeného území netýkají.
Aktualizace č. 4 PÚR ČR upřesňuje znění některých republikových priorit bez zásadní
změny pro řešené území nebo pro vyhodnocení naplnění priorit v územním plánu Vratimov.
Územní plán Vratimov ve znění jeho změny č. 3 naplňuje republikové priority
způsobem dále uvedeným:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s
potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V
některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
a
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj
primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
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Ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, jsou zajištěny celkovou
urbanistickou koncepcí obsaženou v územním plánu, stanovenými podmínkami pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití, respektováním limitů území (viz. jejich vymezení v
Koordinačním výkrese) a dalšími nástroji územního plánu, např. stanovením podmínky,
kterou je zpracování územní studie pro významnou návrhovou plochu, kdy bez jejího
splnění není možné rozhodování o změnách jejího využití.
Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny způsobem respektujícím stanovenou
urbanistickou koncepci a dlouhodobě udržitelný rozvoj sídla. Vymezení je v souladu s
potřebami ekonomickými i sociálními. Jsou respektovány souvislosti environmentální.
Nové zastavitelní plochy jsou vymezené v souladu s požadavky na maximální ochranu ZPF.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Územní plán nenavrhuje územně oddělené a funkčně vymezené typy ploch s
rozdílným způsobem využití (funkce bydlení), které by vedly k sociální segregaci některých
skupin obyvatelstva a k narušení sociální soudržnosti. Opatření na podporu
polycentrického rozvoje, která působí proti prostorové segregaci obyvatel, jsou navržena
formou vymezení ploch smíšených obytných umožňujících širší zapojení lokalit a
navrženou koncepcí dopravní a technické infrastruktury zajišťující plné vazby v území.
Vysoce urbanizovaná krajina, jejíž součásti město Vratimov je, vylučuje výše
uvedená rizika.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje
je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením
a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Územní plán řeší územní rozvoj obce komplexně, při respektování přírodních a
historických hodnot území, a to nejen v oblasti rozvoje bydlení. Územní plán vymezuje
plochy vhodné pro hospodářský rozvoj a plochy a koridory zajišťující rozvoj veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje
území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a
následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Tyto plochy jsou navržené v rozsahu, který odpovídá postavení obce v rámci širšího
území (v rámci SO ORP, v rámci rozvojové a specifických oblastí), a formou vymezení
ploch smíšených obytných umožňující mísení nekolidujících funkcí v území.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Územní plán navrhuje vyvážený, udržitelný rozvoj území, včetně návazností na
okolní obce a města.
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(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní
předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na
jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského
prostředí.
Navržená koncepce územního plánu dodržuje zásadu hospodárného využití
zastavěného území.
Vysoce urbanizovaná krajina, jejíž součásti město Vratimov je, v zásadě vylučuje
polycentrický rozvoj.
(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v
nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
Územní plán vytváří podmínky pro opětovné využití nevyužitých zastavěných ploch.
Návrh zastavitelných ploch je důsledně řešen v návaznosti na stávající zastavěné území
tak, aby nedocházelo k nevyvážené fragmentaci území. Návrh zastavitelných ploch
eliminuje rizika porušení systému krajinné zeleně, narušení ucelených zemědělsky
obhospodařovaných ploch a rizika vyplývající z problémů souvisejících se
suburbanizačními procesy.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační
opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných
pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a
udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a
pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
a
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické
infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a
skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy
k předcházení a řešení environmentálních problémů.
a
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(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých
pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.
Veškeré rozvojové záměry byly posouzené z hlediska požadavků ochrany přírody a
krajiny. Byly umístěny do nejméně rizikových a konfliktních lokalit. Důraz byl kladen na
respektování veřejných zájmů, např. na ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, mimo plochy zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a prvků
územního systému ekologické stability. Důraz byl kladen také na ochranu krajinného rázu,
na cílové charakteristiky a typy krajiny.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny způsobem zajišťujícím vysokou migrační
prostupnost a respektujícím dotčené plochy dle bodu (21).
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy
udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Vymezením cykloturistických tras a stezek vytváří územní plán předpoklady pro
dostupnost a propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu. Koncepce je
zaměřena zejména na krátkodobou opakovanou rekreaci s celoročním využitím
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato
zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I.
třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou
součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční
a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro
nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Územní plán vytváří předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury. K tokuto cíli směřuje i vymezené koridoru dopravy
silniční pro zajištění územních předpokladů pro realizaci mimoúrovňového křížení silníční
a železniční dopravy, pro Jižní tangentu a pro záměry v oblasti železniční dopravy.
Celé správní územím obce se vyznačuje dobrou dopravní a technickou obslužností.
Nejsou vymezené zastavitelné plochy v lokalitách s nedostačující dopravní a technickou
obsluhou.
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(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a
požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility
osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby
je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro
zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Územní plán vytváří územní předpoklady pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy a pro zlepšování ochrany před hlukem a emisemi. Nově vymezené plochy bydlení
jsou umístěné podél stávajících obslužných komunikací v lokalitách nevyžadujících posílení
nadřazené silniční sítě.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu
významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro
ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich
překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
průmyslových nebo zemědělských areálů.
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro rozvoj environmentálně šetrné formy
dopravy (např. pro železniční nebo cyklistickou dopravu).
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho
atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit
územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě
blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v
případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.
Územní plán vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva
před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, přívalové srážky,
sesuvy půdy, eroze atd.). Tyto podmínky vytváří návrhem protipovodňových opatření,
retenčních nádrží, jejichž cílem je minimalizování rozsahu případných škod při současném
zajištění přirozené retence srážkových vod v území.
Nové zastavitelné plochy jsou změnami vymezovány zásadně mimo riziková území.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou
rizika vzniku povodňových škod.
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Územní plán nenavrhuje nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby do
záplavových území.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v
území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně
podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro
vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy,
včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s
venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
Návrh územního plánu vymezuje nové plochy přednostně v územích navazujících
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu nebo v plochách umožňujících efektivní
realizaci a využívání tohoto typu veřejné infrastruktury. Návrhy jsou přednostně umístěné
do ploch podél obslužných komunikací s přidruženými řady technické infrastruktury.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v
dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných
prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Územní rozvoj je řešen ve vzájemné koordinaci ploch s přípustnou zástavbou,
veřejné infrastruktury, plocha veřejných prostranství a další jevů vymezených územním
plánem.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet
územní podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy
veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a
užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde
je to vhodné.
Územní plán vytváří předpoklady pro propojení širšího spádového území hromadnou
dopravou. Součástí návrhu územního plánu je i vytvoření územních předpokladů pro
vybudování sítě pěších a cyklistických cest.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života
v současnosti i v budoucnosti.
Zásady řešení vodního hospodářství stanovené v územním plánu
předpoklady pro zajištění dodávky pitné vody a likvidaci odpadních vod v území.

vytváří
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(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace
jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování
území energiemi.
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné
výroby energií z obnovitelných zdrojů způsobem šetrným k životnímu prostředí a
způsobem odpovídajícím charakteru zástavby.

F.2. SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE VE ZNĚNÍ PO AKTUALIZACÍCH Č. 1 A Č. 5 ÚČINNÉM OD 31. 7.
2021
Město Vratimov, k. ú. Vratimov a Horní Datyně patří do rozvojové oblasti
republikového významu OB2 Ostrava. Vratimov je zařazen do krajinné oblasti Ostravsko
- Karvinsko.
Územní plán Vratimov byl zpracován po datu nabytí účinnosti Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), územního plánu byl přezkoumán z hlediska
souladu se ZÚR MSK již v odůvodnění platného územního plánu.
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly aktualizovány jejich
Aktualizací č. 1, která nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018, a Aktualizací č. 5, která nabyla
účinnosti dne 1. 9. 2021. Nově stanovené podmínky byly naplněny způsobem:
A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
Bod 5. Vytvoření podmínek pro - rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou
kooperačních vazeb spádových obcí; - rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce
spádových obcí.
Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy zásadně jen způsobem respektujícím
dotčenou prioritu, tedy v návaznosti na stávající zastavěné území, způsobem
nepodporujícím srůstání sídel. Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu Vratimov
stanovené podmínky vytváří, změny je respektují.
Bod 6. V rámci územního rozvoje sídel - preferovat efektivní využívání zastavěného
území (tj. přednostní využití nezastavěných; - ploch v zastavěném území a ploch určených
k asanaci, změnu využití objektů a areálů původní zástavby v rámci zastavěného území)
před vymezováním nových ploch ve volné krajině; - nové rozvojové plochy nevymezovat
v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání sídel a zvýšení neprůchodnosti
území; - nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů
vymezených pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic; - preferovat
lokality mimo stanovená záplavová území.
Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy zásadně jen způsobem respektujícím
dotčenou prioritu, tedy v návaznosti na stávající zastavěné území, způsobem
nepodporujícím srůstání sídel.
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Bod 7a. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně
vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod.
Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy zásadně jen způsobem respektujícím
dotčenou prioritu, tedy v návaznosti na stávající zastavěné území, v lokalitách se
zajištěnými předpoklady pro využití systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně
vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území.
Bod 11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší
dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje
systému pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska.
Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu Vratimov stanovené podmínky
vytváří.
Bod 14. Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a
zachování nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost
charakteru území.
Koncepce rozvoje zakotvená v územním plánu Vratimov stanovené hodnoty chrání,
a to způsobem vymezení ploch a stanovenými podmínkami využití území.
Bod 15. Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými
bezpečnostními hrozbami přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat
negativní dopady možných mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy
na území kraje, přičemž za chráněné zájmy jsou považovány především životy a zdraví
osob, životní prostředí a majetek.
Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy zásadně jen způsobem respektujícím
dotčenou prioritu, mimo území s potencionálními hrozbami.
Bod 16. Respektování zájmů obrany státu.
V územním plánu řešeno již v rámci předchozích změn.
Bod 16a. Respektování zájmů ochrany obyvatelstva za účelem předcházení vzniku
mimořádných událostí a krizových situací a zajištění připravenosti na jejich řešení.
Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy zásadně jen způsobem respektujícím
dotčenou prioritu, mimo území s potencionálními hrozbami.
B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY
Bod 18a. Společnými požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území ve
vymezených rozvojových oblastech a osách jsou:
-

Zohledňování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území při vymezování
rozvojových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury.
Vymezování nových ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou vybavenost vždy
včetně odpovídající veřejné infrastruktury a při uplatňování těchto kritérií:
- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields)
a v prolukách stávající zástavby;
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-

-

-

lokality mimo stanovená záplavová území;
zachování průchodnosti území.
Uplatňování těchto kritérií při vyhledávání území pro vymezení nových
rozvojových ploch:
- vazba na významná sídla ve struktuře osídlení,
- existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury,
- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields)
a v prolukách stávající zástavby,
- lokality mimo stanovená záplavová území,
- zachování průchodnosti území.
Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních
center a jejich spádového území, včetně podpory rozvoje systémů integrované
hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.

Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy zásadně jen způsobem respektujícím
dotčenou prioritu. Úpravou podmínek využití území přispívá k naplnění kritérií.
Bod 19. OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava, oddíl Úkoly pro územní
plánování:
-

Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv
a vymezování skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s
přilehlým územím Polska.
Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum ve vazbě na letiště L. Janáčka
Ostrava-Mošnov.

Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy zásadně jen způsobem respektujícím
dotčený úkol. Druhá odrážka se řešeného území netýká.
C. SPECIFICKÉ OBLASTI
Změny vycházející z Aktualizace ZÚR MSK se řešeného území v oblasti územního
plánování netýkají.
D. PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV
Bod 46. zní:
EZ9 – Plocha a koridory technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny
400/110/22 kV Dětmarovice a pro vedení 400 kV a 110 kV
Řešeno v rámci VPS, řešení vychází z vymezení ploch a koridorů ve zdrojovém
územním plánu, které bylo aktualizováno ve změně č. 1 již s přihlédnutím
k požadavkům zapracovaným do tehdejšího návrhu A1-ZÚR MSK.

Bod 38.:
D150 - Jižní tangenta Ostravy - úsek I/56 – I/11, nová stavba, přeložka silnice I.
třídy (vazba na D122 na území Ostravy)
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Záměr je řešen jako VPS, ve změně č. 3 dochází k uprřesnění trasování a k lepší
koordinaci s vymezením záměru v platném ÚP Ostrava.
D525 - II/477 úsek Ostrava-Kunčice – Vratimov, rozšíření na čtyřpruhovou směrově
dělenou silnici II. třídy
Záměr je řešen v platném územním plánu, změna č. 3 řešení respektuje.
Bod 43d.:
DZ15 - Traťová spojka tratí 321 a 323 ("úvrať Vratimov")
Záměr je řešen v platném územním plánu, změna č. 3 zpřesňuje vymezení plochy
DD pro uvedené záměr.
Bod 43e.:
DZ16 - Optimalizace, elektrizace a zkapacitnění celostátní tratě č. 323 v úseku
Ostrava-Kunčice - Vratimov - Frýdek-Místek
Záměr je řešen v platném územním plánu, změna č. 3 zpřesňuje vymezení ploch
DD pro uvedené záměr.
Bod 47.:
E4 - EDĚ – Vratimov – Nošovice, vedení 400 kV, a vedení 400 kV Nošovice –
Bartovice (přípojka pro lokální distribuční soustavu)
Záměr je řešen jako VPS již v platném územním plánu, změny č. 3 vymezení
respektuje.
E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

A

ROZVOJE

Změny vycházející z A1-ZÚR MSK se řešeného území v oblasti územního plánování
v zásadě netýkají.
F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO
JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
Oblast specifických krajin Ostravské pánve (E)
87. Ostrava – Karviná (E-01)
Pro krajinu E-01 platí cílové kvality - polyfunkční krajina s významnou sídelní a
výrobní funkcí, s hustou sítí staveb dopravní a technické infrastruktury. Intenzivně
urbanizovaná krajina s památkově a urbanisticky hodnotnými soubory městské
zástavby a historickými průmyslovými areály jako stopami industriálního využití.
Krajina s postupným nárůstem revitalizovaných, přírodě blízkých ploch (s pásy a
plochami tvořenými zachovalými lesními celky, břehovými porosty podél vodních
toků a postupně doplňovaným systémem přírodně hodnotných prvků nelesní
zeleně).
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Jsou stanoveny podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit, z nichž se
řešeného území týkají:

-

-

Koordinovat zájmy těžby černého uhlí s ochranou civilizačních, kulturně
historických a přírodních hodnot území.
Nové rozvojové plochy pro bydlení vymezovat s ohledem na skutečnou
potřebu vycházející ze sociodemografické prognózy území, s ohledem na
celkovou urbanistickou koncepcí sídel, ochranu volné krajiny, občanskou
vybavenost a dostupnost dopravní a technické infrastruktury.
Postupně revitalizovat brownfields a plochy dotčené ukončenou těžbou, resp.
úpravou černého uhlí a podporovat jejich polyfunkční využití v návaznosti na
potřeby a charakter okolního území.
Citlivě využívat dochované historické soubory a technická zařízení jako cenné
stopy industriálního využití krajiny.
Chránit enklávy rozptýlené zástavby před nadměrným zahušťováním novou
zástavbou.
Postupně posilovat systém zelených ploch a pásů v krajině.
V rámci cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na antropicky
přeměněných plochách chránit a postupně doplňovat strukturu nelesní zeleně
o přírodně hodnotné prvky.
Podporovat úlohu krajinných os tvořených sítí vodních toků s doprovodem
břehových porostů (Odra, Opava, Ostravice, Lučina, Stonávka a jejich
přítoky) a ochranu přirozených odtokových poměrů v údolních nivách.

Změna č. 3 respektuje cílovou charakteristiku krajinym respektuje plochy lesní
zeleně, respektuje prvky krajinné zeleně ve volné krajině. Nové zastavitelné plochy
jsou vymezovány v zásadě nekonfliktně. Koncepce stanovená v územním plánu
Dětmarovice ve znění jeho změn je se stanovenými podmínkami v souladu.
Územní plán Vratimov ve znění jeho změn naplňuje výše uvedené podmínky. Nové
zastavitelné plochy jsou vymezené kompaktně v návaznosti na stávající zastavěné
území a na historické aspekty vývoje sídla. Při rozvoji obytné funkce vytváří
dostatečné podmínky pro umístění a rozvoj potřebné občanské vybavenosti. Jsou
respektovány charakteristické přírodní prvky – vodní toky a jejich břehové enklávy,
lesní i nelesní zeleň, zemědělská půda.
G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
E4 - EDĚ – Vratimov – Nošovice, vedení 400 kV, a vedení 400 kV Nošovice –
Bartovice (přípojka pro lokální distribuční soustavu)
Záměr je řešen jako VPS a je vymezený již v platném zdrojovém územním plánu.
A5-ZÚR MSK změnila textové znění záměru, grafická část a požadavky na vymezení
však zůstaly beze změn. Požadavky A ZÚR MSK jsou tedy splněny.
Změna č. 3 územního plánu Vratimov neřeší změny urbanistické koncepce,
koncepce uspořádání krajiny, koncepce technické infrastruktury nebo koncepce rozvoje a
ochrany hodnot. Ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje je
změnou malého charakteru a není v rozporu s prioritami, cíli a úkoly v tomto dokumentu
pro dané oblasti stanovenými.
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Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že územní plán je i po
změně č. 3 v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

F.3. Z HLEDISKA SOULADU A CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Změna č. 3
naplňuje soulad a cíli a úkoly takto:
1) Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích.
Změnou č. 3 je aktualizováno zastavěné území v celém rozsahu obce a způsob jeho
využívání v plochách dotčených změnou. Jsou vymezené zastavitelné plochy a
plochy přestavby v území v souladu s požadavky obce a soukromých subjektů,
přitom jsou respektované a v maximální míře zohledněny požadavky ochrany
přírody a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu.
2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Při zpracování Změny č. 32 bylo vyhodnoceno využívání zastavěného území,
aktualizována hranice zastavěného území.
3) Orgány územního plánování postupem dle stavebního zákona koordinují veřejné i
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Změna č. 3 posoudila a prověřila celé území a všechny známé záměry v území a
tyto, pokud byly oprávněné, byly zapracované do změny.
4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a
základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.
Územním plánem Vratimov jsou stanoveny podmínky využívání území, které jsou
Změnou č. 3 upraveny a doplněny.
5) Dle stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní
40

Územní plán Vratimov – změna č. 3, odůvodnění

a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat jen v případech,
pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Změna č. 3 prověřila podmínky využívání území vztahující se k §18, odst. 5)
stavebního zákona. Není nutná změna podmínek.
6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Umísťování technické infrastruktury při splnění zákonem požadovaných podmínek
územní plán ani jeho změny nevylučují.
Úkoly územního plánování tak, jak jsou stanoveny v § 19 Stavebního zákona, jsou
změnou č. 3 splněny takto:
a)

zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
Změna č. 3 prověřila stav území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot,
a to zvláště k možným změnám v období od zpracování územního plánu s tím, že
tyto zůstaly zachovány ve své vysoké úrovni.

b)

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území,
Změna č. 3 respektuje koncepci stanovenou územním plánem a veškeré nové
změny této podřizuje, stanovená koncepce respektuje a chrání hodnoty území a
místní podmínky.

c)

prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,
Veškeré změny v území byly prověřeny z hlediska jejich potřebnosti i všech dalších
výše uvedených aspektů. Na základě toho byly některé záměry vymezené jen
v omezeném rozsahu a některé, u nichž byla prokázána jejich nevhodnost a územní
neakceptovatelnost, nebyly změnou č. 3 vymezené.

d)

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a
řešení staveb,
Změna č. 3 stanovuje výše uvedené požadavky zejména respektováním obecných
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a jejich zpřesněním.

e)

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Změna č. 3 stanovuje výše uvedené podmínky zejména respektováním obecných
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a zpřesněním obecných
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.

f)

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
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Změnou č. 3 nebyly stanoveny požadavky na pořadí provádění změn v území, neboť
nebyla prokázána potřebnost či vhodnost stanovení takového pořadí.
g)

vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
Podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků jsou vytvořené již územním plánem Vratimov. Změna
č. 3 tyto zachovává a respektuje a dále zpřesňuje.

h)

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských
změn,
Změna č. 3 respektuje řešení stanovené platným územním plánem a toto řešení
zachovává a nemění.

i)

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Výše uvedené podmínky jsou stanoveny zejména způsobem vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití, zvláště pak
vymezením ploch bydlení smíšeného a stanovením konkrétních podmínek pro jejich
využití.

j)

prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z
veřejných rozpočtů na změny v území,
Zajištění podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
na změny v území je provedeno způsobem vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití a stanovenými podmínkami pro jejich využití.

k)

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
Územní plán ve znění změny č. 3 svou koncepcí vytváří předpoklady pro plnění
úkolů civilní obrany v rámci přípravy a provádění úkolů ochrany obyvatelstva dle
vyhlášky č.380/2002 Sb., a to v rozsahu podrobnosti a právní legitimity dané
územnímu plánu.

l)

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
Změna č. 3 neurčuje asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, neboť
nebyla prokázána potřeba tyto zásahy stanovit.

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Změna č. 3 vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů
před negativními vlivy záměrů na území zejména tím, že záměry, u nichž byl při
jejich prověřování prokázán možný významný negativní vliv na území, nejsou
změnou č. 3 akceptované a plošně či stanovenými podmínkami vymezené.
n)

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Změna č. 3 nenavrhuje plochy pro využívání přírodních zdrojů.

o)

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové péče.
Změna č. 3 je zpracována způsobem zahrnujícím a uplatňujícím nové poznatky
z výše uvedených oblasti, zejména pak poznatků právní úpravy územního
plánování, poznatků plynoucích z přezkumů územních plánu a relevantních judikátů
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a poznatků z oblasti ochrany přírody a krajiny. Tyto se projevují ve způsobu
vymezení plochy a ve stanovených podmínkách využití území a ploch.
Změna č. 3 respektuje základní koncepci území a způsob ochrany hodnot území tak,
jak byly stanoveny původním územním plánem.

F.4. Z HLEDISKA SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA Č. 183/2006 SB. A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Pořizovatel podrobně přezkoumal návrh Změny č. 3 územního plánu Vratimov
dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, a to z hlediska jeho obsahu, skladby, úplnosti projednání a neshledal
žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a návrhem změny č. 3.

Bude doplněno na základě projednání.

F.5. Z HLEDISKA SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM
ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů:
Zdroje znečištění ovzduší, nejsou navrhovány. Z krajských dokumentů nevyplynuly
pro správní území města Vratimov žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Problematika ochrany veřejného zdraví je řešena prostředky, kterými územní
plánování disponuje. Návrhové plochy jsou umístěny převážně mimo dosah případného
stávajícího zatížení, či podmíněny prokázáním splnění hlukových limitů v dalších stupních
územního či stavebního řízení.
Maximální přípustná hladina hluku z dopravy je pro obytnou zástavbu v blízkosti
průjezdních úseků rovna 60dB ve dne a 50dB v noci. Stavební čára zástavby se obvykle
vymezuje ve vzdálenosti min. cca 7m od okraje vozovky. Nová zástavba má tedy dobré
předpoklady, aby dostatečným odstupem od komunikace splňovala i hodnoty pro chráněné
venkovní prostory.
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Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon); zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve
znění pozdějších předpisů – změna č. 2 územního plánu Vratimov do této problematiky
nezasahuje.
Požadavky dalších právních předpisů (například zákon č. č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů), uplatňující se na úseku územního plánování, jsou akceptovány.
Soulad se stanovisky dotčených orgánů:
Bude doplněno na základě projednání.

G.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ,
VČETNĚ
ZÁKLADNÍ
INFORMACE
O
VÝSLEDCÍCH
TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh změny č. 3 územního plánu Vratimov nepodléhá vyhodnocení z hlediska vlivů
na udržitelný rozvoj území. Posouzení nebylo vyžadováno, neboť
Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v rámci koordinovaného
stanoviska ze dne 15. 6. 2020 č. j. MSK 62091/2020 konstatoval, že není nezbytné a
účelné komplexně posuzovat změny č. 3 ÚP Vratimov podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a k doplnění pokynů pro zpracování změny č. 3 o další požadavky
vydal stanovisko dne 24. 11. 2021 č. j. MSK 134378/2021 ve kterém konstatoval, že návrh
změny č. 3 ÚP Vratimov nebude posuzován podle § 10i zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.

H.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Stanovisko nebylo vydáno, neboť Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 15. 6. 2020
č. j. MSK 62091/2020 konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změny
č. 3 ÚP Vratimov podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a k doplnění
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pokynů pro zpracování změny č. 3 o další požadavky vydal stanovisko dne 24. 11. 2021
č. j. MSK 134378/2021 ve kterém konstatoval, že návrh změny č. 3 ÚP Vratimov nebude
posuzován podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

I.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Stanovisko nebylo vydáno, neboť Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 15. 6. 2020
č. j. MSK 62091/2020 konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změny
č. 3 ÚP Vratimov podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a k doplnění
pokynů pro zpracování změny č. 3 o další požadavky vydal stanovisko dne 24. 11. 2021
č. j. MSK 134378/2021 ve kterém konstatoval, že návrh změny č. 3 ÚP Vratimov nebude
posuzován podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

J.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

1.

Vymezení zastavěného území

V souladu s požadavky legislativy Změna č. 3 aktualizuje zastavěné území obce, a
to ke dni 01.08.2021. Jako výchozí podklady pro aktualizaci zastavěného území byly
použity:
-

Územní plán Vratimov – úplné znění po změně č. 2 vymezující základní právní
rámec využití ploch v území;

-

Katastrální mapa – digitální katastrální mapa, sestavení 08/2021;

-

Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění, zejména pak § 58 a
§ 2 uvedeného zákona – legislativní norma definující zastavěné území a způsob
jeho vymezení a dále definující základní pojmy;

-

Vymezení zastavěného území – Metodický pokyn (Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ústav územního rozvoje, září 2013) – metodický pokyn MMR k
vymezování zastavěného území v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb.,
Stavební zákon, v platném znění;

-

Aktualizace zastavěného území – Metodický pokyn (Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ústav územního rozvoje, únor 2014) – metodický pokyn MMR k
aktualizaci zastavěného území v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb.,
Stavební zákon, v platném znění;

-

Údaje z katastru nemovitostí – www.cuzk.cz;

Zastavěné území obce bylo prověřeno v celém rozsahu správního území obce a
vyhodnoceno z hlediska souladu se zněním §58 Stavebního zákona.
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V rámci aktualizace zastavěného území byla provedena také aktualizace ploch
vymezených územním plánem Vratimov jako plochy zastavitelné nebo plochy přestavby.
Plochy k datu aktualizace využité a zastavěné nebo pozemky se stavbou zanesenou
v katastru nemovitosti byly Změnou č. 3 převedeny do ploch stabilizovaných.
2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot – textová část výrokové
části byla prověřena z hlediska formálního souladu s aktuální legislativou, s užívanou
terminologií a metodickými doporučeními. Na základě prověření bylo konstatováno, že
stanovená koncepce odpovídá aktuálním potřebám a je v souladu s uvedeným. Koncepce
rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot se Změnou č. 3 nemění.
3.

Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
Celková urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce definovaná Územním plánem Vratimov se Změnou č. 3
v zásadě nemění. Změna č. 3 řeší požadavky vyplývající ze zadávacího dokumentu.
Vymezuje nové zastavitelné plochy, doplňuje a upravuje textovou část.
Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, rušení ploch
Změna č. 3 aktualizuje zastavěné území a zastavitelné plochy a plochy přestavby
již využité převádí do ploch stabilizovaných. Současně jsou aktualizované zastavitelné
plochy částečně využité – je upravena jejich hranice a výměra.
Plochy zastavitelné převedené do ploch stabilizovaných z důvodu plného využití /
zastavěnosti: Z15, Z89, Z103, Z106, Z109, Z138, Z168, Z1/03 a P4.
Plochy zastavitelné, u nichž byla aktualizována hranice vymezení a výměra plochy
z důvodu částečného využití / zastavění: Z1, Z3, Z31, Z59, Z75, Z80, Z108, Z113, Z118,
Z127, Z144, Z154, Z159Z178, Z179 a P1. Využitá / zastavěná část těchto zastavitelných
ploch byla převedena do ploch stabilizovaných.
Plochy zastavitelné, u nichž bylo provedeno zpřesnění na základě částečného využití
nebo na základě upřesnění ve zpracovaných územních studiích:
Zastavitelná plocha Z2 VL – plocha Z2 je částečně využita, v ÚP nově vymezená
jako zastavitelné plochy Z2a VL a Z2b VL.
Zastavitelná plocha Z17 BI – plocha Z17 je částečně využita, v ÚP nově vymezená
jako zastavitelné plochy Z17a BI a Z17b BI.
Zastavitelná plocha Z21 SO – plocha Z21 byla prověřena územní studií, v ÚP nově
vymezená jako zastavitelné plochy Z21a SO, Z21b PZ, Z21c SO, Z21d PV, Z21e BI,
Z21f BI, Z21g PZ, Z21h BI, Z21i PV, Z21j BI, Z21k PV a Z21l BI.
Zastavitelná plocha Z36 BI, PV, ZP – plocha Z36 je částečně využita, je rovněž
prověřena územní studií, v ÚP nově vymezená jako zastavitelné plochy Z36a BI,
Z36b PV, Z36c NI, Z36d BI a Z36e BI.
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Zastavitelná plocha Z81 BI – plocha Z81 je částečně využita, v ÚP nově vymezená
jako zastavitelné plochy Z81a BI a Z81b BI.
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Řešení požadavků na vymezení zastavitelných ploch – v rámci zpracování návrhu
změny č. 3 byly prověřeny veškeré požadavky uvedené v zadávacím dokumentu, včetně
jeho doplnění. Požadavky byly vždy prověřeny z hlediska možnosti realizovat požadavek
v rámci vymezení dotčených ploch v platném územním plánu a v rámci jejich přípustného
/ podmíněně přípustného využití – v takovém případě byl požadavek vyhodnocen jako již
realizovatelný a nebyl zahrnut do návrhu změny č. 3. Požadavky, které se staly
předmětem dalšího prověření v návrhu změny č. 3, byly dále vyhodnoceny z hledisky
ochrany ZPF, ochrany krajinného rázu, střetu s limity území, střetu se záměry uvedenými
v nadřazené územně plánovací dokumentaci a z hlediska jejich vhodnosti v území (soulad
s urbanistickou koncepcí, soulad s dalšími požadavky udržitelného rozvoje, apod.).
Vymezené zastavitelné plochy SO plochy smíšené obytné venkovské:
-

Z3/16
požadavek 15/4_4 – parc. č. 2072/9, k.ú. Vratimov – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha SO pro 1 RD,

-

Z3/17
požadavek 15/4_7 – parc. č. 2094/17 (část), k.ú. Vratimov požadavek prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha SO
pro 2 RD,

-

Z3/18
požadavek 15/4_6 – parc. č. 1714/6 (část), k.ú. Vratimov požadavek prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha SO
pro 2 RD,

-

Z3/21
požadavek č. 2 – parc. č. 1770/1, 1777, 1778/2, 1778/3, 1779/2, vše
k.ú. Vratimov – požadavky prověřeny, na základě vyhodnocení podmínek
v území byla vymezena jedna zastavitelná plocha pro 1-2 RD na parcele č.
1770/1,

-

Z3/22
požadavek 15/4_2 – parc. č. 1767 a 1768/1, vše k.ú. Vratimov –
požadavek prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha SO
pro 1 RD na parcele č. 1768/1,

-

Z3/23
požadavek č. 3 – parc. č. 259/2, k.ú. Horní Datyně – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha SO pro 1 RD,

-

Z3/25
požadavek 15/4_3 – parc. č. 204/25, 204/26, vše k,ú, Horní Datyně
– požadavek prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha SO
pro 1 RD, současně vymezeny také plochy veřejných prostranství Z3/31 PV a
Z3/32 PV pro zajištění dopravní a technické obsluhy ploch bydlení,

-

Z3/30
požadavek č. 14 – parc. č. 11/1, k.ú. Horní Datyně - požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha SO pro 1 RD,
současně vymezena také plocha veřejného prostranství Z3/29 PV pro zajištění
dopravní a technické obsluhy ploch bydlení.

Vymezené zastavitelné plochy BI plochy bydlení v rodinných domech:
-

Z3/13
požadavek 15/4_5 – parc. č. 842, k.ú. Vratimov – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha BI pro 1-2 RD,
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-

Z3/14
požadavek č. 5 – parc. č. 1539/24, k.ú. Vratimov – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha BI pro 1-2 RD,

-

Z3/19
požadavek 15/4_1 – parc. č. 1841/40, k.ú. Vratimov – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha BI pro 1 RD,
současně vymezena také plocha veřejného prostranství Z3/20 PV pro zajištění
dopravní a technické obsluhy ploch bydlení,

-

Z3/24
požadavek č. 10 – parc. č. 204/23, k.ú. Horní Datyně – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha BI pro 1 RD,

-

Z3/26
požadavek č. 6 – parc. č. 47/1, k.ú. Horní Datyně – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha BI pro 1 RD,

-

Z3/27
požadavek č. 11 – parc. č. 133/1, k.ú. Horní Datyně – požadavek
prověřen, na základě prověření vymezena zastavitelná plocha BI pro 1 RD,
současně vymezena také plocha veřejného prostranství Z3/28 PV pro zajištění
dopravní a technické obsluhy ploch bydlení.

Vymezené zastavitelné plochy PF plochy polyfunkční:
-

Z3/12
požadavek č. 4 - parc. č. 745, k.ú. Vratimov – požadavek prověřen,
na základě prověření vymezena zastavitelná plocha PF umožňující využití
slučitelné s budoucí jižní tangentou a s výrobními aktivitami v blízkém okolí;
vymezení plochy je součástí posílení ekonomického pilíře sádla.

Vymezené zastavitelné plochy PV plochy veřejných prostranství s převahou
zpevněných ploch:
-

Z3/07, Z3/05, Z3/06, Z3/08, Z3/09, Z3/33 požadavek na prověření souladu
územního plánu s připravovanou stavbou mimoúrovňového klřížení a stavbou
zdvojkolejnění a elektrifikace trati č. 323 – požadavek prověřen a doplněna
plochy pro technické zázemí dráhy,

-

Z3/15, Z3/20, Z3/28, Z3/29, Z3/31, Z3/32
plochy veřejných prostranství
vymezeny pro zajištění dopravní a technické obsluhy nových zastavitelných
ploch bydlení (BI, SO).

Vymezené zastavitelné plochy DD plochy drážní dopravy:
-

Z3/01
požadavek na prověření vymezení ploch a koridorů pro tzv.
Bartovickou spojku – požadavek prověřen, prověřeny návaznosti vymezení vůči
způsobu vymezení v platném územním plánu Ostravy, na základě toho doplněn
již v platném Územním plánu Vratimov vymezený koridor DD,

-

Z3/10
požadavek na prověření souladu územního plánu s připravovanou
stavbou mimoúrovňového klřížení a stavbou zdvojkolejnění a elektrifikace trati
č. 323 – požadavek prověřen a doplněna plochy pro technické zázemí dráhy.

Vymezené zastavitelné plochy DK plochy dopravních koridorů:
-

Z3/02, Z3/03 a Z3/11 požadavek na prověření návaznosti trasy tzv. Jižní
tangenty Ostravy na vymezení v platném ÚP Ostrava – požadavek prověřen, na
základě toho vymezeny plochy dopravních koridorů DK,

-

Z3/04
požadavek na prověření souladu aktuální projektové přípravy
mimoúrovňového křížení silniční a železniční dopravy s vymezením ploch
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v územním plánu – na základě prověření byly provedeny změny vymezení ploch,
včetně vymezení plochy Z3/04 DK.
Vymezené plochy přestavby PF plochy polyfunkční:
-

P3/01
požadavek č. 15 – parc. č. 91/1, k.ú. Vratimov – požadavek na
rozšíření využití stávajících ploch výroby VD – požadavek prověřen, vymezeno
jako plochy přestavby PF,

Požadavky prověřené – řešené bez vymezení zastavitelných ploch
-

Požadavek č. 7
parc. č. 1232, k.ú. Vratimov – „vyřadit ze zastavitelné plochy
blokované pro nadjezd“ - prověřeno a dáno do souladu s projektovou přípravou
silničního podjezdu; část původní ZP převedena do ploch VL stabilizovaných,

Požadavky prověřené, u nichž nebyly vymezeny zastavitelné plochy
-

Požadavek č. 1
parc. č. 571/8, k.ú. Horní Datyně – požadované využití
„výstavba RD“ - na základě prověření konstatováno, že ZP nelze vymezit
(ochrana ZPF, záplavové a sesuvné území, většina plochy v pásmu 50 m od
okraje pozemků s funkcí lesa)

-

Požadavek č. 8
parc. č. 510/18, k.ú. Vratimov – požadované využití
„navrácení do VL“ - na základě prověření konstatováno, že ZP nelze vymezit
vzhledem k blokaci plochy záměrem nadřazené ÚPD (ZÚR MSK) – jižní tangenta,

-

Požadavek č. 9
parc. č. 178/2, k.ú. Horní Datyně – požadované využití
„výstavba RD“ - na základě prověření konstatováno, že ZP nelze vymezit z
důvodu ochrany ZPF + část III. bonity nenavazuje na stávající zastavěné území,
ani na zastavitelné plochy = rozpor s požadavky na ochranu ZPF,

-

Požadavek č. 12 parc. č. 113/7, k.ú. Horní Datyně – požadované využití
„zařadit do plochy SO“ - na základě prověření konstatováno, že ZP nelze vymezit
z důvodu ochrany ZPF + část IV. bonity nesplňuje požadavky na minimální
výměru stavebního pozemku,

-

Požadavek č. 13 parc. č. 1943/1 část, k.ú. Vratimov – požadované využití
„zařadit do plochy SO“ - na základě prověření konstatováno, že ZP nelze vymezit
z důvodu ochrany ZPF + část III. bonity nesplňuje požadavky na minimální
výměru stavebního pozemku.

Systém sídelní zeleně
Koncepce sídelní zeleně stanovená Územním plánem Vratimov je jeho Změnou č. 3
respektována. Do textové části výroku se doplňují závěry zpracovaných územních studií
sídelní a krajinné zeleně tak, aby bylo možné na základě územního plánu realizovat
liniovou a náhradní výsadbu.
Plochy změn v krajině
Změna č. 3 územního plánu Vratimov nevymezuje plochy změn v krajině.
4.

Koncepce veřejné infrastruktury

Změna č. 3 nemění koncepci veřejné infrastruktury stanovenou Územním plánem
Vratimov. Změny textu jsou provedeny z důvodu zpřesnění textu a jeho jednoznačnosti.
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Odstraňují se také texty a slovní spojení náležející do části odůvodnění územního plánu
nebo ustanovení spadající svou podrobností do regulačních plánů.
Doplňuje se text zajišťující realizaci veřejných prostranství zpřístupňujících stavby
pro bydlení v souladu s legislativnímim požadavky.
5.

Koncepce uspořádání krajiny a ochrany hodnot území

Změna č. 3 nemění základní koncepci uspořádání krajiny stanovenou Územním
plánem Vratimov. Do textové části výroku se doplňují závěry zpracovaných územních
studií sídelní a krajinné zeleně tak, aby bylo možné na základě územního plánu realizovat
liniovou a náhradní výsadbu.
6.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Zpřesnění podmínek a typů ploch, definice použitých pojmů

Změna č. 3 řeší požadavky vyplývající ze zadávacího dokumentu a zpřesňuje
definice obecných podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Obecné podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
Změna č. 3 upravuje podmínky nepřípustnosti umísťování vybraných staveb a
zařízení v řešeném území. K již dříve vyloučeným mobilním domům a maringotkám
přidává kontejnery, jurty a stanové konstrukce. Zároveň vylučuje z dotčené podmínky
maringotky, které nespadají do režimu umísťování. Vzhledem k tomu, že celkové plošné
vyloučení vybraných staveb a zařízení by mohlo mít dopad na některé aktivity v území a
na některé způsoby využití, vylučuje ze zákazu dočasné stavby a zařízení - zařízení
staveniště, cirkusy, mobilní stavby pro kulturu. Nepřípustnost umísťování vybraných
staveb a zařízení se rovněž nevztahuje na plochy, u nichž by tento zákaz mohl být v kolizi
s technickým či technologickým řešením.
Změna č. 3 zpřesňuje podmínky stanovené pro minimální velikost nově
oddělovaných pozemků, kdy na základě zkušeností s uplatňováním podmínky v území
upravuje znění takto:
Velikost pozemků (požadavky na minimální velikost pozemků)
Územní plán stanovuje požadavek na minimální velikosti pozemků pro nově
oddělované pozemky oddělované pro níže uvedené využití:

- pozemky pro bydlení individuální – ve všech plochách, v nichž je toto využití
přípustné
-

pro samostatně stojící rodinný dům min. 900 m2/1 rodinný dům,

-

pro dvojdomy, trojdomy min. 600 m2/1 rodinný dům,

-

pro řadovou zástavbu min. 450 m2/1 rodinný dům,

- pozemky pro smíšené bydlení – plochy smíšené obytné (SO, SM)
-

pro samostatně stojící rodinný dům min. 900 m2/1 rodinný dům,

-

pro dvojdomy, trojdomy min. 600 m2/1 rodinný dům,

-

pro řadovou zástavbu min. 450 m2/1 rodinný dům
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Přitom pro všechny stavební pozemky zároveň platí:

- pro všechny typy rodinných domů platí podmínka dodržení minimální velikosti

pozemku vztažená k celkovéu počtu bytových jednotek min. 450 m2 / 1
bytová jednotka.

Podmínky na minimální velikost stavebního pozemku vztaženou k typu stavby a
minimální velikost stavebního pozemku vztaženou k počtu bytových jednotek
platí současně, pro stanovení požadované minimální velikosti je závazná vyšší
z obou hodnot velikosti pozemku.
Příklad:
Velikost pozemků v m2
(min.)

1 bj

2 bj

3 bj

Samostně stojící RD

900 / 450

900 / 900

900 / 1350

Dvojdomek (trojdomek)

600 / 450

600 / 900

600 / 1350

Řadový RD

450 / 450

450 / 900

450 / 1350

Splnění podmínky v plochách stabilizovaných u pozemků vymezených /
oddělených před nabytím účinnosti změny č. 3 územního plánu Vratimov
může být prokázáno v rámci související skupiny pozemků vytvářejících jeden
souvislý funkční celek v rámci shodného typu plochy s rozdílným způsobem
využití, zpravidla vlastněný jedním majitelem.
Nově oddělovaným pozemkem je z hlediska ustanovení územního plánu každý
pozemek, který je nově oddělen nebo na základě dělení původního pozemku
velikostně změněn. Za nově oddělované pozemky jsou tedy považovány i
pozemky zbylé z původních pozemků po oddělení jejich části (včetně
zůstatkových pozemků stávajících objektů) a všechny ostatní pozemky
velikostně změněné v důsledku oddělení jejich části.
Nově oddělovaným pozemkem je z hlediska územního plánu také každý pozemek
oddělený nebo vymezený po nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu
Vratimov.
Změna č. 3 nově stanovuje podmínku pro minimální počet odstavných a parkovacích
stání v plochách s přípustnou funkcí bydlení / ubytování takto:

-

pro každý nový rodinný dům je stanovena podmínka vybudování odstavných
stání na vlastním pozemku, a to v počtu min. 1,5 stání / 1 bytová jednotka
(zaokrouhleno na celou hodnotu směrem nahoru),

-

pro každý bytový dům platí podmínka zajištění min. 1 odstavného a
parkovacího stání / 1 bytová jednotka,

Stanovené podmínky se vztahují i na objekty rekonstruované, přestavované.
Z hlediska výpočtkoeficientu zastavěnosti je podstatné, že výměry odstavných
stání se započítávají do zastavěné plochy (KZP).
Výše uvedené podmínky sledují zajištění vyšší kvality bydlení, zohledňující
charakter zástavby místa, kulturní a sociální předpoklady individuálního bydlení,
požadavky na kvalitu životního prostředí, dopravní a technickou obslužnost, dostupnost
jednotkami záchranných sborů a dlouhodobou udržitelnost. Není ve společenském zájmu
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vytvářet obytná ghetta s vysokou koncentrací funkcí a minimálním podílem
environmentálního spektra. Řadová zástavba, dvojdomy a trojdomy by měly být v území
umísťované jen výjimečně, v zásadě jako oživení prostředí. Rovněž pozemky by měly být
velikostně dostatečné, komfortní – neměly by generovat sociální pocity „paneláků na
ležato“.
Změna podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Změna č. 3 Územního plánu Vratimov prověřila podmínky využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití. Tyto byly shledány adekvátními a zajišťujícími dlouhodobou
udržitelnost. Vzhledem k tomuto závěru stanovené podmínky zachovává a nemění.
7.

Veřejně prospěšné stavby

Změna č. 3 územního plánu Vratimov prověřila veřejně prospěšné stavby a opatření
vymezené v platném znění územního plánu, rovněž prověřila požadavky na nové VPS.
Na základě prověření vymezuje novou VPS s právem vyvlastnění VD 10 pro dopravní
stavbu – úpravy místních komunikací – zajištění sekundárního křížení silniční dopravy se
železniční tratí - pro veřejně prospěšnou stavbu je vymezen překryvný koridor. Vymezení
VPS je ve veřejném zájmu, je předpokladem postupu v zájmu veřejné prospěšnosti.
8.

Územní studie

Změna č. 3 územního plánu Vratimov zachovává územní vymezení plochy zatížené
povinností prověření využití územní studií u plochy Z34. Územní studie pro plochu Z21 již
byla zpracována a vložená do evidence územně plánovací činnosti. Proto tato není dále
sledována.
9.

Zájmy obrany státu

V koordinačním výkresu, nedílné součásti odůvodnění již změny č. 1 územního
plánu Vratimov je pod legendou uvedeno, že:
„Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska
vyjmenovaných druhů staveb * Celé správní území je situováno v ochranných
pásmech leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany * V tomto území
lze vyjmenované stavby umístit nebo povolit jen na základě stanoviska Ministerstva
obrany“.
Tento text je deklarací neopomenutelných zájmů obrany státu, uplatněných ve
stanoviscích MO ČR k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu. Text je zahrnut do
úplného znění územního plánu Vratimov.
Na celé správní území zasahují níže uvedená zájmová území Ministerstva obrany,
které je nutno respektovat:
-

Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, která
je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 103).
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Vzhledem k tomu, že ochranná pásma se dotýkají celého správního území, byl
uplatněn požadavek na zapracování tohoto limitu do grafické části např. formou
textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
-

větrných elektráren
výškových staveb
venkovního vedení VVN a VN
základnových stanic mobilních operátorů

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
-

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č.
183/2006 Sb. (dle ÚAP – jev 119).
Na celém správním území 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)

Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, je
zapracován do grafické části formou textové poznámky pod legendou
koordinačního výkresu.

K.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

A

Změna č. 3 územního plánu Vratimov vymezuje celkem 12,59 ha nových
zastavitelných ploch, z toho 1,58 ha ploch bydlení individuálního v rodinných domech BI
(6 zastavitelných ploch) a 1,41 ha ploch smíšených obytných SO (8 zastavitelných ploch).
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Plochy PV – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch o celkové výměře
0,75 ha se vymezují v návaznosti na plochy BI a SO z důvodu zajištění dopravní a
technické obsluhy odtčených zastavitelných ploch. Plochy PV se vymezují také ve
veřejném zájmu v souvislosti s vymezením ploch dopravních koridorů DK (mimoúrovňové
křížení dopravy, jižní tangenta). Plochy DK a DD jsou vymezeny ve veřejném zájmu –
řešení respektující nadřazenou ÚPD.
Změna č. 3 převádí zastavitelné plochy a plochy přestaveb v celkové výměře 12,40
ha do ploch stabilizovaných z důvodu jejich využití – zastavění (tyto plochy jsou nově
vymezené jako plochy stabilizované).
V rámci Změny č. 3 byly prověřené zastavitelné plochy vymezené, měněné,
aktualizované změnou územního plánu a tyto byly porovnány se zastavitelnými plochami
vymezenými platným územním plánem se závěrem:
-

-

Platný územní plán ve znění po jeho změnách č. 1 a č. 2 vymezuje celkem
130,04 ha zastavitelných ploch, z toho 64,01 ha ploch BI, 19,18 ha ploch SO,
0,30 ha ploch BH a 2,35 ha ploch BX – ploch s přípustnou významnou funkcí
bydlení;
K datu zpracování návrhu změny č. 3 je využito, tedy stabilizováno 9,38 ha
zastavitelných ploch s přípustnou významnou funkcí bydlení;
Změnou č. 3 je vymezeno 2,99 ha nových zastavitelných ploch s přípustnou
funkci bydlení;
K datu zpracování návrhu změny č. 3 je využito 7,2 % zastavitelných ploch
s přípustnou významnou funkcí bydlení vymezených v ÚP Vratimov ve znění
jeho změny č. 2;
Změnou č. 3 je nově vymezeno jen 2,3 % zastavitelných ploch určených pro
funkci bydlení / smíšeného bydlení (ve vztahu k zastavitelným plochám pro
funkci bydlení / smíšeného bydlení vymezených platným územním plánem ve
znění jeho změny č. 2);

Srovnání úbytku zastavitelných ploch vymezených pro funkci bydlení / smíšeného
bydlení (z důvodu využití) – celkem 7,2 % zastavitelných ploch a přírůstku zastavitelných
ploch vymezených pro funkci bydlení / smíšeného bydlení vymezených změnou č. 3 –
celkem 2,3 % ve vztahu k zastavitelným plochám pro funkci bydlení / smíšeného dává
pozitivní bilanci úbytku celkové výměry zastavitelných ploch (4,9 %).
Vymezení nových zastavitelných ploch bydlení znamená potenciální možnost
umístění dalších staveb přípustného typů (rodinných domů) na nových zastavitelných
plochách v rámci celého správního území, což je v souladu s postupem výstavby v sídle a
se směrnou hodnotou maximálního převisu vymezených zastavitelných ploch (viz
podklady, směrnice MMR).

L.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VČETNĚ SAMOSTANÉHO ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno na základě projednání.
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M.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Bude doplněno na základě projednání.

Poučení:
Proti změně č. 3 územního plánu Vratimov vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

...............................................
Bc. Martin Čech
Starosta města Vratimov

...............................................
Bc. David Böhm
Místostarosta města Vratimov

Otisk úředního razítka:
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČOV
DTS
k. ú.
KZP
NN
NP
OOV
PZP
RBC
RD
RK
RS
STL
TS
ÚSES
VN
VVN
VTL
ZPF
ZVN

-

čistírna odpadních vod
distribuční trafostanice
katastrální území
koeficient zastavění pozemku
nízké napětí
nadzemní podlaží
ostravský oblastní vodovod
podzemní zásobník plynu
regionální biocentrum
rodinný dům
regionální biokoridor
regulační stanice
středotlaký
transformační stanice
územní systém ekologické stability
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
vysokotlaký
zemědělský půdní fond
zvláště vysoké napětí
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
1. Řešeným územím územního plánu je katastrální území Vratimov (785601) a
katastrální území Horní Datyně (6427520).
2. Zastavěné území je aktualizováno změnou územního plánu k 01.10.201901.08.2021
3. Zastavěné území je vymezeno ve výkresech:
I.B 1. Výkres základního členění území
I.B 2. Hlavní výkres
B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
1. Stanovená urbanistická koncepce vytváří podmínky pro dlouhodobý udržitelný rozvoj
řešeného území, respektuje a stanovuje podmínky ochrany architektonických,
urbanistických, kulturních a přírodních hodnot řešeného území.
2. Urbanistická koncepce respektuje dosavadní stavební a urbanistický vývoj města,
stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a
vymezuje nové rozvojové plochy. Návrh se soustředil především na nalezení nových
ploch pro obytnou výstavbu, na nalezení ploch pro rozvoj výroby a občanského
vybavení, na návrh ploch veřejně přístupné zeleně, na odstranění dopravních závad
na stávající komunikační síti a na doplnění komunikací v nových lokalitách. Součástí
návrhu je vymezení systému ekologické stability.
3. Stanovená koncepce rozvoje řešeného území definuje a určuje následující zásady:
respektovat architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území;
vymezit dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu;
vymezit plochy pro rozvoj občanského vybavení;
vymezit dostatečný rozsah ploch zeleně na veřejných prostranstvích;
vytvořit podmínky pro odstranění dopravně závadných míst na komunikační síti,
doplnění sítě komunikací pro pěší a pro cyklistickou dopravu;
- zajistit vysoký standard ve vybavení území technickou infrastrukturou.

-

4. Předmětem ochrany na území města Vratimov jsou přírodní, kulturní a historické
hodnoty. Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na ochranu
významných krajinných prvků, na ochranu krajinného rázu a na ochranu břehových
porostů vodních toků. Ochrana kulturních a historických hodnot je zaměřena na
ochranu památek místního významu, zejména kostela sv. Jana Křtitele.
5. Rozvoj přírodních hodnot je zajištěn vymezením územního systému ekologické
stability jako sítě ekologicky významných částí krajiny, která zajistí přetrvání
původních přirozených skupin organismů v jejich typických stanovištích a v
podmínkách kulturní krajiny.
6. Územní plán definuje koncepci sídelní zeleně a koncepci uspořádání krajiny a
vymezuje základní funkční a kompoziční principy závazné pro řešené území. Ty jsou
verbálně definované v následujících kapitolách a graficky popsané ve schématu
I.B 7. Schéma základní koncepce sídlení a krajinné zeleně (vymezením kompozičních
principů a vazeb) a ve výkrese č. I.B 2. Hlavní výkres (vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití).
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
C.1 Celková urbanistická koncepce
1. Z hlediska budoucího rozvoje města jsou hlavními prioritami podpora podnikání a
zvyšování počtu pracovních míst, rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj technické
infrastruktury, rozvoj zařízení občanského vybavení, dostatečná nabídka ploch pro
novou obytnou výstavbu a ploch pro volnočasové aktivity, zlepšení kvality životního
a obytného prostředí a rozvoj sídelní a krajinné zeleně.
2. Největší rozsah nově vymezených zastavitelných ploch představují v řešeném území
plochy bydlení. Jsou vymezeny v prvé řadě v návaznosti na centrální část města,
dále pak v lokalitách s hustou rozptýlenou zástavbou – na Podlesí, na Zadkách, na
Vratimovských Zadkách a v Horních Datyních. Plochy bydlení jsou dále rozčleněny
na plochy bydlení v bytových domech, plochy bydlení v rodinných domech, plochy
bydlení specifické, plochy smíšené obytné venkovské.
3. Plochy bydlení v rodinných domech BI představují největší rozsah navržených
zastavitelných ploch pro bydlení. Jsou vymezeny jednak v lokalitách navazujících na
soustředěnou zástavbu v centru města, Na Příčnici, podél ulice Frýdecké, dále pak v
lokalitách Podlesí, Zadky, Vratimovské Zadky a v Horních Datyních.
4. Zastavitelná plocha bydlení v bytových domech BH je vymezena pouze jedna, a to
plocha na ul. Popinecké (plocha č. Z10). Bytové domy s charakterem rodinných
domů lze umísťovat také v plochách smíšených obytných SO a SM.
5. Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SO jsou vymezeny ve Vratimově na
ul. Hřbitovní a Na Hermaně, Na Příčnici a na ul. Frýdecké, dále pak v lokalitě
Rakovecká a v Horních Datyních.
6. Zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního typu OK jsou navrženy v k. ú.
Vratimov na ul. Datyňské a v centrální části města.
7. Zastavitelné plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV jsou
vymezené především pro zajištění dopravní obsluhy území a vymezených
zastavitelných ploch.
8. Zastavitelné plochy veřejných prostranstvích s převahou nezpevněných ploch ZV, tj.
především parky a parkově upravené plochy, jsou vymezené pro zajištění
udržitelného prostředí pro bydlení a denní rekreaci obyvatel a v návaznosti na nově
vymezené plochy bydlení.
9. Zastavitelné plochy výroby průmyslové – lehký průmysl VL jsou vymezeny zejména
v severozápadní části Vratimova, podél ulice Mourové a Nádražní, dále na Popinci,
na ul. Sezónní.
C.2 VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
1. V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch s rozdílným způsobem
využití:
plochy bydlení:

-

plochy bydlení v bytových domech

BH

-

plochy bydlení v rodinných domech

BI

5

Územní plán Vratimov – změna č. 3 – text s vyznačením změn

plochy rekreace:

-

plochy zahrádkových osad

RZ

plochy občanského vybavení:

- plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury

OV/OV.1

- plochy občanského vybavení komerčního typu

OK

- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení

OS

- plochy hřbitovů

OH

plochy veřejných prostranství:

- plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch

PV

- plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch

ZV

plochy smíšené obytné:

- plochy smíšené obytné venkovské

SO

- plochy smíšené obytné městské

SM

plochy dopravní infrastruktury:

- plochy dopravních koridorů

DK

- plochy dopravy silniční

DS

- plochy dopravy drážní

DD

- plochy parkovací a odstavné

DP

plochy technické infrastruktury

TI

plochy výroby a skladování:

- plochy výroby průmyslové – těžký průmysl

VT

- plochy výroby průmyslové – lehký průmysl

VL

- plochy výroby drobné

VD/VD.1

plochy vodní a vodohospodářské

VV

plochy zemědělské:

- plochy zemědělské – orné půdy a trvalých travních porostů

Z

- plochy zemědělské – zahrad a sadů

ZS

plochy lesní

L

plochy přírodní

PP

plochy smíšené nezastavěného území

NS

plochy polyfunkční

PF

C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
1. Územní plán definuje „zastavitelné plochy kombinované s převažujícím využitím“,
jako plochy, jejichž využití bylo zpřesněno na základě prověření využití zpracováním
územní studie a u nichž výsledky této studie byly zapracovány do územního plánu
formou detailního podrobného vymezení zastavitelných ploch s rozdílným využitím.
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Pro takové plochy je ponecháno původní označení a v následující tabulce jsou
uvedeny všechny vymezené způsoby využití, a to jejich zkratkou, přičemž převažující
využití je uvedeno na prvním místě. Detailní členění je patrné z grafické části
územního plánu (I.B 2. Hlavní výkres).
2. V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy:
Koeficient
Výměra
zastavění
Pozn.
v ha
pozemku

Plocha
č.

Katastrální
území

Název

Způsob využití

Z1

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová I.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,14
0,13

---

Z2

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová II.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

2,45

---

Z2a

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová II.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,31

---

Z2b

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová II.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,74

---

Z3

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová III.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,58
0,52

---

0,90

0,41

---

Z4

Vratimov

U trati

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

Z5

Vratimov

Výrobní zóna
Nádražní I.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

4,08

---

Z6

Vratimov

Garáže

PF – plocha polyfunkční

0,80

0,61

---

Z8

Vratimov

Hřbitovní

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,23

---

Z9

Vratimov

Na Hermaně

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,27

---

Z10

Vratimov

Popinecká

BH – plochy bydlení
v bytových domech

0,50/0,60

0,30

---

Z12

Vratimov

Sezónní II.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,25

---

Z13

Vratimov

Sezónní III.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,18

---

Z14

Vratimov

Na Podlesí I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,20

---

Z15

Vratimov

Na Podlesí II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,13

---
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Z16

Vratimov

Na Podlesí III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,92
0,46

---

Z17

Vratimov

Obvodová

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,90

---

Z17a

Vratimov

Obvodová

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,56

---

Z17b

Vratimov

Obvodová

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,09

---

Z18

Vratimov

Datyňská

SO, BI, OK, PV, ZV

---

2,06

X

Z19

Vratimov

U hasičské
zbrojnice

OK – plochy občanského
vybavení komerčního
typu

0,75

0,53

---

Z20

Vratimov

Na Příčnici I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,09

---

Z21

Vratimov

Polní I.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

4,44

US

Z21a

Vratimov

Polní I.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,35

---

Z21b

Vratimov

Polní I.

PZ – plochy veřejných
prostranství s převahou
nezpevněných ploch

0,10

0,14

---

Z21c

Vratimov

Polní I.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,78

---

Z21d

Vratimov

Polní I.

0,90

0,27

---

Z21e

Vratimov

Polní I.

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch
BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,04

---

Z21f

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,91

---

Z21g

Vratimov

Polní I.

PZ – plochy veřejných
prostranství s převahou
nezpevněných ploch

0,10

0,06

---

Z21h

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,41

---

Z21i

Vratimov

Polní I.

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,17

---

Z21j

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,51

---

Z21k

Vratimov

Polní I.

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,20

---
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Z21l

Vratimov

Polní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,60

---

Z25

Vratimov

Polní V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,23

---

Z26

Vratimov

Frýdecká I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,13

---

Z27

Vratimov

Frýdecká II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,38

---

Z28

Vratimov

Na Příčnici II.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,24

---

Z29

Vratimov

Frýdecká III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,56

---

Z30

Vratimov

Frýdecká IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,76

---

Z31

Vratimov

Frýdecká V.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,48
0,26

---

Z32

Vratimov

Frýdecká VI.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,64

---

Z33

Vratimov

Okrajová I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,39

---

Z34

Vratimov

Okrajová II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,57

US

Z35

Vratimov

Okrajová III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,25

---

Z36

Vratimov

Adámkova I.

BI, PV, ZV

---

1,78

X

Z36a

Vratimov

Adámkova I.

---

0,58

---

Z36b

Vratimov

Adámkova I.

---

0,11

---

Z36c

Vratimov

Adámkova I.

---

0,356

---

Z36d

Vratimov

Adámkova I.

---

0,23

---

Z36e

Vratimov

Adámkova I.

---

0,11

---

Z37

Vratimov

Adámkova II.

0,50

0,86

---

Z38

Vratimov

Okrajová IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,60

---

Z39

Vratimov

Okrajová V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,14

---

Z40

Vratimov

Okrajová VI.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,12

---

Z41

Vratimov

Okrajová VII.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,77

---

Z42

Vratimov

Okrajová VIII.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,37

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech
PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
BI – plochy bydlení
v rodinných domech
BI – plochy bydlení
v rodinných domech
BI – plochy bydlení
v rodinných domech
BI – plochy bydlení
v rodinných domech
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Z43

Vratimov

Okrajová IX.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,72

---

Z44

Vratimov

Adámkova III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,16

---

Z45

Vratimov

Adámkova IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,48

---

Z46

Vratimov

Rakovecká I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,41

---

Z47

Vratimov

Rakovecká II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,65

---

Z48

Vratimov

Na Zadkách I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,19

---

Z49

Vratimov

Na Zadkách II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,20

---

Z50

Vratimov

Na Zadkách III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,41

---

Z51

Vratimov

ČOV Zadky

TI – plochy technické
infrastruktury

0,90

0,13

---

Z52

Vratimov

Rakovecká III.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,12

---

Z55

Vratimov

Rakovecká VI.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,26

---

Z56

Vratimov

Rakovecká VII.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,24

---

Z57

Vratimov

Rakovecká VIII.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

1,20

---

Z58

Vratimov

Rozvodna

TI – plochy technické
infrastruktury

0,90

1,31

---

Z59

Vratimov

Na Podlesí I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,43
0,31

---

Z60

Vratimov

U Březinek I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,11

---

Z61

Vratimov

U Březinek II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,18

---

Z62

Vratimov

U Březinek III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,25

---

Z64

Vratimov

Na Podlesí III.

BI, PV, ZV

---

1,58

X

Z65

Vratimov

Na Podlesí IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,24

---

Z66

Vratimov

Karla
Velčovského I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,43

---

Z67

Vratimov

Karla
Velčovského II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,72

---

Z68

Vratimov

Karla
Velčovského III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,96

---

Z69

Vratimov

Karla
Velčovského IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,76

---
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Z70

Vratimov

Karla
Velčovského V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,23

---

Z71

Vratimov

Na Podlesí V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,48

---

Z72

Vratimov

K Hájence I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,19

---

Z73

Vratimov

K Hájence II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,31

---

Z74

Vratimov

K Hájence III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,59

---

Z75

Vratimov

K Hájence IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,89
0,47

---

Z76

Vratimov

K Hájence V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,02

---

Z78

Horní Datyně

Emana Slívy I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,46

---

Z79

Vratimov

Zadky II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,34

---

Z80

Vratimov

Zadky III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,08
0,76

---

Z81

Vratimov

Zadky IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,06

---

Z81a

Vratimov

Zadky IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,21

---

Z81b

Vratimov

Zadky IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,09

---

Z84

Vratimov

Zadky VII.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,15

---

Z86

Vratimov

Břízková I.

BI, ZV, PV

---

2,32

X

Z87

Vratimov

Břízková II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,46

---

Z88

Vratimov

Višňová I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,24

---

Z89

Vratimov

Višňová II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,29

---

Z90

Vratimov

Višňová III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,10

---

Z91

Vratimov

Višňová IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,50

---

Z92

Vratimov

Višňová V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,73

---

Z93

Horní Datyně

Vratimovská I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,35

---

Z94

Horní Datyně Vratimovská II.

BI, PV, ZV

---

2,41

X

Z95

Horní Datyně Vratimovská III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,95

---

11

Územní plán Vratimov – změna č. 3 – text s vyznačením změn

Z96

Horní Datyně Vratimovská IV.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,13

---

Z97

Horní Datyně Vratimovská V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,14

---

Z98

Horní Datyně Vratimovská VI.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,14

---

Z99

Horní Datyně Emana Slívy II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,34

---

Z100

Horní Datyně Emana Slívy III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,89

---

Z101

Horní Datyně Emana Slívy IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,85

---

Z102

Horní Datyně Emana Slívy V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,06

---

Z103

Horní Datyně

Pomezní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,72

---

Z104

Horní Datyně

Pomezní II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,27

---

Z105

Horní Datyně

Přespolní I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,21

---

Z106

Horní Datyně

K Hájence VI.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,35

---

Z107

Horní Datyně

Pomezní III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,48

---

Z108

Horní Datyně

K Hájence VII:

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,25
0,10

---

Z109

Horní Datyně

Přespolní II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,27

---

Z110

Horní Datyně

Přespolní III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,53

---

Z111

Horní Datyně

Přespolní IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,13

---

Z112

Horní Datyně K Hájence VIII.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,41

---

Z113

Horní Datyně

Přespolní V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,43
0,19

---

Z114

Horní Datyně

U Školy I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,41

---

Z115

Horní Datyně

U Školy II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,22

---

Z116

Horní Datyně

U Školy III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,13

---

Z117

Horní Datyně

U Školy IV.

BI, PV

---

2,56

X

Z118

Horní Datyně

U Školy V.

BI, PV, ZV

---

2,58
2,45

X

Z119

Horní Datyně

Spojovací I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,59

---
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Z120

Horní Datyně

Spojovací II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,21

---

Z121

Horní Datyně

Střed I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,63

---

Z122

Horní Datyně

Spojovací III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,68

---

Z123

Horní Datyně

V Důlkách I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,13

---

Z124

Horní Datyně

V Důlkách II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,12

---

Z125

Horní Datyně

Nad Točnou I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,54

---

Z126

Horní Datyně

Nad Točnou II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,13

---

Z127

Horní Datyně Nad Točnou III.

BI, PV, ZV

---

8,48
5,19

X

Z128

Horní Datyně

Leopolda
Fajkuse I.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,36

---

Z129

Horní Datyně

Leopolda
Fajkuse II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,18

---

Z130

Horní Datyně

Leopolda
Fajkuse III.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

1,17

---

Z131

Horní Datyně

Leopolda
Fajkuse IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,29

---

Z133

Horní Datyně

Leopolda
Fajkuse VI.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,50

---

Z135

Horní Datyně

Leopolda
Fajkuse VII.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,51

---

Z136

Horní Datyně

Leopolda
Fajkuse VIII.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,33

---

Z137

Horní Datyně

ČOV
Horní Datyně

TI – plochy technické
infrastruktury

0,90

0,25

---

Z138

Horní Datyně

Místní
komunikace
Emana Slívy

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,02

---

Z139

Horní Datyně

Na Kopci

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,14

---

Z140

Horní Datyně

Potoční I.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,14

---

Z141

Horní Datyně

Potoční II.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,90

---

Z142

Horní Datyně

Potoční III.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,38

---

Z143

Horní Datyně

Potoční IV.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,64

---

Z144

Vratimov

U Lesíka

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,14
0,08

---
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Z145

Horní Datyně

Potoční V.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

1,01

---

Z146

Horní Datyně

Potoční VI.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,47

---

Z147

Horní Datyně

Střed II.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,18

---

Z148

Horní Datyně

Střed III.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,11

---

Z149

Horní Datyně

Střed IV.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,20

---

Z150

Horní Datyně

Na Rozmezí

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,15

---

Z151

Horní Datyně

Vratimovská
VII.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

1,53

---

Z152

Horní Datyně

Vratimovská
VIII.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,51

---

Z153

Horní Datyně

Na Olejní

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,11

---

Z154

Horní Datyně

Karla
Velčovského VI.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,63
0,58

---

Z156

Horní Datyně

Rakovecká X.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,16

---

Z157

Horní Datyně

V Loukách I.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,12

---

Z158

Horní Datyně Nad Točnou IV.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,30

---

Z159

Horní Datyně Nad Točnou V.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,62
0,17

---

Z160

Vratimov

Centrum III.

ZV – plochy veřejných
prostranství s převahou
nezpevněných ploch

0,10

1,50

---

Z161

Vratimov

Na Příčnici III.

ZV – plochy veřejných
prostranství s převahou
nezpevněných ploch

0,10

0,27

---

Z162

Horní Datyně

V Loukách II.

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,41

---

Z163

Vratimov

Místní
komunikace
Vrbiny

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,12

---

Z164

Vratimov

Místní
komunikace
Obvodová

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,11

---
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Z167

Vratimov

Místní
komunikace
Spodní Pole I.

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,05

---

Z168

Vratimov

Místní
PV – plochy veřejných
komunikace
prostranství s převahou
Spodní Pole II.
zpevněných ploch

0,90

0,07

---

Z169

Horní Datyně

Příjezdová
komunikace U
Křižovatky

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,03

---

Z170

Horní Datyně

Místní
komunikace
Přespolní

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,04

---

Z171

Horní Datyně

Místní
komunikace
Střed

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,04

---

Z172

Horní Datyně

Místní
komunikace
Potoční

PV – plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,04

---

Z173

Vratimov

Rondel

DS – plochy dopravy
silniční

0,90

0,07

---

Z174

Vratimov

Jižní tangenta I.

DK – plochy dopravních
koridorů

0,90

2,11

---

Z175

Vratimov

DK – plochy dopravních
koridorů

0,90

3,83

---

Z176

Vratimov

DK – plochy dopravních
koridorů

0,90

10,48

---

Z177

Vratimov

DK – plochy dopravních
koridorů

0,90

4,20

---

Z178

Vratimov

Nadjezd I.

DK – plochy dopravních
koridorů

0,90

Z179

Vratimov

Nadjezd II.

DK – plochy dopravních
koridorů

0,90

Z180

Vratimov

Bartovická
spojka

DD – plochy dopravy
drážní

0,90

0,54

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,10

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,22

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,54

---

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,25

---

Jižní tangenta
II.
Jižní tangenta
III.
Jižní tangenta
IV.

Z182

Horní Datyně Nad Točnou VII.

Z183

Horní Datyně

Z184

Horní Datyně Nad Točnou IX.

Z1/01

Vratimov

Nad Točnou
VIII.

---

1,44
0,68
1,91
1,47

-----
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Z1/02

Vratimov

---

OK – plochy občanského
vybavení komerčního
typu

0,75

1,02

---

Z1/03

Vratimov

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,81

---

Z1/04

Vratimov

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,60

0,11

---

Z1/05

Vratimov

---

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,72

---

Z1/06

Vratimov

---

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,09

---

Z1/08

Vratimov

---

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,39

---

Z1/09

Horní Datyně

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,18

---

Z1/10

Horní Datyně

---

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,29

---

Z1/14

Horní Datyně

---

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,28

---

Z1/15

Horní Datyně

---

SO – plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,33

---

Z1/16

Horní Datyně

---

0,40

0,29 1 RD

Z1/17

Horní Datyně

---

0,90

0,06

---

Z2/01

Vratimov

---

DK – plochy dopravních
koridorů

0,90

0,40

---

Z3/01

Vratimov

---

DD - plochy dopravy
drážní

0,90

0,01

---

Z3/02

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

2,81

---

Z3/03

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

1,75

---

Z3/04

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

0,46

---

Z3/05

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,05

---

SO – plochy smíšené
obytné venkovské
PV – plochy
veřejných prostranství
s převahou zpevněných
ploch
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Z3/06

Z3/07

Z3/08

Vratimov

Vratimov

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,19

---

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,06

---

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,18

---

0,90

0,09

---

Z3/09

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Z3/10

Vratimov

---

DD - plochy dopravy
drážní

0,90

0,08

---

Z3/11

Vratimov

---

DK - plochy dopravních
koridorů

0,90

2,36

---

Z3/12

Vratimov

---

PF - plochy polyfunkční

1,38

---

Z3/13

Vratimov

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,22

---

Z3/14

Vratimov

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,24

---

Z3/15

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,03

---

Z3/16

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,16

---

Z3/17

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,27

---

Z3/18

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,23

---

Z3/19

Vratimov

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,24

---
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Z3/20

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Z3/21

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,19

---

Z3/22

Vratimov

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,14

---

Z3/23

Horní Datyně

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,15

---

Z3/24

Horní Datyně

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,59

---

Z3/25

Horní Datyně

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,12

---

Z3/26

Horní Datyně

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,15

---

Z3/27

Horní Datyně

---

BI - plochy bydlení v
rodinných domech

0,50

0,14

---

Z3/28

Horní Datyně

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,01

---

Z3/29

Horní Datyně

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,02

---

Z3/30

Horní Datyně

---

SO - plochy smíšené
obytné venkovské

0,50

0,15

---

Z3/31

Horní Datyně

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,02

---

Z3/32

Horní Datyně

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,01

---

Z3/33

Vratimov

---

PV - plochy veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch

0,90

0,00

---

0,90

0,08

---
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US – plocha, jejíž využití je podmíněno zpracováním a zaevidováním územní
studie
X - zastavitelné plochy kombinované s převažujícím využitím, pro které je
zpracována a zaevidována územní studie
1 RD – možnost oddělení plochy / pozemku pro umístění pouze jednoho rodinného
domu
3. V územním plánu jsou vymezeny plochy přestavby:
Koeficient
Výměra
zastavění
Pozn.
v ha
pozemku

Plocha
č.

Katastrální
území

Název

Způsob využití

P1

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová IV.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,65
0,39

---

P3

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová VI.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,24

---

P4

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová VII.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,22

---

P5

Vratimov

Výrobní zóna
Mourová VIII.

0,90

0,87

---

P6

Vratimov

Výrobní zóna
Nádražní II.

0,90

0,16

---

P7

Vratimov

Výrobní zóna
Nádražní III.

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

0,90

0,21

---

P8

Vratimov

Centrum I.

OK – plochy
občanského vybavení
komerčního typu

0,75

0,51

---

P1/02

Horní Datyně

---

BI - plochy bydlení
v rodinných domech

0,50

0,21

---

P3/01

Vratimov

---

PF – plochy
polyfunkční

0,75

4,31

---

VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl
VL – plochy výroby
průmyslové – lehký
průmysl

C.4 Systém sídelní zeleně
1. Územní plán stanovuje koncepci sídlení zeleně a vymezuje pro tuto koncepci základní
principy závazné pro řešené území:

- respektovat plošně významné prvky sídelní zeleně nadmístního i lokálního
významu,

- respektovat propojení sídelní zeleně lokálního významu tvořené v zásadě
navazujícími plochami zeleně, včetně parkových ploch,

- realizovat a chránit liniová propojení tvořená v zásadě alejemi, keřovými
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kompozicemi a navazujícími travnatými plochami, tato liniová propojení jsou
přípustná v celém řešeném území, a to i mimo linie vyznačené v grafickém
schématu.
2. Koncepce sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy sídelní zeleně a
doplňuje je novými plochami – viz vymezení v grafické části, ve výkrese I.B 2. Hlavní
výkres.
3. Koncepce sídelní zeleně je specifikována v grafické části také ve schématu
I.B.7 Schéma základní koncepce sídelní a krajinné zeleně, v němž jsou schématicky
vyznačeny cílové kvality

- plošně významné prvky sídelní zeleně nadmístního a lokálního významu – upřesnit
v podrobnější dokumentaci významné prvky zeleně v segmentu, je přípustné
doplnit výsadbu, příp. realizovat náhradní výsadbu,

- liniová propojení – cílové prvky – aleje, keřové kompozice, travnaté meze, je
přípustné realizovat také jako náhradní výsadbu.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ,
VYMEZENÍ
PLOCH
A
KORIDORŮ
PRO
VEŘEJNOU
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
D.1 Dopravní infrastruktura
1. Koncepce rozvoje silniční dopravy v zásadě ponechává stávající uspořádání hlavní
dopravní sítě, kterou pouze upravuje v místě stávajícího úrovňového křížení silnice
II/477 (ul. Buničité) s železniční tratí č. 323 a v souvisejících plochách a doplňuje ji
o novou, dopravně významnou silniční komunikaci – tzv. Jižní tangentu města
Ostravy.
2. Koncepce rozvoje drážní dopravy vytváří podmínky pro zdvoukolejnění a
modernizaci železniční trati č. 323 a optimalizaci železniční trati č. 321. Plochy dráhy
doplňuje o navrženou trasu tzv. Bartovické spojky.
3. Koncepce řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je dána
stanovením zásad pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení
v území.
4. Koncepce rozvoje dopravy chodců a cyklistů je zaměřena především na zlepšení
bezpečnosti chodců návrhem chodníků a návrhem nových cyklotras.
5. Koncepce rozvoje hromadné dopravy zachovává stávající strukturu, tvořenou
především dopravou autobusovou, doplněnou dopravou železniční.
6. Nadřazenou dopravní infrastrukturu lze realizovat v příslušných plochách dopravní
infrastruktury.
7. Dopravní infrastrukturu zajišťující obsluhu vymezených ploch s rozdílným způsobem
využití v řešeném území lze umísťovat také v dalších plochách s rozdílným
způsobem využití dle stanovených podmínek využití dotčených ploch.
8. Sjezdy a napojení na pozemky jsou z hlediska územního plánu považovány za
nezbytnou technickou infrastrukturu.
9. Při realizaci nových nebo při úpravách komunikaci zpřístupňující stavby pro bydlení
respektovat požadavky na minimální legislativní šířku veřejných prostranství s
komunikací zpřístupňující stavby pro bydlení.
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D.1.1

Doprava silniční

1. Podél východního okraje a v severní části řešeného území jeRespektovat vymezený
koridor dopravy pro vedení trasy Jižní tangenty města Ostravy (přeložka trasy silnice
II/478) včetně řešení mimoúrovňového křížení s železniční tratí č. 323 a souvisejících
úprav ostatní komunikační sítě. Respektovat návaznosti na vymezení koridoru na
území města Ostravy. Koridor je vymezený jako plochy zastavitelné.
2. Je navržena přeložka stávajícího úseku silnice II/477 (ul. Buničitá) do nové
trasyRespektovat vymezený koridor dopravy pro realizaci mimoúrovňového křížení
silnice II/477 se železniční tratí č. 321 a pro realizaci dopravních staveb souvisejících.
Koridor vymezený jako plochy zastavitelné.
2.3. Respektovat vymezený překryvný koridor VD 10 pro řešení sekundárního křížení
silniční dopravy a dopravy železniční.
3.4. V centrální části Vratimova je navržena přestavba křižovatky silnic II/477 a II/478
na křižovatku okružní, včetně úprav navazující komunikační sítě.
4.5. Je navržena rekonstrukce a modernizace silnice II/477 (úsek od křížení se silnicí
II/478 po hranici s k. ú. Řepiště), silnice II/478 a rekonstrukce mostu na silnici
III/47310 v Horních Datyních.
5.6. Řešení drobných lokálních závad na průtazích silnic (nedostatečná šířka vozovky,
technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění
rozhledových polí křižovatek), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude
řešeno v rámci příslušných ploch dopravy silniční DS, příp. přiléhajících ploch
v souladu s jejich přípustným využitím.
6.7. Síť místních komunikací bude doplněna o přístupové trasy pro zlepšení dopravní
dostupnosti území a pro navržené zastavitelné plochy v šířkových kategoriích pro
jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle platných norem a předpisů. Při jejich
realizaci budou respektovány následující zásady:
- budou respektovány minimální šířky přilehlých veřejných prostranství dle
příslušných platných právních předpisů, v odůvodněných případech ve stísněných
poměrech bude u stávající stabilizované zástavby respektována šířka prostoru
místní komunikace dle normových hodnot

- uslepené úseky nových místních komunikací budou doplněny o obratiště, která

budou realizována v rámci vymezených přilehlých urbanizovaných ploch dle místní
potřeby

- nové jednopruhové komunikace budou opatřeny výhybnami dle normových
hodnot.

7.8. Stávající trasy místních komunikací upravit na jednotné kategorie pro
jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normových hodnot. Přestavby
místních komunikací budou zahrnovat šířkové úpravy na dvoupruhové kategorie
s chodníky, event. pásy nebo pruhy pro cyklisty a parkovacími pásy. Jednopruhové
stávající komunikace budou doplněny výhybnami a uslepené komunikace obratišti.
8.9. Podél stávajících místních komunikací budou respektovány šířky přilehlých
veřejných prostranství dle platných právních předpisů, v odůvodněných případech
ve stísněných podmínkách bude respektována šířka prostoru místní komunikace.
9.10. Na zastavitelných plochách situovaných v návaznosti na stávající i navržené
silniční komunikace je možné umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou
provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení
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externalitami dopravy nebo stavby, jejichž realizace nevyvolá potřebu provedení
těchto preventivních opatření a jejichž napojení na silniční síť třídy vyhoví
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jak je
upravují zvláštní zákony na úseku dopravy.
D.1.2

Doprava drážní

1. Celostátní železniční trať č. 321 a č. 323 včetně ochranného pásma bude
respektována.
2. Respektovat zdvoukolejnění a optimalizaci železniční trati č. 323 a optimalizace
železniční trati č. 321.
3. Respektovat vymezenou plochu pro kolejovou spojku Ostrava Bartovice – Vratimov.
4. V plochách situovaných v ochranném pásmu železniční dráhy umisťovat pouze
takové nové budovy, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních
opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk,
vibrace).
D.1.3

Doprava statická – odstavování a parkování automobilů

1. Pro odstavování osobních automobilů obyvatel stávajících bytových domů realizovat
další odstavné kapacity formou stání na terénu, případně formou nadzemních
hromadných parkovacích garáží a parkovacích domů nebo systémů. Tato parkovací
zařízení mohou být realizována v souladu s podmínkami stanovenými pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití bez vymezení v grafické části územního plánu.
2. V případě realizace nových bytových domů je nutno realizovat odstavné kapacity
přímo v rámci této plochy, a to formou vestavěných garáží, stání na terénu, případně
nadzemních hromadných parkovacích garáží.
3. Pro parkování osobních automobilů u staveb a zařízení občanské vybavenosti a
sportovišť respektovat stupeň automobilizace 1 : 2,5 – další kapacity budovat v rámci
příslušných zastavěných a zastavitelných ploch v souladu s podmínkami pro jejich
využití bez přesného vymezení v grafické části územního plánu.
3.4. Respektovat podmínky využití území – viz kapitola F.
D.1.4

Provoz chodců a cyklistů

1. V Horních Datyních jsou navrženy tři konkrétní úseky komunikací pro pěší – chodníků:

- jednostranný chodník podél silnice II/478 od autobusové točny po hranici s k. ú.
Šenov

- jednostranný chodník podél silnice III/47310 od křižovatky se silnicí II/478 po
pozemek parc. č. 293/30

- jednostranný chodník podél silnice III/47310 a silnice II/472 k autobusové
zastávce
„Vratimov, Horní Datyně, Na Roli“.

2. Pro bezkolizní pohyb chodců v zastavěném území budou dále postupně dobudovány
chodníky podél všech silničních průtahů zastavěným územím. Vedení chodníků bude
řešeno dle prostorových možností a v souladu se zásadami uvedenými v platných
normách.
3. Cyklostezky a chodníky jsou přípustné ve všech plochách s rozdílným způsobem
využití bez nutnosti vymezení v grafické části územního plánu, přitom platí zásada
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respektování podmínek využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití.
4. V rámci šířkových úprav stávajících místních komunikací a podél navržených
místních komunikací je možno budovat chodníky, případně pásy pro cyklisty bez
vymezení v grafické části územního plánu.
5. Cyklotrasy, cyklostezky a pěší trasy realizovat včetně nezbytného technického
zázemí (odpočívadla, informační tabule).
6. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů po silničních průtazích se připouští
v zastavěném území vymezení pruhů, případně pásů pro cyklisty dle místní potřeby
a prostorových možností.
D.1.5

Hromadná doprava osob

1. Systém autobusové hromadné dopravy a hromadné dopravy osob po železnici bude
zachován.
D.2 Technická infrastruktura
1. Technickou infrastrukturu umísťovat v plochách a koridorech technické infrastruktury
vymezených v územním plánu.
2. Technickou infrastrukturu zajišťující dopravní a technickou obsluhu vymezených
ploch s rozdílným způsobem využití lze umísťovat ve všech plochách s rozdílným
způsobem využití bez nutnosti vymezení v územním plánu, a to u všech liniových
staveb technické infrastruktury a u všech plošných staveb a zařízení do max. 1000
m2. Přitom platí povinnost respektovat stanovené podmínky využití jednotlivých
dotčených ploch s rozdílným způsobem využití.
3. Vodovodní řady, kanalizační stoky, liniové trasy energetických médií, nezbytná
související zařízení malého rozsahu sloužící potřebám vymezených ploch a přípojky
k těmto jsou z hlediska územního plánu považovány za nezbytnou technickou
infrastrukturu.
4. Čistírny odpadních vod sloužící odkanalizování ploch s hlavním, přípustným nebo
podmíněně přípustným využití pro bydlení a občanskou vybavenost jsou z hlediska
územního plánu považovány za nezbytnou technickou infrastrukturu.
D.2.1

Vodní hospodářství

1. Pitná voda pro obyvatelstvo, občanské vybavení, objekty druhého bydlení a průmysl
bude zajištěna z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu (OOV),
z přivaděče Bruzovice – Krmelín, s odbočkou do vodojemu Řepiště.
2. Stávající akumulace pro Vratimov a Horní Datyně je zajištěna ve vodojemu Řepiště,
který tvoří akumulaci pro celou vodovodní skupinu Paskov – Řepiště – Vratimov –
Horní Datyně – Václavovice. Respektovat plochu pro umístění nového vodojemu na
k. ú. Řepiště.
3. Rekonstruovat Přívodní řad z vodojemu Řepiště do Vratimova.
4. Vodovodní síť Vratimova je rozdělena na dvě tlaková pásma. Část území Horních
Datyní je zásobena vodou přes čerpací stanici. Zachovat Rozdělení vodovodu na
tlaková pásma a stávající zařízení na dopravu vody do spotřebiště.
5. Nově navrhované vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovod v příslušném
tlakovém pásmu.
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6. Odpadní vody v území likvidovat prostřednictvím stávající jednotné kanalizace
s odvodem vod na Ústřední čistírnu odpadních vod města Ostravy. Je přípustné
napojování nově budovaných stok na tuto síť.
7. Pro odkanalizování výrobní zóny Mourová je navržena gravitační splašková
kanalizace s čerpací stanicí (ČS Průmysl), s výtlakem do stávající jednotné kanalizace
města.
8. Pro navržené zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech v prostoru ulic
Frýdecké, Na Příčnici a Polní je navržena splašková kanalizace kombinovaná –
gravitační s čerpací stanicí (ČS Horní Pole) s výtlakem do gravitační kanalizace.
9. Pro lokalitu Vratimovské Zadky je navržena soustavná splašková gravitační
kanalizace s jednou čerpací stanicí v ulici Okrajové, se zaústěním na navrženou
lokální ČOV Zadky.
10.Pro Horní Datyně je navržena soustavná splašková kanalizace se dvěma čerpacími
stanicemi v ulici Václavovické a v ulici Na Pasekách a ČOV Horní Datyně v údolí
Datyňky.
11.Po vybudování splaškové kanalizace napojit veškeré splaškové odpadní vody ze
všech objektů na tuto kanalizaci, stávající žumpy a septiky zrušit.
12.Objekty nacházející se mimo dosah navrhované kanalizace budou mít likvidaci
odpadních vod zákonným způsobem, v bezodtokových jímkách – žumpách
s vyvážením odpadu, nebo v malých domovních ČOV se zaústěním vyčištěných
odpadních vod do vhodného recipientu nebo v případě, kdy uvedený způsob nebude
možné technicky realizovat v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadu.
13.Urbanistické záměry územního plánu nevyvolávají žádné požadavky na směrové
úpravy vodních toků. Úpravy vodních toků se budou týkat oprav stávajících
stabilizačních a ochranných prvků a usnadnění průtočnosti odstraněním překážek
z toků.
14.Respektovat vymezené koridory technické infrastruktury – kanalizace včetně zařízení
a staveb souvisejících.
15.Respektovat zdroj pitné vody Důlňák, včetně jeho ochranných pásem, včetně
stanovených podmínek pro jeho ochranu.
D.2.2

Energetika, spoje

1. Návrh koncepce rozvoje řešeného území nepředpokládá skokový růst výkonu ani
spotřeby elektrické energie; distribuční síť VN má dostatečnou kapacitu pro pokrytí
nároků řešeného území.
2. Respektovat Rozvojové záměry nadřazené soustavy ZVN vyplývající z nadřazené
územně plánovací dokumentace a ze strategického rozvoje přenosové soustavy.
V územním plánu se navrhuje:

- rozšíření rozvodny 110 kV Vratimov o transformaci 400/110 kV
- výstavba vedení ZVN 2x400 kV z nového energetického zdroje Dětmarovice do TS
Nošovice.

3. Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a
podnikatelské aktivity bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV
a nových DTS v lokalitách s vymezenými rozvojovými plochami / zastavitelnými
plochami.
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4. Pro zvýšení provozní jistoty je navrženo propojení linek VN 74 a VN 194 v jižní části
Vratimova.
5. Koncepce rozvoje plynofikace řešeného území je zaměřena na rozšíření stávající
středotlaké plynovodní sítě.
6. Pro navrženou výstavbu bytových domů, pro navrženou občanskou vybavenost
v lokalitě U Hasičské zbrojnice, pro sportovní areál na ul. U Stadionu a pro navržené
plochy občanského vybavení komerčního typu v centrální části města se navrhuje
rozšířit centralizované zásobování teplem. Decentralizovaný způsob vytápění pro
ostatní stávající i navrženou výstavbu zůstane zachován.
7. Koncepce rozvoje spojů (telekomunikace, radiokomunikace) zachovává současný
stav, nová zařízení se nenavrhují.
8. Respektovat vymezené koridory technické infrastruktury, včetně zařízení a staveb
souvisejících.
D.2.3

Ukládání a zneškodňování odpadů

1. Tuhé komunální odpady budou odváženy na řízenou skládku mimo řešené území.
V řešeném území nebude budována žádná nová skládka.
D.3

Občanské vybavení

1. Rozvoj občanského vybavení je možný v souladu s hlavním a přípustným využitím
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
2. Zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního typu OK jsou navrženy na ulici
Datyňské, v lokalitě U Hasičské zbrojnice a v centrální části Vratimova a v Horních
Datyních jako plochy přestavby.
3. Zastavitelné plochy hřbitovů OH se navrhují pro rozšíření stávajícího hřbitova na ulici
Hřbitovní.
D.4

Veřejná prostranství

1. Plochy veřejných prostranství zahrnují samostatně vymezené plochy veřejných
prostranství s převahou zpevněných ploch PV a plochy veřejných prostranstvích
s převahou nezpevněných ploch ZV. Do ploch veřejných prostranství patří také volné
neoplocené veřejně přístupné plochy v zastavěném území, zahrnuté do jiných ploch
s rozdílným způsobem využití (zejména plochy sídlištní zeleně, zeleň u občanského
vybavení, zeleň a veřejná prostranství v centrální části obce apod.). Všechny tyto
stávající plochy zůstanou zachovány.
2. Respektovat požadavky na nejmenší šířku veřejného prostranství, jehož součástí je
pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu:
12 m / při jednosměrném provozu 10,5 m.
3. Respektovat požadavky na nejmenší šířku veřejného prostranství, jehož součástí je
pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu:
8 m / při jednosměrném provozu 6,5 m.
2.4. Ve stávající stabilizované zástavbě bez možnosti rozšíření respektovat stávající
šířkové vymezení, přitom platí požadavek na směrové a prostorové řešení
komunikace v souladu s příslušnou ČSN.
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI,
REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ
E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změnu v jejich využití
1. Územní plán stanovuje koncepci uspořádání krajiny a vymezuje základní funkční a
kompoziční principy závazné pro řešené území:

- krajinná zeleň a lesy plošně významné
- respektovat les Důlňák v severní části území, Datyňský les

v jihovýchodní části území a plochu zeleně Vrbiny-Zaryje v západní
části území,

- respektovat menší lesní plochy v okolí vodního toku Datyňka a
v místní části Vratimov,

- respektovat menší plochy krajinné zeleně a propojovací prvky
tvořené v zásadě souvislou zelení s vysokým podílem stromové a
keřové zeleně.

- liniová propojení významných ploch zeleně a ploch zástavby
- územní plán stanovuje zásadu realizace a ochrany liniových propojení
tvořených
v zásadě
alejemi,
a navazujícími travnatými plochami,

keřovými

kompozicemi

- tato liniová propojení jsou přípustná v celém řešeném území,
a to i mimo linie vyznačené v grafickém schématu.

- vodní plochy a toky, plochy polí a luk nezastavitelné, krajinné prvky
- respektovat vodní plochy a toky v území s jejich břehovými porosty

jako součást krajinné zeleně. Jako základní kompoziční prvky jsou
chráněné zejména vodní toky Ostravice a Datyňka.

- územní plán vymezuje plochy polí a luk v zásadě nezastavitelné, tedy
plochy v zásadě souvislých rozlehlých rovinných útvarů s převážně
zemědělským využitím – viz grafické schéma.

Základní principy koncepce sídelní a krajinné zeleně jsou v grafické části definovány
ve výkrese I.B 7. Schéma základní koncepce sídelní a krajinné zeleně., v němž jsou
schematicky vyznačeny vybrané cílové kvality:

- plošně významné prvky krajinné zeleně a lesů
- v zásadě nezastavitelné plochy polí a luk
- liniová propojení – cílové prvky – aleje, keřové kompozice, travnaté meze, je
přípustné realizovat také jako náhradní výsadbu.

2. V krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím:
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- Plochy zemědělské – orné půdy a trvalých travních porostů Z zahrnují pozemky

zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně na nelesní
půdě, ploch účelových komunikací apod., jejich součástí jsou také místní
biokoridory územního systému ekologické stability. Tyto plochy jsou učeny
především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a
obcí) a nepřipouštějí se na nich žádné nové stavby s výjimkou staveb liniových
(komunikace, sítě technické infrastruktury), staveb pro zemědělskou prvovýrobu
s přímou vazbou na činnost provozovanou v daném území, staveb účelových
zařízení pro zemědělskou výrobu (přístřešky pro pastevní chov skotu a ovcí,
napáječky, stavby pro letní ustájení dobytka, stavby pro skladování sena a slámy,
včelnice a včelíny), staveb zařízení pro ochranu ZPF pro stabilizaci a intenzifikaci
rostlinné výroby, staveb vodních nádrží, apod. Realizace staveb doplňkových
zařízení pro zemědělskou výrobu se nepřipouští na vymezených plochách místních
biokoridorů ÚSES.

- Plochy zemědělské – zahrad a sadů ZS zahrnují plochy stávajících i navržených
zahrad, které nejsou součástí ploch bydlení. Připouští se zde pouze stavby
oplocení, stavby skleníků, přístřešků pro ukládání nářadí a zemědělských produktů,
stavby altánů, pergol, bazénů, ohnišť, apod.

- Plochy lesní L zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i
místní biokoridory územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze
realizovat pouze stavby sloužící k zajišťování provozu lesního hospodářství, lesních
školek a myslivosti, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny,
stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby účelových komunikací
a sítí technické infrastruktury, stavby a vybavení informačního systému, apod.
Realizace výše uvedených staveb (s výjimkou staveb liniových) se ale nepřipouští
na vymezených plochách místních biokoridorů ÚSES.

- Plochy vodní a vodohospodářské VV zahrnují plochy stávajících vodních nádrží a

toků. Připouštějí se zde pouze stavby zařízení protipovodňové ochrany, technické
vodohospodářské stavby a vodní díla, stavby malých vodních elektráren, apod.

- Plochy smíšené nezastavěného území NS zahrnují pozemky se vzrostlou zelení na

ne- lesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí jsou i místní biokoridory ÚSES.
Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby zařízení, která jsou v zájmu
ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby,
stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací, stavby a úpravy na vodních
tocích, stavby vodních nádrží, apod. Realizace výše uvedených staveb (s výjimkou
staveb liniových) se ale nepřipouští na vymezených plochách místních biokoridorů
ÚSES.

- Plochy přírodní PP zahrnují plochy územního systému ekologické stability

nadregionálního a regionálního významu a místní biocentra územního systému
ekologické stability. Představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní
předpoklad jeho ekologické stability. Na těchto plochách se nepřipouští žádná
výstavba, s výjimkou zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, sítí
technické infrastruktury, jejichž trasování mimo plochy přírodní by bylo neřešitelné
nebo ekonomicky nereálné, staveb vodních nádrží a staveb na vodních tocích a
staveb pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou
přírodě.

3. Stávající prvky mimolesní zeleně (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromů,
remízky, břehové porosty) budou zachovány, jejich spontánní vývoj bude regulován
přiměřenou údržbou.
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4. V řešeném území je přípustná obnova krajinných prvků a realizace nových tradičních
krajinných prvků ve všech plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených
podmínek využití konkrétních dotčených ploch. Jedná se zejména o obnovu vodních
toků, břehové zeleně, remízů, mezí a o obnovu a výsadbu alejí, apod.
5. Respektovat významné krajinné prvky ze zákona.
6. Respektovat významné prvky krajinné zeleně, lesní porosty, údolní nivy, remízy,
solitérní stromy, aleje, apod.
7. Respektovat významné kompoziční prvky zeleně – kompoziční celky, osy, apod.
E.2 Vymezení ploch změn v krajině
1. Územní plán vymezuje plochy změn v krajině, a to dvě plochy zemědělské - zahrad
a sadů (ZS).
2. Územní plánu vymezuje následující plochy změn v krajině:
Koeficient
Výměra
zastavění
Pozn.
v ha
pozemku

Plocha
č.

Katastrální
území

Název

N1/01

Horní Datyně

---

není
ZS – plochy zemědělské
– zahrad a sadů
stanoven

0,10

---

N1/02

Horní Datyně

---

není
ZS – plochy zemědělské
– zahrad a sadů
stanoven

1,04

---

Způsob využití

E.3 Územní systém ekologické stability
1. V řešeném území jsou vymezeny nadregionální, regionální a místní prvky ÚSES.
2. Nadregionální biokoridor K101 (N1, N2), vodní a nivní osa, je veden tokem Ostravice
a podél něj. Do něj je v části trasy v území Vratimova vloženo regionální biocentrum
č. 239 (N1). Dále pokračuje koridory vodním a nivním k severu (N2). Do biokoridoru
K101 jsou vložena místní biocentra N17 a N18.
3. Nadregionální biokoridor K 99, mezofilní hájový a mezofilní bučinný, prochází ze
západu z území Paskova přes vložené regionální biocentrum č. 239 U Dolu Paskov
(N1), dále klínem území Řepišť (N3) do vloženého regionálního biocentra č. 276
Zaryje a dále přes území Řepišť a pak Vratimova jako části (N5 až N15, včetně
N13/1). Části (N5) až (N10) jsou vymezeny na zčásti existujících porostech v údolnici
Datyňky – listnaté porosty přírodě blízkého druhového složení, většinou různověké.
V území Vratimova je do něj ještě vloženo regionální biocentrum č. 269 Vratimovský
les, mezofilní bučinné a mezofilní hájové.
4. Trasa místních biocenter a biokoridorů je vymezena od nadregionálního biokoridoru
K99, (N8 MBC) k jihu (L4 MBK) do MBC na území Řepišť a z něj a) dále k jihu přes
Vratimov (L5 MBK) na území Řepišť, b) k východu (L6) a (L8) do MBC na území
Václavovic a odtud k jihu podél hranice Václavovic a Horních Datyní (L9 MBK) do
LMBC (L10). Dále pak pokračují k jihu po hranici mezi Sedlišti a Řepišti.
5. Další trasa je vedena jako místní z NRBK K99 (N10 MBC) k východu. Je tvořena
místními biokoridory a místními biocentry (L1) až (L3) a dále pokračuje na území
Šenova.
6. Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být podmáčené dubové bučiny: buky
s dubem, jedlí, javory, lípami a habry, v nivě toku Ostravice střemchové jaseniny,
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v menším rozsahu s příměsí dalších listnatých dřevin – hlavně klenu a dále lípy,
javorů, třešní, jabloní, atd. Podél potoků pak jaseniny a jasanové olšiny s duby, jilmy,
buky, habry, lipami a javory.
7. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové
hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených
pro ÚSES nelze budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu,
odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy, apod. Přípustné jsou pouze ty
hospodářské zásahy, které mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení
stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů,
zalesnění).
E.4 Prostupnost krajiny
1. Stávající síť místních a účelových komunikací v krajině je zachována.
2. Kolem vodních toků v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách
musí být zachovány neoplocené pásy pro zajištění přístupu ke korytu v šířce do 8 m
podél toku Ostravice a do 6 m podél ostatních vodních toků od břehové hrany. Podél
stálých i občasných vodních toků v nezastavěném a nezastavitelném území musí být
zachovány neoplocené pásy v šířce min. 20 m, které je vhodné doplnit vegetačními
porosty.
E.5 Protierozní opatření
1. Konkrétní protierozní opatření se nenavrhují.
E.6 Ochrana před povodněmi
1. Na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o
včasné opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů.
2. Retenční schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být likvidovány
přednostně vsakováním, příp. zachycováním v akumulačních nádržích s postupným
odtokem.
E.7 Podmínky pro rekreační využívání krajiny
1. Pro každodenní rekreaci obyvatel řešeného území slouží volná krajina a lesní porosty
navazující na zastavěné území. Rekreační využívání krajiny předpokládá zejména
šetrné formy rekreace – procházky v krajině, jízdu na kole, příp. jízdu na koni –
s nízkou intenzitou rekreačního využití bez negativních dopadů na krajinu. V krajině
je nutno podporovat budování odpočívek, zejména na vyhlídkových místech a na
cykloturistických trasách.
E.8 Vymezení ploch pro dobývání nerostů
1. Plochy pro dobývání nerostů se nevymezují.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
F.1 Definice použitých pojmů
Pro účely Územního plánu Vratimov se stanovují následující definice použitých
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pojmů:
1. Podlaží nadzemní – podlaží, jehož převážná plocha je nad úrovní okolního terénu.
2. Podkroví – prostor nad nadzemním podlažím, vymezený podlahou a konstrukcí
krovu.
3. Areál – zpravidla oplocený soubor pozemků staveb a zařízení sloužící jednomu
způsobu využití. Jeho součástí bývá také zeleň, provozní prostranství, příp. rezervní
plochy pro jeho rozšíření.
4. Byty pro majitele, správce a zaměstnance – byty v objektu hlavního nebo
podmíněného využití plochy, případně v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi,
správci, příp. zaměstnancům daného zařízení. V případě, že jde o izolovaný objekt,
zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej dělením pozemku převést do plochy
pro bydlení.
5. Nezbytná dopravní infrastruktura – dopravní infrastruktura sloužící pro dopravní
obsluhu vymezené plochy s rozdílným způsobem využití.
6. Nezbytná technická infrastruktura – technická infrastruktura sloužící pro dopravní
obsluhu vymezené plochy s rozdílným způsobem využití.
7. Nevýrobní služby – služby nevýrobního charakteru, např. kadeřnictví, kosmetické
služby, fitcentra, cestovní kanceláře, advokátní kanceláře, projekční kanceláře,
reklamní služby, pohřební služby, půjčovny (video, sportovního zboží, svatebních
šatů), kopírovací centra, opravny (bot, hudebních nástrojů, cyklo, sportovních
zařízení, hodinek), fotoateliéry, apod., které svým provozem nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní
hodnoty stanovené jinými právními předpisy.
8. Nerušící výrobní služby a drobná nerušící výroba – stavby pro drobnou řemeslnou
výrobu a služby, které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém
okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými
právními předpisy, např. krejčovství, sklenářství, rámařství, zámečnictví, knihařství,
zahradnictví, malířství a natěračství, výroba obuvi a kožené galanterie, cukrářská a
pekařská výroba, apod.
9. Výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením – služby, které svým
provozem, externalitami (hluk, prach, pachové emise, světelné projevy), technickým
zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné prostředí a snižují jeho kvalitu
(např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, kovovýroba, provozovny
stavební údržby, apod.).
10.Zahrádková osada – skupina zahrad zpravidla pod společným oplocením, příp. i se
společným sociálním zařízením.
11.Zahrádkářská chata – stavba rodinné rekreace max. o 1 NP umístěná v plochách
zahrádkových osad RZ.
12.Stavby pro letní ustájení skotu a ovcí – stavby jednoprostorové, stavebně
neuzavřené.
13.Včelín – maximálně dvouprostorová stavba o max. 1 NP sloužící k umístění úlů a
příslušenství.
14.Stavby pro skladování sena a slámy – nepodsklepené jednopodlažní stavby.
15.Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, neuzavřené.
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16.Komunikace funkční skupiny C – obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě;
mohou jimi být průtahy silnic III. třídy a v odůvodněných případech i II. třídy.
17.Komunikace funkční skupiny D – komunikace se smíšeným provozem, případně
s vyloučením motorového provozu; rozdělují se dále na komunikace funkční skupiny
D 1 – pěší a obytné zóny a komunikace funkční skupiny D 2 – stezky, pruhy a pásy
určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, schodiště a
ostatní komunikace nepřípustné provozu silničních motorových vozidel, pokud
nejsou součástí komunikací funkčních skupin B a C.
18.16.
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – koeficient vyjadřující podíl
zastavěných ploch pozemku k celkové ploše pozemku. Pro účely územního plánu se
do zastavěných ploch započítávají plošné průměty všech nadzemních staveb, včetně
průmětů předsazených konstrukcí a stavebních částí, zpevněné plochy a odstavná a
parkovací stání.
19.17.
Nízkopodlažní zástavba – zástavba objekty nepřevyšujícími okolní zástavbu,
zpravidla o maximální výšce 2 NP + obytné podkroví, nebo 3 NP (s ustupujícím
horním podlažím).
F.2 Obecné podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
1. Pro celé řešené území platí následující obecně závazné podmínky:
a) Obecné podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují na celé
řešené území, pokud u konkrétní podmínky není stanoveno jinak. Podmínky
využití stanovené pro konkrétní typy ploch zpřesňují a doplňují stanovené obecné
podmínky.
b) Stávající využití ploch je respektováno, a to i v případech nesouladu s vymezením
ploch v platném územním plánu. Výjimkou je způsob vymezení, který je
předmětem veřejně prospěšnosti stanovené územním plánem.
c) Využití pozemků v plochách bydlení v bytových domech BH, bydlení v rodinných
domech BI a plochách smíšených obytných venkovských SO nesmí být zahájeno
využitím jiným, než hlavním – pokud pozemky nejsou odděleny výhradně pro
zajištění dopravní a technické obsluhy pozemků, veřejných prostranství, ochranné
zeleně, apod.
d) V celém řešeném území, bez výjimkyvyjma ploch dále specifikovaných, je
nepřípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití pro umisťování mobilních
domů, maringotek akontejnerů, unimobuněk, jurt a stanových konstrukcí, pokud
nejsou součástí zařízení staveniště, cirkusů, mobilních staveb pro kulturu, a dále
jsou nepřípustné stavební úpravy obytných mobilních staveb na stavby trvalého
bydlení.
Ustanovení bodu d) se nevztahuje na plochy:
- plochy dopravních koridorů (DK)
- plochy dopravy silniční (DS)
- plochy dopravy drážní (DD)
- plochy parkovací a odstavné (DP)
- plochy technické infrastruktury (TI)
- plochy výroby průmyslové – těžký průmysl (VT)
- plochy výroby průmyslové – lehký průmysl (VL)
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- plochy výroby drobné (VD/VD.1)
d)e)
Využití ploch pro výrobu energií je možné jen, pokud je toto využití uvedeno
jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné u konkrétní dotčené plochy
s rozdílným způsobem využití.
e)f)
Využití ploch s rozdílným způsobem využití pro prodej, stravovací služby a
informační aktivity realizované formou stánkového prodeje je podmíněně
přípustné pro krátkodobé účelové aktivity v uzavřených areálových zařízeních,
nebo při specifických příležitostech a jednorázových akcích (vánoční trhy, apod.).
g) Velikost pozemků (požadavky na minimální velikost pozemků)
g.1) Ú– územní plán stanovuje požadavek na minimální velikosti pozemků pro nově
oddělovaných pozemkůoddělované pozemky oddělovaných oddělované pro níže
uvedené využití:

- pozemky pro bydlení individuální – ve všech plochách, v nichž je toto využití
přípustné
-

pro samostatně stojící rodinný dům min. 900 m2/1 rodinný dům,

-

pro dvojdomy, trojdomy a řadovou zástavbu min. 600 m2/1 rodinný dům,

-

pro řadovou zástavbu min. 450 m2/ 1 rodinný dům, přitom splnění
podmínky může být prokázáno v rámci související skupiny pozemků,

- pozemky pro smíšené bydlení – plochy smíšené obytné (SO, SM)
-

pro samostatně stojící rodinný dům min. 900 m2/1 rodinný dům,

-

pro dvojdomy, trojdomy a řadovou zástavbu min. 600 m2/1 rodinný dům,

-

pro řadovou zástavbu min. 450 m2 / 1 rodinný dům, přitom splnění
podmínky může být prokázáno v rámci související skupiny pozemků.

g.2) Přitom pro všechny stavební pozemky zároveň platí:

- pro všechny typy rodinných domů platí podmínka dodržení minimální velikosti

pozemku vztažená k celkovéu počtu bytových jednotek min. 450 m2 / 1
bytová jednotka.

g.3) Podmínky g.1) a g.2) platí současně, pro stanovení požadované minimální
velikosti je závazná vyšší z obou hodnot velikosti pozemku.
g.4) Splnění podmínky v plochách stabilizovaných u pozemků vymezených /
oddělených před nabytím účinnosti změny č. 3 územního plánu Vratimov
může být prokázáno v rámci související skupiny pozemků vytvářejících jeden
souvislý funkční celek v rámci shodného typu plochy s rozdílným způsobem
využití, zpravidla vlastněný jedním majitelem.
g.5) Nově oddělovaným pozemkem je z hlediska tohoto ustanovení bodu g) každý
pozemek, který je nově oddělen nebo na základě dělení původního pozemku
velikostně změněn. Jedná se tedyZa nově oddělované pozemky jsou tedy
považovány i o pozemky zbylé z původních pozemků po oddělení jejich části
(včetně zůstatkových pozemků stávajících objektů) a funkcí všechny ostatní
pozemky velikostně změněné po v důsledku oddělení jejich části.
g.6) Nově oddělovaným pozemkem je z hlediska územního plánu také každý
pozemek oddělený nebo vymezený po nabytí účinnosti změny č. 3 územního
plánu Vratimov.
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V nezastavěném řešeném území se připouští

f)h)

-

vybudování společných zařízení v rámci pozemkových úprav, tj. polních cest,
vodohospodářských a protierozních zařízení, územního systému ekologické
stability a obdobných staveb a opatření a to bez nutnosti změny územního
plánu.

-

umístění turistických informačních tabulí, přístřešků, odpočívek, rozhleden
bez dalších funkcí, autobusových zastávek, krmelců pro zvěř a nezbytných
staveb a přístřešků pro uskladnění krmiva, výpěstků a nářadí souvisejících se
zajištěním funkcí lesa.

g)i)

V nezastavěném území se nepřipouští (územní plán výslovně vylučuje)

-

umísťování staveb a zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství,
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny nad 60 m2 zastavěné plochy

-

umísťování staveb pro účely rekreace a cestovního ruchu, například
ekologická a informační centra (umísťování cyklistických stezek je přípustné),

-

oplocování s výjimkou

-

-

oplocování ploch, staveb a zařízení veřejné dopravní a technické
infrastruktury, u nichž je oplocení nezbytným bezpečnostním prvkem
vyplývajícím z právních předpisů a norem,

-

oplocování formou pastvinářského ohrazení s vysokou průchodností pro
drobné živočichy a výškou nepřevyšující 1 m,

-

oplocování dočasných oplocenek u lesních školek a výsadbových ploch
formou dočasných oplocenek.

umístění hospodářských objektů, provozních a skladových objektů, staveb
bydlení a ubytování, infocenter, silážních a senážních staveb, zpevněných
ploch, apod. s výjimkou staveb a zařízení přípustných dle bodu h) této
kapitoly (předchozího bodu) a přípustných dle podmínek využití stanovených
pro dotčenou plochu s rozdílným způsobem využití.

h)j)
V biocentrech
zejména:

územního

systému

ekologické

stability

se

nepřipouští

-

produkční funkce, včetně produkčních funkcí zemědělských a lesních

-

stavby a zařízení, která nejsou v zájmu ochrany přírody a krajiny

-

obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby
technické vybavenosti, stavby silnic a dalších komunikací pro vozidlovou
dopravu, pokud nebude prokázána jejich nezbytnost, veřejný zájem a
nemožnost vedení mimo plochy biocenter

-

stavby pro lesní a vodní hospodářství, pokud nebude prokázán jejich
nezbytný společenský význam a nemožnost umístění mimo plochy přírodní

-

oplocování

i)k)
V biokoridorech územního systému ekologické stability se nepřipouští
zejména:

-

produkční funkce, včetně produkčních funkcí zemědělských a lesních

-

stavby a zařízení, která nejsou v zájmu ochrany přírody a krajiny
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-

nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura, liniové
stavby technické vybavenosti, stavby silnic a dalších komunikací pro
vozidlovou dopravu, pokud nejsou vedeny ve směru kolmém na biokoridor

-

stavby pro lesní a vodní hospodářství, pokud nebude prokázána nemožnost
umístění mimo plochy přírodní

-

oplocování

j)l)
V řešeném území lze v rámci opatření k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva:

-

k)m)

v plochách s rozdílným způsobem využití vymezit plochy a umístit stavby a
zařízení dočasné i trvalé pro potřeby

-

evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

-

ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,

-

záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo
snížení

-

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,

-

nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií,

-

ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

-

v plochách s rozdílným způsobem využití mimo zastavěná a zastavitelná
území,

vymezit plochy a umístit stavby a zařízení dočasné i trvalé pro potřeby
vyvezení a uskladnění nebezpečných látek;
Pro celé řešené území platí:

-

povinnost zajištění kvalitních životních podmínek budoucích uživatelů staveb
v plochách dotčených provozem na silničních a místních komunikacích,

-

povinnost respektování minimální šíře veřejných prostranství s komunikací
zpřístupňující stavby pro bydlení.

l)n) Dočasné využití ploch a koridorů vymezených pro veřejně prospěšné stavby:

-

územní plán připouští dočasné (i opakované) využití zastavitelných ploch
vymezených pro veřejně prospěšné stavby dosavadním / stávajícím
způsobem využití, včetně jejich udržitelného rozvoje. Udržovací a rozvojové
aktivity musí vykazovat dostatečnou míru reverzibility, nesmí bránit
budoucímu využití (pro které byla zastavitelná plocha vymezena) a nesmí
v budoucnu generovat nároky na finanční či jiné náhrady v okamžiku
ukončení využití.

o) Odstavná a parkovací stání v plochách s přípustnou funkcí bydlení / ubytování

-

pro každý nový rodinný dům je stanovena podmínka vybudování odstavných
stání na vlastním pozemku, a to v počtu min. 1,5 stání / 1 bytová jednotka
(zaokrouhleno na celou hodnotu směrem nahoru),

-

pro každý bytový dům platí podmínka zajištění min. 1 odstavného a
parkovacího stání / 1 bytová jednotka,
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-

stanovené podmínky se vztahují i na objekty rekonstruované, přestavované,

-

výměra odstavných stání se započítává do zastavěné plochy (viz KZP).

F.3 Podmínky využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití
1. Územní plán stanovuje pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem podmínky
využití, přičemž stanovuje pro jednotlivé typy ploch hlavní využití, využití přípustné,
podmíněně přípustné, nepřípustné a podmínky prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu:
PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

BH

Hlavní využití
-

bydlení v bytových domech.

Přípustné využití
-

-

využití související se stavbou hlavní;
občanská vybavenost;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu,
včetně maloplošných víceúčelových a dětských hřišť;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a
odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a
další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

-

provozování služeb, opraven a podnikatelských aktivit, jejichž vnější
účinky provozování nesnižují kvalitu a pohodu hlavního a přípustného
využití a které jsou slučitelné s využitím hlavním;
garážování – jen vozidel do 3,5 t v garážích hromadných nebo
vestavěných;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- individuální bydlení;
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- velkoplošná obchodní zařízení;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování s výjimkou výše uvedených;
těžba surovin, včetně staveb a zařízení pro těžbu a zpracování
surovin; servisy a opravny motorových vozidel, autobazary a
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-

vrakoviště; stavby a zařízení pro posklizňovou úpravu a skladování
produktů rostlinné výroby;
distribuce a prodej pohonných hmot; samostatné garáže;
odstavování a garážování vozidel nad 3,5t;
sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
velkoplošné reklamní systémy;
a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

-

koeficient zastavění pozemků
- max. 0,60 - u občanské vybavenosti a staveb a zařízení pro sport,
relaxaci a volný čas lokálního významu, včetně maloplošných
víceúčelových a dětských hřišť,
- max. 0,50 – u hlavního, přípustného v předchozí odrážce
neuvedeného a podmíněně přípustného využití,
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (3 NP + podkroví / 4 NP),
nová zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území;
oplocování pozemků jen u staveb a zařízení občanské vybavenosti
lokálního významu, pokud je takové oplocení nezbytné.
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PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH

BI

Hlavní využití
-

bydlení v rodinných domech.

Přípustné využití
-

-

využití související se stavbou hlavní;
občanská vybavenost lokálního významu;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu,
včetně maloplošných víceúčelových a dětských hřišť;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a
odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a
další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

-

provozování služeb, opraven a podnikatelských aktivit, jejichž vnější
účinky provozování nesnižují kvalitu a pohodu hlavního a přípustného
využití a které jsou slučitelné s využitím hlavním;
garážování – jen vozidel do 3,5 t v garážích hromadných nebo
vestavěných;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení v bytových domech a ubytovacích zařízeních;
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- velkoplošná obchodní zařízení;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování s výjimkou výše uvedených;
těžba surovin, včetně staveb a zařízení pro těžbu a zpracování
surovin; servisy a opravny motorových vozidel, autobazary a
vrakoviště; stavby a zařízení pro posklizňovou úpravu a skladování
produktů rostlinné výroby;
- distribuce a prodej pohonných hmot; samostatné garáže;
odstavování a garážování vozidel nad 3,5t;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
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- a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,50
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 2 NP + podkroví), nová
zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY ZAHRÁDKOVÝCH OSAD

RZ

Hlavní využití
-

zemědělská pěstební maloprodukce provozovaná zahrádkářským
způsobem - zahrádkové osady stávající, bez plošného rozvoje.

Přípustné využití
-

-

-

stavby a zařízení související s hlavním využitím – zejména zahrádkářské
chatky, stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí,
skleníky, altány, zahradní krby, apod.;
stavby a zařízení společného sociálního zázemí;
využití související se stavbou hlavní;
chov včel;
veřejná prostranství; drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a
odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a
další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

panelů

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení;
- rodinná rekreace jiná, než výše uvedená;
- občanská vybavenost jiná, než výše uvedená;
- chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování; těžba surovin, včetně staveb
a zařízení pro těžbu a zpracování surovin; servisy a opravny
motorových vozidel, autobazary a vrakoviště; stavby a zařízení pro
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby;
- distribuce a prodej pohonných hmot; odstavování a garážování
vozidel;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
- a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,10
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 1 NP + podkroví), nová
zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY

OV / OV.1

Hlavní využití
-

občanské vybavení veřejné infrastruktury

Přípustné využití
-

-

-

občanské vybavení – areály, stavby a zařízení
- pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu
- pro kulturu a církve
- pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva
- tělovýchovných a sportovních zařízení
- pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby
účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance (pouze jako
součást objektu s hlavní funkcí)
využití související se stavbou hlavní;
veřejná prostranství; drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a
odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a
další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

garážování – jen vozidel do 3,5 t v garážích hromadných nebo
vestavěných;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;
jen OV.1

-

občanské vybavení – areály, stavby a zařízení tělovýchovných a
sportovních zařízení určených pro veřejnost max. do 40 % výměry
nezastavěné části plochy k datu aktualizace zastavěného území změnou
č.2.

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení – jiné, než výše uvedené
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- velkoplošná obchodní zařízení;
- hřbitovy;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování; těžba surovin, včetně staveb
a zařízení pro těžbu a zpracování surovin; servisy a opravny
motorových vozidel, autobazary a vrakoviště; stavby a zařízení pro
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby;
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- distribuce a prodej pohonných hmot; samostatné garáže;
odstavování a garážování vozidel nad 3,5t;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
- a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,50
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 4 NP + podkroví), nová
zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KOMERČNÍHO TYPU

OK

Hlavní využití
-

občanské vybavení komerčního typu

Přípustné využití
-

-

-

občanské vybavení – areály, stavby a zařízení
- pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby
- pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu
- pro kulturu a církve
- pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva
- tělovýchovných a sportovních zařízení
drobná výroba a služby, skladování;
účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance (pouze jako
součást objektu s hlavní funkcí)
využití související se stavbou hlavní;
veřejná prostranství; drobná architektura; zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a
odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a
další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

garážování – jen vozidel do 3,5 t v garážích hromadných nebo
vestavěných;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení – jiné, než výše uvedené
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- velkoplošná obchodní zařízení;
- hřbitovy;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování; těžba surovin, včetně staveb
a zařízení pro těžbu a zpracování surovin; servisy a opravny
motorových vozidel, autobazary a vrakoviště; stavby a zařízení pro
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby;
- distribuce a prodej pohonných hmot; samostatné garáže;
odstavování a garážování vozidel nad 3,5t;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin; větrné elektrárny a
velkoplošné fotovoltaické systémy; velkoplošné reklamní systémy;
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- a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,75
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 4 NP + podkroví), nová
zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

OS

Hlavní využití
-

občanské vybavení pro tělovýchovu a sport, včetně velkoplošných
areálů, sportovních hal, apod.

Přípustné využití
-

-

občanské vybavení – areály, stavby a zařízení tělovýchovných a
sportovních zařízení
účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance (pouze jako
součást objektu s hlavní funkcí)
využití související se stavbou hlavní;
veřejná prostranství;
drobná architektura; zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, manipulační
plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby související s
nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

-

občanské vybavení – areály, stavby a zařízení pro stravování,
ubytování, maloobchod a nevýrobní služby související s využitím
hlavním a přípustným;
drobná výroba a služby, skladování související s využitím hlavním a
přípustným;
parkovací a odstavné plochy související s využitím hlavním a
přípustným;
garážování – jen vozidel do 3,5 t v garážích hromadných nebo
vestavěných;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení – jiné, než výše uvedené
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- velkoplošná obchodní zařízení;
- hřbitovy;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování; těžba surovin, včetně staveb
a zařízení pro těžbu a zpracování surovin; servisy a opravny
motorových vozidel, autobazary a vrakoviště; stavby a zařízení pro
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby;
- distribuce a prodej pohonných hmot; samostatné garáže;
odstavování a garážování vozidel nad 3,5t;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
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- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
- a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,70
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 2 NP + podkroví), nová
zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY HŘBITOVŮ

OH

Hlavní využití
-

hřbitovy a pietní místa

Přípustné využití
-

-

-

občanské vybavení – areály, stavby a zařízení související s provozem
hřbitovů
- pro provozní a sociální zázemí
- pro správu a údržbu
- pro kulturní a náboženskou podporu
využití související se stavbou hlavní;
veřejná prostranství;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - účelové komunikace, manipulační
plochy, chodníky, sjezdy a další stavby související s nezbytnou dopravní
infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

občanské vybavení – areály, stavby a zařízení pro maloobchod a
nevýrobní služby související s využitím hlavním a přípustným;
parkovací plochy pro vozidla do 3,5 t jen související s využitím hlavním
a přípustným;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení;
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- velkoplošná obchodní zařízení;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování; těžba surovin, včetně staveb
a zařízení pro těžbu a zpracování surovin; servisy a opravny
motorových vozidel, autobazary a vrakoviště; stavby a zařízení pro
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby;
- distribuce a prodej pohonných hmot; odstavování a garážování
vozidel;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
- a další využití.
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,80
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 1 NP + podkroví);
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

PV

Hlavní využití
-

veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch – s významným
dopravním, příp. shromažďovacím významem

Přípustné využití
-

-

veřejná prostranství;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a odstavné
plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby
související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

panelů

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení;
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- občanské vybavení jiné, než výše uvedené;
- hřbitovy;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování; těžba surovin, včetně staveb
a zařízení pro těžbu a zpracování surovin; servisy a opravny
motorových vozidel, autobazary a vrakoviště; stavby a zařízení pro
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby;
- distribuce a prodej pohonných hmot; garážování;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
- oplocování pozemků;
- a další využití výše neuvedené.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,90
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 1 NP), nová zástavba
nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území.
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU
NEZPEVNĚNÝCH PLOCH

ZV

Hlavní využití
-

veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch – s významným
podílem veřejně přístupné zeleně

Přípustné využití
-

-

veřejná prostranství;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
drobné stavby pro účely kulturní, církevní, maloplošné prodejní a
stravovací stavby, prodejní stánky, informační zařízení;
maloplošná a dětská hřiště, workoutová zařízení;
nezbytná dopravní infrastruktura – komunikace funkční skupiny D2,
manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby
související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

panelů

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení;
- rodinná rekreace – stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci;
- občanské vybavení jiné, než výše uvedené;
- hřbitovy;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat;
- služby, opravny, výroba a skladování; těžba surovin, včetně staveb
a zařízení pro těžbu a zpracování surovin; servisy a opravny
motorových vozidel, autobazary a vrakoviště; stavby a zařízení pro
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby;
- komunikace jiné, než výše uvedené;
- distribuce a prodej pohonných hmot;
- parkování, odstavování a garážování vozidel;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
- oplocování pozemků;
- a další využití výše neuvedené.
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,10
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 1 NP), nová zástavba
nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území.
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

SO

Hlavní Specifikace využití
-

bydlení polyfunkčního typu převážně v rodinných domech a domech
s charakterem rodinného bydlení

Přípustné využití
-

-

bydlení individuální v rodinných domech;
bydlení v bytových domech nízkopodlažních, s charakterem rodinných
domů;
rodinná rekreace – včetně možnosti převodu staveb bydlení na stavby
rodinné rekreace;
využití související se stavbou hlavní;
občanská vybavenost převážně lokálního významu;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu,
včetně maloplošných víceúčelových a dětských hřišť;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a
odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a
další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

-

-

provozování služeb, opraven a podnikatelských aktivit, jejichž vnější
účinky provozování nesnižují kvalitu a pohodu hlavního a přípustného
využití a které jsou slučitelné s využitím hlavním;
drobné domácí hospodaření – chovatelství, pěstební a skladovací
činnost způsobem, jehož vnější účinky provozování nesnižují kvalitu a
pohodu hlavního a přípustného využití a které jsou slučitelné s využitím
hlavním;
garážování – garáže a přístřešky jen jako stavby vedlejší a doplňkové
ke stavbám hlavním;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- bydlení v bytových domech, mimo výše uvedené;
- velkoplošná obchodní zařízení;
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat – mimo výše
uvedený;
- služby, opravny, výroba a skladování s výjimkou výše uvedených;
těžba surovin, včetně staveb a zařízení pro těžbu a zpracování
surovin; servisy a opravny motorových vozidel, autobazary a
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-

vrakoviště; stavby a zařízení pro posklizňovou úpravu a skladování
produktů rostlinné výroby;
distribuce a prodej pohonných hmot; samostatné garáže;
sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
velkoplošné reklamní systémy;
a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,50, plocha Z1/16 max. 0,40
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 2 NP + podkroví /
ustupující podlaží), nová zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby
v území;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ

SM

Hlavní Specifikace využití
-

bydlení městského typu s výrazným podílem občanského vybavení a
s bydlením slučitelnou výrobou a službami

Přípustné využití
-

-

bydlení;
občanské vybavení komerční i veřejné;
využití související se stavbou hlavní;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu,
včetně maloplošných víceúčelových a dětských hřišť;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a odstavné
plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby
související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

-

provozování služeb, opraven a podnikatelských aktivit, jejichž vnější
účinky provozování nesnižují kvalitu a pohodu hlavního a přípustného
využití;
garážování – garáže a přístřešky jen jako stavby vedlejší a doplňkové
ke stavbám hlavním;
výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů
výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, zejména:
- zahrádkové osady; chov hospodářských zvířat – mimo výše
uvedený;
- služby, opravny, výroba a skladování s výjimkou výše uvedených;
těžba surovin, včetně staveb a zařízení pro těžbu a zpracování
surovin; servisy a opravny motorových vozidel, autobazary a
vrakoviště; stavby a zařízení pro posklizňovou úpravu a skladování
produktů rostlinné výroby;
- distribuce a prodej pohonných hmot; samostatné garáže;
- sběrné a třídící dvory a sběrny surovin;
- větrné elektrárny a velkoplošné fotovoltaické systémy;
- velkoplošné reklamní systémy;
- a další využití, jehož důsledky mohou snižovat kvalitu hlavního a
přípustného využití, popřípadě jsou přímo neslučitelné s využitím
hlavním nebo přípustným.
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,60
výšková hladina zástavby je stabilizovaná, nová zástavba nesmí
zvyšovat hladinu zástavby v území;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY DOPRAVNÍCH KORIDORŮ

DK

Hlavní využití
-

koridor silniční dopravy vymezený pro umístění záměru nadmístního
významu

Přípustné využití
-

-

dopravní infrastruktura – komunikace funkční skupiny A, B, C, odstavné
a manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby
související s dopravní infrastrukturou;
veřejná prostranství;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;

Podmíněně přípustné využití
-

-

-

technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury – jen
způsobem respektujícím požadavky na umístění záměru nadmístního
významu (viz. hlavní využití);
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících – jen způsobem
respektujícím požadavky na umístění záměru nadmístního významu
(viz. hlavní využití);
stavby slučitelné s využitím hlavním – prodej pohonných hmot, myčky
automobilů, související maloobchodní a stravovací zařízení malého
rozsahu – jen způsobem respektujícím požadavky na umístění záměru
nadmístního významu (viz. hlavní využití);

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. koeficient není stanoven;
realizace záměru je podmíněna výsadbou ochranné a izolační zeleně po
obvodu stavby;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY DOPRAVY SILNIČNÍ

DS

Hlavní využití
-

plochy silniční dopravy včetně staveb a zařízení souvisejících

Přípustné využití
-

-

dopravní infrastruktura – komunikace funkční skupiny A, B, C,
parkovací, odstavné a manipulační plochy, garáže, chodníky,
cyklostezky, sjezdy a další stavby a zařízení související s dopravní
infrastrukturou, zejména:
- čerpací stanice pohonných hmot,
- myčky,
- autoservisy, pneuservisy, autobazary,
- zařízení hromadné dopravy;
veřejná prostranství;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. koeficient není stanoven;
realizace záměru je podmíněna výsadbou ochranné a izolační zeleně po
obvodu stavby;
oplocování pozemků je přípustné.

57

Územní plán Vratimov – změna č. 3 – text s vyznačením změn

PLOCHY DOPRAVY DRÁŽNÍ

DD

Hlavní využití
-

plochy železniční dopravy včetně staveb a zařízení souvisejících

Přípustné využití
-

dopravní infrastruktura - stavby a zařízení železniční dopravy;
stavby související s železniční dopravou – nádražní budovy, včetně
standardního využití, nástupiště, stavby správní a provozní, apod.
nezbytná dopravní infrastruktura - parkovací, odstavné a manipulační
plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby a zařízení;
účelové bydlení - byty pro správce a zaměstnance (pouze jako součást
objektu s hlavní funkcí)
veřejná prostranství;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. koeficient není stanoven;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ

DP

Hlavní využití
-

parkování, odstavování a garážování vozidel

Přípustné využití
-

-

dopravní infrastruktura – komunikace funkční skupiny C a Dmístní a
účelové komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy, garáže,
chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby a zařízení související s
dopravní infrastrukturou;
veřejná prostranství;
drobná architektura;
zeleň včetně mobiliáře;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické
infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,90;
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 2 NP);
realizace záměru je podmíněna výsadbou ochranné a izolační zeleně po
obvodu stavby;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

TI

Hlavní využití
-

technická infrastruktura – plochy a koridory technické infrastruktury

Přípustné využití
-

-

plochy, koridory a liniové trasy technické infrastruktury;
využití související se zajištěním funkcí dotčené technické infrastruktury
– provozní zázemí, doplňkové stavby ke stavbám hlavním, apod.
nezbytná související dopravní infrastruktura – účelové komunikace,
parkovací, odstavné a manipulační plochy, garáže, chodníky, sjezdy a
další nezbytné stavby a zařízení;
zeleň;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,90;
realizace plošných záměru je podmíněna výsadbou ochranné a izolační
zeleně;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY VÝROBY PRŮMYSLOVÉ – TĚŽKÝ PRŮMYSL

VT

Hlavní využití
-

průmyslová výroba – těžký průmysl

Přípustné využití
-

-

průmyslová výroba a skladování;
energetika, včetně komerční výroby energií z obnovitelných zdrojů;
zpracování nerostů;
výrobní služby a opravárenství;
sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky;
logistické areály;
využití související se stavbou hlavní;
občanská vybavenost a sociální zařízení pro zaměstnance;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport a relaxaci zaměstnanců během pracovního
procesu;
drobná architektura;
zeleň, včetně zeleně ochranné a izolační;
dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, manipulační plochy,
chodníky, cyklostezky, sjezdy, železniční vlečky a další stavby
související s dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance - pouze
v objektech se zajištěným chráněným prostorem;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,90
realizace nových staveb je podmíněna výsadbou ochranné a izolační
zeleně v rámci areálu, nejlépe po obvodu areálu;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY VÝROBY PRŮMYSLOVÉ – LEHKÝ PRŮMYSL

VL

Hlavní využití
-

průmyslová výroba – lehký průmysl

Přípustné využití
-

-

průmyslová výroba a skladování – lehký průmysl;
komerční výroba energií z obnovitelných zdrojů;
výrobní služby a opravárenství;
sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky;
logistické areály;
pěstování a skladování rostlin v krytých prostorách;
využití související se stavbou hlavní;
občanská vybavenost a sociální zařízení pro zaměstnance;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport a relaxaci zaměstnanců během pracovního
procesu;
drobná architektura;
zeleň, včetně zeleně ochranné a izolační;
dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, manipulační plochy,
chodníky, cyklostezky, sjezdy, železniční vlečky a další stavby
související s dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance - pouze
v objektech se zajištěným chráněným prostorem;
zahradnictví – jen bez venkovních pěstebních ploch, bez deponií zeminy,
kůry a obdobných externalit.

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,90
realizace nových staveb je podmíněna výsadbou ochranné a izolační
zeleně v rámci areálu, nejlépe po obvodu areálu;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY VÝROBY DROBNÉ

VD / VD.1

Hlavní využití
VD
- výrobní služby, řemeslná výroba a skladování
VD.1 - nerušící výrobní služby, řemeslná výroba a skladování – jen
slučitelné s okolními funkcemi bydlení a občanského vybavení
Přípustné využití
-

-

využití, stavby a zařízení související s využitím hlavním;
komerční výroba energií z obnovitelných zdrojů;
občanská vybavenost;
sociální zařízení pro zaměstnance;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní a tělovýchovná zařízení;
drobná architektura;
zeleň, včetně zeleně ochranné a izolační;
dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, manipulační plochy,
chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby související s dopravní
infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a souvisejících úprav.

jen v plochách VD je dále přípustné
-

opravárenství;
sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky;
logistické areály;
velkoobchodní areály;
čerpací stanice pohonných hmot, myčky, autobazary, autoservisy a
pneuservisy;

Podmíněně přípustné využití
-

účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance - pouze
v objektech se zajištěným chráněným prostorem;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,70;
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 4 NP);
realizace nových staveb je podmíněna výsadbou ochranné a izolační
zeleně v rámci areálu, nejlépe po obvodu areálu;
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY POLYFUNKČNÍ

PF

Hlavní využití
-

výroba a občanské vybavení slučitelné s bydlením a centrálním využitím
v bezprostředním okolí ploch

Přípustné využití
-

-

velkoobchodní areály;
občanská vybavenost;
sociální zařízení pro zaměstnance;
účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance;
čerpací stanice pohonných hmot, myčky, autobazary, autoservisy a
pneuservisy;
využití související se stavbou hlavní;
veřejná prostranství;
stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní a tělovýchovná zařízení;
drobná architektura;
zeleň, včetně zeleně ochranné a izolační;
dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, manipulační plochy,
chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby související s dopravní
infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

výrobní služby, řemeslná výroba a skladování – včetně souvisejících
staveb a zařízení – jen způsobem slučitelným s blízkými plochami
s možností využití pro bydlení;

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

koeficient zastavění pozemků – max. 0,80;
výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 4 NP);
oplocování pozemků je přípustné.
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

VV

Hlavní využití
-

vodní toky a plochy

Přípustné využití
-

-

stavby související s vodním dílem (hráze, jezy, apod.);
stavby nezbytné pro vodní hospodářství a stavby související s vodním
hospodářstvím, (např. vyústění odvodňovacích staveb, jímání
zavlažovacích systémů, vyústění kanalizací apod.);
stavby související s údržbou vodních nádrží a toků;
stavby mostů a lávek;
výsadba břehové zeleně;
prvky ÚSES;
malé vodní elektrárny;
nezbytná dopravní infrastruktura - obslužná a veřejná;
nezbytná technická infrastruktura a přípojky na technickou
infrastrukturu;
zeleň, včetně zeleně ochranné a izolační.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném, včetně:
zatrubňování vodních toků s výjimkou odlehčovacích kanálů
v místě původních toků;
staveb a zařízení vytvářejících překážky pro průchod vody
územím.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

oplocování pozemků není přípustné.
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÉ PŮDY A TRVALÝCH
TRAVNÍCH POROSTŮ

Z

Hlavní využití
-

zemědělská výroba – produkční využití zemědělské půdy

Přípustné využití
-

-

mimoprodukční využití zemědělské půdy;
pastevectví;
místní biokoridory ÚSES;
opatření a zařízení pro ochranu zemědělské půdy;
protipovodňová a protierozní opatření;
pozemkové úpravy – stavby společných zařízení;
speciální zemědělské kultury, vč. plantáží vánočních stromků;
zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
stavby a zařízení přípustné dle obecných podmínek využití území;
drobná architektura;
zeleň, včetně zeleně ochranné a izolační;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další
stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno.

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném;
bydlení, včetně bydlení formou mobilheimů a zařízení jim obdobných.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

není stanoveno.
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZAHRAD A SADŮ

ZS

Hlavní využití
-

sady a zahrady s produkčním využitím.

Přípustné využití
-

-

sady a zahrady s rekreačním využitím;
opatření a zařízení pro ochranu zemědělské půdy;
protipovodňová a protierozní opatření;
pozemkové úpravy – stavby společných zařízení;
zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
stavby a zařízení přípustné dle obecných podmínek využití území;
drobná architektura;
zeleň, včetně zeleně ochranné a izolační;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další
stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno.

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném;
bydlení, včetně bydlení formou mobilheimů a zařízení jim obdobných.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

není stanoveno.
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PLOCHY LESNÍ

L

Hlavní využití
-

využití zajišťující plnění funkcí lesa.

Přípustné využití
-

-

místní biokoridory ÚSES;
opatření a zařízení pro ochranu lesní půdy;
lesní školky;
využití pro provozování myslivosti;
protipovodňová a protierozní opatření;
pozemkové úpravy – stavby společných zařízení;
zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
stavby a zařízení přípustné dle obecných podmínek využití území;
drobná architektura;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další
stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno.

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné než je uvedené ve využití hlavním,
přípustném nebo podmíněně přípustném;
bydlení, včetně bydlení formou mobilheimů a zařízení jim obdobných.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

není stanoveno.
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PLOCHY PŘÍRODNÍ

PP

Hlavní využití
-

územní systém ekologické stability regionálního a nadregionálního
významu a místní biocentra ÚSES.

Přípustné využití
-

-

-

mimoprodukční funkce na zemědělské a lesní půdě;
opatření a zařízení pro ochranu lesní půdy;
protipovodňová a protierozní opatření;
zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
stavby a zařízení přípustné dle obecných podmínek využití území;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další
stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou – pokud jejich
umístění nebo trasování mimo plochy přírodní by bylo neřešitelné nebo
ekonomicky nereálné;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury pokud jejich umístění nebo trasování mimo plochy přírodní by bylo
neřešitelné nebo ekonomicky nereálné;
vodní toky a plochy včetně úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno.

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné, než je uvedené ve využití
hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném;
bydlení, včetně bydlení formou mobilheimů a zařízení jim obdobných;
změny kultur;
oplocování pozemků.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

není stanoveno.
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

NS

Hlavní využití
-

zeleň (vzrostlá zeleň) s mimoprodukční funkcí na nelesní půdě.

Přípustné využití
-

-

zeleň (vzrostlá zeleň) s mimoprodukční funkcí na nelesní půdě
místní biokoridory ÚSES;
opatření a zařízení pro ochranu lesní půdy;
protipovodňová a protierozní opatření;
zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
stavby a zařízení přípustné dle obecných podmínek využití území;
nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace (C a D), účelové
komunikace, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další
stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou;
technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury;
vodní toky a plochy včetně úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno.

Nepřípustné využití
-

funkční využití, stavby a zařízení jiné, než je uvedené ve využití
hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném;
bydlení, včetně bydlení formou mobilheimů a zařízení jim obdobných;
změny kultur;
oplocování pozemků;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu
-

není stanoveno.

F.4 Časový horizont
1. V grafické části dokumentace jsou rozlišeny:
a) plochy stabilizované
b) plochy změn (návrhové) – plochy zastavitelné, plochy přestaveb a plochy změn
v krajině.
G. 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
G.1 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
VD 1

Jižní tangenta města Ostravy včetně navazujících úprav komunikační sítě
a včetně vyvolaných demolic – pro veřejně prospěšnou stavbu jsou
vymezené zastavitelné plochy
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zdvoukolejnění a celková modernizace železniční trati č. 323 v úseku
Ostrava, Kunčice – Frýdek – Místek – ve stávajících stabilizovaných
plochách DD
3 optimalizace železniční trati č. 321 – ve stávajících stabilizovaných
plochách DD
4 tzv. Bartovická spojka včetně vyvolaných demolic – pro veřejně
prospěšnou stavbu je vymezená zastavitelná plocha
5 jednostranný chodník v Horních Datyních podél silnice II/478
od autobusové točny po hranici s k. ú. Šenov – pro veřejně prospěšnou
stavbu je vymezen překryvný koridor
7 přeložka silnice II/477 (ul. Buničitá) do nové trasy s nadjezdem nad
železniční tratí č. 323 včetně navazujících úprav komunikační sítě a včetně
vyvolaných demolic – pro veřejně prospěšnou stavbu jsou vymezené
zastavitelné plochy
8 jednostranný chodník v Horních Datyních podél silnice III/47310 a silnice
II/472 k autobusové zastávce „Vratimov, Horní Datyně, Na Roli“ – pro
veřejně prospěšnou stavbu je vymezen překryvný koridor
9 jednostranný chodník ve Vratimově, podél ul. Datyňské (silnice II/478) –
pro veřejně prospěšnou stavbu je vymezen překryvný koridor¨
10 úpravy místních komunikací – zajištění sekundárního křížení silniční
dopravy se železniční tratí - pro veřejně prospěšnou stavbu je vymezen
překryvný koridor

VD 2
VD
VD
VD
VD

VD
VD
VD

G.2 Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury
VTV 1 výstavba ČOV v lokalitě Vratimovské Zadky – pro veřejně prospěšnou
stavbu je vymezená zastavitelná plocha
VTV 3 výstavba splaškové a výtlačné kanalizace včetně čerpacích stanic a
lokálních ČOV – na celém správním území města Vratimova, s vymezením
významných koridorů v grafické části územního plánu – pro veřejně
prospěšnou stavbu jsou vymezené překryvné koridory
VTE 1 výstavba vedení ZVN 2x400 kV EDĚ – Vratimov – Nošovice, dvojité vedení
400 kV – pro veřejně prospěšnou stavbu je vymezen překryvný koridor
VTE 2 rozšíření rozvodny 110 kV Vratimov o transformaci 400/110 kV – pro
veřejně prospěšnou stavbu je vymezená zastavitelná plocha
G.3 Veřejně prospěšná opatření
N 1 – N 16 opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability –
nadregionální úroveň – pro veřejně prospěšná opatření jsou vymezené
plochy přírodní, jednotlivé skladebné prvky jsou vymezené příslušnými
hranicemi
L 1 – L 10
opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability –
lokální úroveň – veřejně prospěšná opatření jsou vymezená nad
jednotlivými (různými) plochami s rozdílným způsobem využití, jednotlivé
skladebné prvky jsou vymezené příslušnými hranicemi
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H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
1. Předkupní právo může být uplatněno pro následující plochy:Územní plán Vratimov
nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo.
Plocha č.

Název

Katastrální území

Parcelní číslo

Ve prospěch

Z160

Centrum III.

Vratimov

91/1, 2660

Město Vratimov

Z161

Na Příčnici III.

Vratimov

1542/26

Město Vratimov

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH
VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
1. Zpracování územní studie se požaduje pro tyto navržené zastavitelné plochy:
Plocha
č.

Katastrální
území

Název

Charakteristika

Z34

Vratimov

Okrajová II.

BI – plochy bydlení
v rodinných domech

Z21

Vratimov

Polní I.

SO – plochy smíšené obytné
venkovské

2. Územní studie musí navrhnout dopravní řešení lokality a řešení sítí technické
infrastruktury a vymezit plochy veřejných prostranství v rozsahu min. 1000 m2 na
každé 2 hektary zastavitelné plochy (do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace).
3. Lhůta pro pořízení územních studií a jejich vložení do evidence územně plánovacích
činností je stanovena do 4 let od nabytí účinnosti změny č. 2 3 územního plánu.

J. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
1. Kompenzační opatření nejsou stanovena.
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K. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

PLÁNU

A

POČTU

VÝKRESŮ

I.A

Textová část úplného zněníZměny č. 3 územního plánu Vratimov po změně č. 1
obsahuje
66 …. stran textu.

I.B

Grafická část úplného zněníZměny č. 3 územního plánu Vratimov po změně č. 1
obsahuje tyto výkresy a schémata:
I.B 1. Výkres základního členění území
I.B 2. Hlavní výkres
I.B 3. Schéma dopravy
- soutisk
I.B 4. Schéma vodního hospodářství
- soutisk
I.B 5. Schéma energetiky a spojů
- soutisk
I.B 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.B 7. Schéma základní koncepce sídlení a krajinné zeleně
II.B 1. Koordinační výkres
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