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Vymezení zastavěného území

(1) Zastavěné území obce je vymezeno k datu 31.03.2013 01.02.2021. Vymezeno je ve výkresové části územně
plánovací dokumentace viz. – zejména ve výkresech: Výkres základního členění území, Hlavní výkres.

B.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

(1) Hlavním cílem nového územního plánu je zajištění dostatečných ploch pro demografickou stabilizaci obce a
zabezpečení jejích primárních funkcí, s ohledem na prostorové možnosti řešeného území. Současně s tím je dále
kladen důraz na stabilizaci občanského vybavení, rozšíření ploch pro sport a rekreaci i v širších územních
souvislostech, zajištění ploch pro udržení hospodářských a podnikatelských aktivit a zabezpečení souvisejícího
rozvoje dopravní a technické infrastruktury.
(2) Stavební rozvoj je soustředěn do nezastavěných částí, souvisle zastavěného území obce. Je navržen zejména
rozvoj ploch smíšeného bydlení v rodinných domech, dále rozvoj ploch pro sport a rekreaci a rozšíření plochy
stávajícího výrobního areálu. Rovněž je navržen koridor technické infrastruktury umožňující výstavbu veřejného
vodovodu ze skupinového vodovodu Stanovnice a napojení obce na centrální ČOV v Lidečku. S ohledem na polohu
v CHKO Beskydy a potenciální sesuvná území není preferován rozvoj obytné zástavby ve volné krajině.

B.1

Ochrana a rozvoj hodnot území

B.1.1 Civilizační a kulturní hodnoty
(1) Na katastru obce Valašská Senice se nenachází žádné evidované kulturní nemovité památky.
Předmětem ochrany v řešeném území jsou památné kříže, kaple sv. Huberta a kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Důležitým momentem pro ochranu civilizačních a kulturních hodnot na území obce je zachování tradičního valašského
způsobu zástavby, to je především snaha o uplatňování typické valašské formy a měřítka při výstavbě nových RD,
popřípadě při rekonstrukci obytné zástavby stávající.
Územní plán stanovuje tyto civilizační hodnoty:
● urbanistická struktura sídla tvořená zónami 1, 2, 3 (poloha zón v území - viz obr. č. 1)
1 – LINIOVÁ ZÁSTAVBA V ÚDOLNICI
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Liniová zástavba podél hlavní urbanistické (přírodní) osy, kterou je vodní tok Senice.
Zástavba má jednotné měřítko a znaky urbanistické jednoty (prostorové a plošné
uspořádání). Výjimkou jsou halové stavby určené pro výrobu a skladování a stavby
občanského vybavení. Charakteristickým prvkem pozemků rodinných domů jsou
zahrady na vnějším okraji sídla tvořící přechod zastavěného území do volné krajiny.
Zástavba je rozdílného funkčního využití bez urbanistického záměru.

Prostorové a plošné uspořádání
Charakter zástavby

● kompaktní zástavba
● řadová zástavba řazena v údolnici podél hlavní komunikace s komunikačním
rozvětvením

Umístění zástavby

● zástavba řazená podél urbanistické osy komunikace / veřejného prostranství
● zástavba nevytváří druhou řadu, tj. stavba za stavbou

Uliční čára

● jednotná vzdálenost zástavby od společné hranice s komunikací / veřejným
prostranstvím (neuplatňuje se v případě zástavby umístěné na levém břehu Senice,
tj. za potokem)

Stavební čára

● stavební čára otevřená

Orientace střešního
hřebene, tvar střech

● orientace zástavby do veřejného prostranství – převládající orientace zástavby je
štítová, tj. podélná osa staveb orientovaná k ose komunikace (Orientace staveb
reaguje na terénní podmínky. V místech, kde není možno zástavbu na pozemku
situovat štítem ke komunikaci, je orientace okapová
● střešní krajina je utvářena šikmou střechou
- převažuje sedlová symetrická střecha; interval sklonu 35 - 450

Podlažnost

● výškově omezená na max. 2 nadzemní podlaží s tím, že převažující zástavba má 1
nadzemní podlaží a příp. využitelné podkroví

Oplocení

● oplocení průhledné s možností podezdívky

Specifické podmínky

Příloha č. 3
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závěr hlavního údolí

Zástavba umístěná zejména ve vedlejších údolích (přítoky Senice), příp. v závěru
hlavního údolí Senice. Zástavba je tvořena shlukem obytných stavení s hospodářskými
objekty vytvářející hnízdo (původně hospodářské dvorce rodově zpřízněných
vlastníků). Z větší části její umístění v krajině reaguje na morfologii terénu.

Prostorové a plošné uspořádání
Charakter zástavby

● rozvolněná zástavba

Umístění zástavby

● organické umístění zástavby reagující na místní podmínky, zejména
geomorfologii; provozní řešení

Uliční čára

● nestanoveno

Stavební čára

● nestanoveno

Orientace střešního
hřebene, tvar střech

Podlažnost
Oplocení

Specifické podmínky

Příloha č. 3

● orientace zástavby – nestanoveno
● střecha šikmá
- převažuje sedlová symetrická střecha; interval sklonu 35 - 450
● výškově omezená na max. 1 nadzemní podlaží a příp. využitelné podkroví
● oplocení pouze hospodářsky využívaná část pozemku jako ochrana proti okusu
volně žijící zvěří; jinak bez oplocení
● v případě oplocení - průhledné bez podezdívky
● půdorysný tvar jednotlivých staveb je výrazný obdélník, tvar písmene “L, T, U”
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Tab.č. 3

samota v chráněné poloze lesa

Charakteristika
lokality, její zástavby
vč. hodnot

Zástavba umístěná ve vyšších partiích na svazích, příp. v údolí na horním toku.
Zástavba z hlediska funkčního využití je převážně určena pro trvalé bydlení, příp.
rekreaci (individuální). Součástí jsou hospodářské objekty buď jako součást obytného
stavení, příp. samostatně stojící. Umístění stavby (souboru staveb) v krajině je
signalizováno skupinou dřevin, resp. solitérní dřevinou.

Prostorové a plošné uspořádání
Charakter zástavby

● rozvolněná zástavba (pasekářské osídlení)

Umístění zástavby

● organické umístění zástavby reagující na morfologii terénu; provozní řešení

Uliční čára

● nestanoveno

Stavební čára

● nestanoveno

Orientace střešního
hřebene, tvar střech

Podlažnost
Oplocení

Specifické podmínky

● orientace zástavby - převážně rovnoběžná orientace podélné osy zástavby s
vrstevnicemi
● střecha šikmá
- sedlová symetrická střechy; interval sklonu 35 - 450
● výškově omezená na max. 1 nadzemní podlaží a příp. využitelné podkroví
● oplocení pouze hospodářsky využívaná část pozemku (bylinková zahrádka) jako
ochrana proti okusu volně žijící zvěří; jinak bez oplocení
● v případě oplocení - průhledné bez podezdívky; materiál dřevo
● půdorysný tvar jednotlivých staveb je výrazný obdélník, tvar písmene “L, T, U”

(2) Při rozhodování o změnách v území je požadováno:
● respektovat urbanistickou strukturu sídla
- v zóně 1 nepřipouštět rozvoj zástavby ve druhé řadě, tj. dům za domem (nevyužívat hloubku pozemků pro
další výstavbu rodinných domů / rekreačních objektů) – požadavek se netýká při umisťování doplňkových
staveb (např. stodola) ke stavbě hlavní (rodinný dům)
- v zónách 2,3 nepřipouštět rozvoj sídelní struktury v krajině, který by umožňoval rozvolňování zástavby a
fragmentaci krajiny výstavbou a snižoval vizuální a fyzickou prostupnost
- v zónách 1, 2, 3 se v rámci stabilizovaných ploch připouští zachování, dotvoření a rehabilitace stávající
urbanistické struktury. Rehabilitací se rozumí stav, kdy je z důvodu špatného stavebně technického stavu
nutné stavbu odstranit a následně nahradit novou stavbou podobného půdorysného a objemového řešení.
● chránit nezastavěnou část krajiny před intenzifikací výstavby
● chránit nezastavěnou linii horizontu
● umožnit realizaci záměrů směřujících ke zvýšení prostupnosti krajinou (účelové komunikace, cyklostezky, stezky pro
pěší)

Příloha č. 3
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● respektovat výškovou hladinu stávající okolní zástavby
- zamezit výstavbě staveb pro bydlení, rekreaci vybočujících měřítkem, objemovým (tvarovým) řešením
venkovskému charakteru zástavby
- dominanty (výškové, objemové) lze připustit u veřejných staveb občanského vybavení
● dbát na tvarovou příbuznost staré a nové zástavby
● respektovat stávající kulturní památky

B.1.2 Přírodní hodnoty
(1) Ochrana přírodních hodnot území je realizována prostřednictvím platné legislativy především u:
• evropsky významné lokality Beskydy-CZ0724089
• ptačí oblasti Horní Vsacko-CZ0721023
• lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (Vsetínsko 26, Javorníky Makyta)
Rozvoj přírodních hodnot území je v ÚP Valašská Senice uplatňován vymezením systému ekologické stability území.
Jedná se především o:
• nadregionální biocentrum 102 Makyta,
• nadregionální biokoridor K150 Makyta - Javořina,
• regionální biocentrum Planá Hůra a několika lokálních biocenter a biokoridorů a důsledným uplatňováním jejich
ochrany.
(2) Při rozhodování o změnách v území je požadováno:
● respektovat existenci CHKO Beskydy, Ptačí oblast Horní Vsacko vč. předmětu ochrany
- v I. zóně ochrany CHKO nepřipouštět žádnou výstavbu či činnosti neslučitelné s předmětem ochrany
- ve II. zóně ochrany CHKO nepřipouštět výstavbu nových objektů pro bydlení či rekreaci – ve stabilizovaných
plochách zastavěného území se přípouští pouze přístavby ke stávajícím objektům,rehabilitace stávajících
objektů a stavby pro zemědělství, příp. lesní hospodářství
- ve III. zóně ochrany CHKO bude výstavba respektovat určující znaky zástavby – viz Tab. č. 1-3
● respektovat ÚSES a podporovat realizaci prvků ÚSES k založení – zachovat průchodnost v území pro organismy
(nevytvářet fyzické bariéry pro migraci živočichů, podporovat vznik přírodě blízkých společenstev)
● zvyšovat ekologickou funkci krajiny realizací přírodě blízkých opatření (interakční zeleň, malé vodní plochy,
protierozní opatření přírodě blízkého charakteru)
● umožnit realizaci záměrů směřujících ke zvýšení prostupnosti krajinou pro dopravu (účelové komunikace, stezky pro
pěší)
● na celém území nepřipouštět umístění větrných, fotovoltaických parků či elektráren kromě malých FTVE, které jsou
připuštěny jako součást budovy umístěných na konstrukci, tj. jako součást střešního / obvodového pláště

C.

Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně

Územní plán Valašská Senice stanovuje základní zásady urbanistické koncepce, které souvisí s komplexním
prostorovým uspořádáním obce a celého správního území.

C.1 Urbanistická koncepce
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s obecnými zásadami urbanistické tvorby, v souladu s požadavky
obce, dotčených orgánů a organizací, které vyplývají ze schváleného Zadání územního plánu Valašská Senice.

Rozsah rozvojových ploch, vymezených v předloženém návrhu, vychází z platného Územního plánu sídelního útvaru
Valašská Senice a jeho schválených změn. Všechny nerealizované záměry byly v rámci zpracování návrhu
posouzeny a následně zapracovány do návrhu nového územního plánu.
(1) Prioritou rozvoje obce je snaha o posílení ekonomické a demografické stability řešeného území. Prostředkem k
dosažení vymezeného cíle je zabezpečení komplexního rozvoje základních funkcí obce. Stěžejní pro obec Valašskou
Senici je funkce bydlení. To je koncipováno v úzké vazbě na rozvoj drobného podnikání, především v oblasti
výrobních a nevýrobních služeb, občanské vybavenosti a cestovního ruchu.
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Návrh Územního plánu Valašská Senice předpokládá nárůst počtu obyvatel v návrhovém období do roku 2020 na
cílový stav 520 obyvatel. Stanovují se zásady:
● připustit rozvoj zastavěného území podél hlavní urbanistické osy (potok Senice) se zohledněním urbanistické
struktury, architektinických znaků a hodnot (viz Tab. 1-3) - výstavbu směřovat do ploch navazujících na zastavěné
území tak, že dojde k úpravě hranice sídla do uceleného tvaru
● vyloučit novou výstavbu na horizontech – výjimkou jsou stavby pro drobnou architekturu (viz kap. F)
● respektovat polohu sídla v EVL Beskydy, respektovat existenci Ptačí oblasti Horní Vsacko
- usilovat o zachování obrazu sídla s hlavními charakteristickými rysy (kompaktní zástavba v údolí podél hl.
Urbanistické osy s plochami zahrad a sadů po obvodu přecházejícími do nezastavěné krajiny; extenzivní louky
na svazích; zalesněné vrcholové partie; nezastavěné horizonty)
- respektovat hlavní určujicí znaky zástavby typické pro region
- zamezit výstavbě individuálních staveb pro bydlení vybočujících měřítkem, objemovým (tvarovým) řešením
venkovskému charakteru zástavby
(2) Územní rozvoj:
● Souvisle zastavěná část obce je navržena jako plocha obytná smíšená kombinující bydlení, občanské vybavení a
služby. V návaznosti na stávající zástavbu se vymezují plochy SO č. 1, 5-15, 203.
● Zástavba, nacházející se v krajině, je vymezena jako plocha obytná smíšená – vesnická. Vymezuje se plocha SO.3
č. 201 pro bydleni s hospodářstvím.
● Pro rozvoj řešeného území občanského vybavení jsou navrženy plochy pro každodenní sportovní aktivity obyvatel
(ID OS č. 21, 22), pro cestovní ruch (ID plocha pro přibližovací lyžařský vlek OS č. 23) a- plochy pro výrobu a
skladování (ID 26).
● Pohybové aktivity obyvatel jsou podporovány vymezením plochy S* č. 131 určené zejména pro zimní sporty
(lyžování).
● Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj výroby ve vazbě na stávající plochy pro výrobu a skladování – vymezena
plocha V č. 26
● Jsou vytvořeny podmínky v území pro rozvoj zásobování pitnou vodou a odkanalizování souvisle zastavěného
území – vymezují se plochy T* č. 71, 72, 74, 75
● Za účelem zkvalitnění služeb veřejnosti se vymezuje plocha TO č. 200 pro technické zabezpečení obce
● Za účelem posilování společenské sounáležitosti a budování sociálních vazeb k obci a regionu jsou na území obce
vymezeny plochy veřejných prostranství určených pro setkávání a společenský kontakt obyvatel obce (ID č. 31-33).
● Vymezením ploch č. 41, 43-67, 202 se podporuje zkvalitnění dopravní infrastruktury a prostupnost územím.
● Na území obce nejsou, vzhledem charakteru sídla, navrhovány významné plochy sídelní zeleně. Ta je koncepčně
preferována v rámci stávajících ploch zeleně, situovaných podél vodních, toků a silnice III/049 10 Horní Lideč Valašská Senice.
● Vymezují se plochy K č. 108-112 pro zvýšení retenční schopnosti a jako přírodě blízké protierozní opatření.
● V měřítku územně plánovací dokumentace je rozpracována a upřesněna řešena koncepce územního systému
ekologické stability a jejich propojenost na sousední katastry byla dle rozpracovanosti příslušného ÚP koordinována.
Vymezují se plochy K č. 101-103, 105, 106 pro založení chybějících prvků ÚSES a zvýšení migrační průchodnosti
územím. (územní plán již schválen: ÚP Vsetín; rozpracován ÚP Růžďka, ÚP Bystřička, ÚP Halenkov; zpracování
dosud nezahájeno ÚP Velká Lhota a ÚP Valašská Bystřice).
Jsou respektovány významné pohledové horizonty a kladen je důraz na ochranu krajinného rázu. Návrhem nových
rozvojových ploch není dotčeno žádné sousední katastrální území.
Urbanistická koncepce, včetně navrženého způsobu využití území a nově vymezených zastavitelných ploch je graficky
vymezena ve výkr. č. 2 Hlavní výkres. Urbanistická koncepce je zobrazena rovněž v obr. č. 1.
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obr. č. 1 – urbanistická koncepce, zonace urbanistické struktury
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hlavní urbanistická osa podél potoka Senice – osa oboustranně obestavěna; možná výstavba se zohledněním
urbanistické struktury, architektonických znaků a hodnot (viz. Tab. 1-3)
linie horizontu – výstavba připuštěna pro drobnou architekturu (viz. kap. F)
EVL Beskydy – požadavkem je ochrana hodnot vč. charakteristicých vizuálních znaků krajiny (zastavěná,
nezastavěná část území) – viz kap. B

I. zóna ochrany CHKO – respektovat požadavky ochrany hodnot; výstavba vyloučena – viz kap. B

II. zóna ochrany CHKO – respektovat požadavky ochrany hodnot;, nová výstavba vyloučena, ve stabilizovaných
plochách přípustná rehabilitace stavu – viz kap. B
ptačí oblast – respektovat požadavky ochrany hodnot; nová výstavba vyloučena – viz kap. B

vodní plochy a toky – požadavkem je respektovat přítomnost vodních toků a ploch; respektovat břehovou čáru viz kap. E

hlavní komunikační osy – usilovat o separaci dopravy (podporovat výstavbu chodníků)

vedlejší komunikace – podporovat realizace výhyben, příp. příčné rozšíření; na koncovcýh úsecích s hlavovým
ukončením podporovat realizaci obratišť
migrační osy pro organismy – požadavkem je zachovat fyzickou prostupnost v území; nežádoucí je umisťování
staveb, resp. vytváření překážek znemožňující či zhoršující průchodnost

liniová zástavba v údolnici – respektovat charakteristické znaky zástavby - viz kap. B

zástavba tvořená shlukem staveb – respektovat charakteristické znaky zástavby - viz kap. B

zástavba tvořená samotami – respektovat charakteristické znaky zástavby - viz kap. B

občanské vybavení – veřejná infrastruktura

občanské vybavení – zimní rekreace (lyžařský svah)

potenciální rozvoj rozvolněné zástavby do výšky 545 m.n.m. mimo biotopy ovsíkových luk – hustotu zastavění
korigovat koef. zastavěnosti (požadavek je zachovat vizuální prostupnost)

C.2 Urbanistická kompozice
Urbanistická kompozice je podmíněna morfologií terénu, terénním pokryvem a přírodními limity. Hlavní urbanistická
osa je orientována přibližně ve směru sever – jih podél potoka Senice. Charakter sídla odpovídá zástavbě řetězového
typu koncentrované podél vodního toku s tím, že zástavba se zahušťuje v prolukách. Vedlejší urbanistické osy s
rozptýlenou zástavbou kopírují přítoky Senice. Hlavní zásady při posuzování jednotl. záměrů na změny v území – viz
obr. č. 2:
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obr. č. 2 – urbanistická kompozice

1 – horizontální kompozice sídla – respektovat vizuální projev sídla v krajině s dominantním postavením přírodní
složky (geomorfologie – přírodní dominanty, linie horizontu, terénní pokryv)
2 – nová výstavba v údolnici podél hl. urbanistické osy (vodní tok) Senice nebude vytvářet druhou řadu na pozemku,
tj. nepřipouštět situaci staveb „rodinný dům za rodinným domem“ na pozemku zahrad / sadů
3 – zapojit novou zástavbu na vnějším okraji sídla do krajiny – zeleň sadů, zahrad
4 – zachovat bylinné pásmo (extenzivní louky, travní porosty) mezi zástavbou a okrajem lesa – nepřipouštět plošné
zalesňování

C.3 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití území, plošné a prostorové uspořádání
(1) Územní plán vymezuje plochy:
Název plochy s rozdílným způsobem využití

Kód plochy

podlažnost

výšková
hladina

KZP

KZ

SO

2+1

---

max. 0,7

min. 0,3

SO.3

1+1

---

max. 0,7

min. 0,3

Plochy hromadné rekreace

RH

2+1

---

max. 0,5

min. 0,5

Plochy rodinné rekreace

RI

1+1

---

max. 0,3

min. 0,7

OV

2+1

---

---

---

Plochy občanského vybavení - specifických
forem

OX

---

---

---

---

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a
sport

OS

2

10 m

---

---

P*

---

---

---

---

DS

---

---

---

---

Plochy technické infrastruktury

T*

---

---

---

---

Plochy technického zabezpečení obce

TO

---

---

---

---

V

---

12 m

max. 0,85

VZ

---

12 m

max. 0,85

Plochy SMÍŠENÉ
Smíšené obytné
Smíšené obytné vesnické
Plochy REKREACE

Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy občanského
vybavenost

vybavení

–

veřejná

Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejných prostranství
Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy silniční dopravy
Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy výroby a skladování
Plochy výroby zemědělské a lesnické
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Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

WT

---

---

---

---

Plochy sídelní zeleně

Z*

---

---

---

---

Plochy krajinné zeleně

K

---

---

---

---

L

---

---

---

---

Z

---

---

---

---

P

---

---

---

---

S*

---

---

---

---

Vodní plochy a toky
Plochy ZELENĚ

Plochy LESNÍ
Plochy lesní
Plochy ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy zemědělské
Plochy PŘÍRODNÍ
Plochy přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území

Urbanistické ukazatelé pro zastavitelné plochy – viz kap. F.1
Pozn.:
KZP – koeficient zastavěnosti
- poměr zastavěné plochy pozemku k celkové výměře tohoto pozemku. Hodnota představuje maximální plochu.
KZ – koeficient zeleně
- poměr započítatelných ploch zeleně na pozemku (v ploše) k celkové výměře pozemku (plochy). Hodnota
představuje minimální plochu.
podlažnost
1+1 = jedno nadzemní podlaží, možnost obytného podkroví
2+1 = dvě nadzemní podlaží, možnost obytného podkroví
Schéma přípustné podlažnosti dle morfologie terénu

C.24 Plochy s rozdílným způsobem využití území – vymezení zastavitelných ploch
Území s rozdílným způsobem využití, vymezené jako navrhované uvnitř i vně zastavěného území, je vyznačeno jako
plochy zastavitelné.
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Zastavitelné plochy vymezené jako plochy smíšené obytné
ID č. Název lokality
plochy

Způsob využití území

Kód využití

SO

Výměra (ha)

0,310,54

1

U Družstva 1

Plochy smíšené obytné

3

U Družstva 3

Plochy smíšené obytné

SO

0,04

4

U Družstva 4

Plochy smíšené obytné

SO

0,09

5

Na újezdě

Plochy smíšené obytné

SO

0,84

6

Za Liškovým

Plochy smíšené obytné

SO

0,19

7

Za potokem

Plochy smíšené obytné

SO

0,07

8

U hřiště

Plochy smíšené obytné

SO

0,80

9

Pod Bánovisky

Plochy smíšené obytné

SO

0,23

10

Úvozová cesta

Plochy smíšené obytné

SO

0,06

11

Nad hasičskou zbrojnicí

Plochy smíšené obytné

SO

0,28

12

U Tkadleců

Plochy smíšené obytné

SO

0,26

13

U Matošků

Plochy smíšené obytné

SO

0,17

14

U Lukášů

Plochy smíšené obytné

SO

0,32

15

U Vetešků

Plochy smíšené obytné

SO

0,15

203

Nad hasičskou zbrojnicí

Plochy smíšené obytné

SO

0,3

celkem

4,03 4,21

Zastavitelné plochy vymezené jako plochy smíšené obytné – vesnické
č.
plochy
201

Název lokality

U Rafajů

Způsob využití území

Plochy smíšené obytné

Kód využití

Výměra (ha)

SO.3

0,17

Zastavitelné plochy vymezené jako plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport
ID č. Název lokality
plochy

Způsob využití území

Kód využití

Výměra (ha)

21

Dolní konec

Plochy tělovýchovy a sportu

OS

0,04

22

Koupaliště

Plochy tělovýchovy a sportu

OS

0,21

23

Mikolinův vrch

Plochy tělovýchovy a sportu

OS

0,37

celkem
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Zastavitelné plochy vymezené jako plochy výroby a skladování
ID č. Název lokality
plochy
26

Způsob využití území

Výrobní areál SENEX

Plochy výroby a skladování

Kód využití

Výměra (ha)

V

0,31

Počet

Výměra (ha)

Přehled zastavitelných ploch dle způsobu využití území
Kód využití

Způsob využití území

SO

Plochy smíšené obytné

14

4,03

OS

Plochy smíšené obytné

3

0,62

V

Plochy smíšené obytné

1

0,31

Navržené zastavitelné plochy celkem

18

4,96

Plochy veřejných prostranství
č.
Název lokality
plochy

Způsob využití území

Kód využití

Výměra (ha)

31

Nad kaplí

Plochy veřejných prostranství

P*

0,05

32

Pod kaplí

Plochy veřejných prostranství

P*

0,14

33

Rumánkova louka

Plochy veřejných prostranství

P*

0,28

celkem

0,47

Plochy pro silniční dopravu
č.
Název lokality
plochy

Způsob využití území

Kód využití

Výměra (ha)

41

Dolní konec

Plochy silniční dopravy

DS

0,08

43

Horní konec

Plochy silniční dopravy

DS

0,14

44

MK Chmelovec

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

45

MK Maslejův potok 1

Plochy silniční dopravy

DS

0,24

46

MK Žárně 1

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

47

MK Na Juráň

Plochy silniční dopravy

DS

0,37

48

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

0,10

49

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

0,13

50

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

2,04

51

MK Na Dešnou

Plochy silniční dopravy

DS

0,63

52

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

0,17

53

MK Maslejův potok 2

Plochy silniční dopravy

DS

0,14
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54

MK Na Zbranek

Plochy silniční dopravy

DS

0,22

55

MK U Krupů

Plochy silniční dopravy

DS

0,32

56

MK U TV převaděče

Plochy silniční dopravy

DS

0,16

57

MK Pod Chmelovcem

Plochy silniční dopravy

DS

0,06

58

MK U Šeligů

Plochy silniční dopravy

DS

0,08

59

MK Košáriska

Plochy silniční dopravy

DS

0,2

60

MK Kršle

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

61

MK Mikolinův vrch

Plochy silniční dopravy

DS

0,11

62

MK Kondrk

Plochy silniční dopravy

DS

0,23

63

MK U Krupů

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

64

MK Haspalé

Plochy silniční dopravy

DS

0,09

65

MK U Daňků

Plochy silniční dopravy

DS

0,12

66

MK Šerklava

Plochy silniční dopravy

DS

0,16

67

MK Lázek

Plochy silniční dopravy

DS

0,16

202

U Rafajů

Plochy silniční dopravy

DS

0,03

celkem

6,14

Plochy technické infrastruktury
č.
Název lokality
plochy

Způsob využití území

Kód využití

Výměra (ha)

71

Horní konec

Plochy technické infrastruktury

T*

1,72

72

Dolní konec

Plochy technické infrastruktury

T*

0,04

74

Bánoviska

Plochy technické infrastruktury

T*

0,42

75

Kršle

Plochy technické infrastruktury

T*

1,06

celkem

3,24

Plochy technického zabezpečení obce
č.
Název lokality
plochy
200

U hospody

Způsob využití území

Plochy technického zabezpečení obce

Kód využití

Výměra (ha)

TO

0,04

C.35 Vymezení ploch přestavby
V rámci územního plánu Valašská Senice nejsou navrhovány žádné plochy přestavby.
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Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně
stanovení podmínek pro jejich využití
Zásady koncepce veřejné infrastruktury

Součástí územního plánu je koordinace požadavků na rozvoj technické infrastruktury a dopravy.
Důraz je při tom kladen na zachování vysoké kvality životního prostředí v omezených prostorových podmínkách
řešeného území. Jsou navrhovány plochy veřejných prostranství, sloužící společnému setkávání obyvatel obce.
Nově jsou navrhovány plochy technické infrastruktury, nezbytné pro zkvalitnění života obyvatel řešeného území.
Cílem návrhu je dobudování veřejné vodovodní sítě v horní části obce, veřejné kanalizace a jejího napojení na
stokovou síť obce Francova Lhota, za účelem odvedení splaškových vod na ČOV v Lidečku a posílení distribučních
vedení elektrické energie, zabezpečujících dodávku v parametrech daných smluvními podmínkami.
Systém stávajících účelových komunikací ve volné krajině umožňuje její prostupnost. Systém těchto komunikací je
stabilizován. S ohledem na CHKO Beskydy a ptačí oblast Horní Vsacko nebude dále rozšiřován. Páteř účelových
komunikací ve volné krajině tvoří trasa „Hornolidečské magistrály.
Území s rozdílným způsobem využití, vymezené pro účely veřejné infrastruktury navrhované uvnitř i vně zastavěného
území, je vyznačeno jako plochy zastavitelné.
Územní plán stanovuje následující zásady:
● rozšíření technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, el. vedení NN, plynovod) do zastavitelných ploch
přednostně řešit prodloužením sítí technické infrastruktury v plochách veřejných prostranství a dopravní
infrastruktury
● v zastavitelných plochách zajistit požadovaný příkon ze stávajících trafostanic, příp. dle potřeby řešit
navýšení výkonu
● rozšíření distribuční sítě do zastavitelných ploch řešit zemním kabelovým vedením
● likvidaci srážkových vod nové výstavby a stavebních úprav stávajících staveb řešit v místě jejich vzniku (tj.
na úrovni jednotlivých pozemků) přednostně vsakem na pozemku, akumulací a opětovným využitím, příp.
jejich kombinací
- v rámci ploch veřejných prostranství řešit plochy pro vsakování
● respektovat ochranné pásma zařízení tech. infrastruktury
● využívání obnovitelných druhů energie v zastavěném území pro individuální zásobování - zejména FTVE
pouze na konstrukci (střešní / obvodový plášť budovy) jako součást stavby
● usilovat o zlepšení dopravní infrastruktury (prostupnost územím pro různé formy dopravy) s cílem zvýšení
komfortu dopravní obsluhy a zvýšení bezpečnosti provozu (realizace chodníků, výhyben, obratišť pro vozidla)
● zabránit snižování prostupnosti (vizuální, fyzická) sídla a krajiny a dbát o zvýšení prostupnosti pro pěší
● podporovat dopravní vazby vč. řešení účelových komunikací (cyklostezek / naučných stezek / stezek pro
pěší) s přesahem na sousední katastrální území

D.2

Vymezení zastavitelných ploch veřejných prostranství

Plochy veřejných prostranství
ID

Název lokality

31

Nad kaplí

32
33

Způsob využití území

Kód využití

Výměra (ha)

Plochy veřejných prostranství

P*

0,05

Pod kaplí

Plochy veřejných prostranství

P*

0,14

Rumánkova louka

Plochy veřejných prostranství

P*

0,28

celkem
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Vymezení zastavitelných ploch dopravní a technické infrastruktury

Plochy pro silniční dopravu
ID

Název lokality

41

Dolní konec

43

Způsob využití území

Kód využití

Výměra (ha)

Plochy silniční dopravy

DS

0,08

Horní konec

Plochy silniční dopravy

DS

0,14

44

MK Chmelovec

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

45

MK Maslejův potok 1

Plochy silniční dopravy

DS

0,24

46

MK Žárně 1

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

47

MK Na Juráň

Plochy silniční dopravy

DS

0,37

48

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

0,10

49

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

0,13

50

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

2,04

51

MK Na Dešnou

Plochy silniční dopravy

DS

0,63

52

Magistrála

Plochy silniční dopravy

DS

0,17

53

MK Maslejův potok 2

Plochy silniční dopravy

DS

0,14

54

MK Na Zbranek

Plochy silniční dopravy

DS

0,22

55

MK U Krupů

Plochy silniční dopravy

DS

0,32

56

MK U TV převaděče

Plochy silniční dopravy

DS

0,16

57

MK Pod Chmelovcem

Plochy silniční dopravy

DS

0,06

58

MK U Šeligů

Plochy silniční dopravy

DS

0,08

59

MK Košáriska

Plochy silniční dopravy

DS

0,2

60

MK Kršle

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

61

MK Mikolinův vrch

Plochy silniční dopravy

DS

0,11

62

MK Kondrk

Plochy silniční dopravy

DS

0,23

63

MK U Krupů

Plochy silniční dopravy

DS

0,04

64

MK Haspalé

Plochy silniční dopravy

DS

0,09

65

MK U Daňků

Plochy silniční dopravy

DS

0,12

66

MK Šerklava

Plochy silniční dopravy

DS

0,16

67

MK Lázek

Plochy silniční dopravy

DS

0,16

celkem

6,08

Plochy technické infrastruktury
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71

Horní konec

Plochy technické infrastruktury

T*

1,88

72

Dolní konec

Plochy technické infrastruktury

T*

2,59

73

Lázek

Plochy technické infrastruktury

T*

0,03

74

Bánoviska

Plochy technické infrastruktury

T*

0,42

75

Kršle

Plochy technické infrastruktury

T*

1,05

celkem

5,97

Přehled zastavitelných ploch dle způsobu využití území
Kód využití

Způsob využití území

Počet

Výměra (ha)

P*

Plochy veřejných prostranství

3

0,41

DS

Plochy silniční dopravy

26

6,08

T*

Plochy technické infrastruktury

5

5,97

Navržené zastavitelné plochy celkem

34

12,46

E.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochranya před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

E.1

Koncepce uspořádání krajiny

Návrh územního plánu Valašská Senice vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití i ve volné krajině, kde jsou v
souladu s metodikou Zlínského kraje stanoveny podmínky pro jejich využití.
(1) Návrh změny způsobu využití ve volné krajině je zaměřen na doplnění a funkčnost systému ekologické stability
území a doplnění ploch krajinné zeleně především s ohledem na protierozní opatření a provázanost jednotlivých prvků
zeleně ve volné krajině. Cílovým stavem koncepce uspořádání krajiny v řešeném území je dosažení krajinného typu,
vymezeného jako krajina lesní s lukařením, pro níž je charakteristický reliéf vrchovin a hornatin, s výrazným podílem
lesa a trvalých travních porostů.
(2) Plochy s rozdílným způsobem využití, navrhované v rámci koncepce uspořádání krajiny a územního systému
ekologické stability území jsou vymezeny jako plochy nezastavitelné.
Kód plochy

Plocha s rozdílným způsobem využití

Charakteristika

WT

Plochy vodní a toky

pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

Z

Plochy zemědělské

pozemky zemědělského půdního fondu s převažujícím
zemědělským využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných
opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní a
technické infrastruktury

L

Plochy lesní

lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní
segmenty v zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a
ekologicko stabilizační funkci včetně pozemků staveb a zařízení
lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické
infrastruktury

Příloha č. 3
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P

Plochy přírodní

plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické
stability

K

Plochy krajinné zeleně

plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému
ekologické stability, ostatní plochy nelesní a krajinotvorné zeleně
a plochy pro protierozní opatření na ZPF, biotechnická zeleň

S*

Plochy smíšené nezastavěného
území

plochy v krajině zahrnující pozemky ZPF (zejména travní porosty,
louky) vč. krajinné zeleně, lesů, příp. vodních ploch

(3) Územní plán stanovuje následující zásady:
● chránit návrhové plochy změn v krajině
● podporovat realizaci ÚSES a vyloučit případnou výstavbu snižující prostupnost pro organismy a výstavbu
snižující ekologickou stabilitu - respektovat migrační průchodnost pro organismy
● v plochách ÚSES jsou činnosti jako umisťování staveb, těžba surovin, změna vodního režimu, odlesňování
nepřípustné, nejedná-li se o činnosti směřující k ochraně přírody a krajiny či pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof
● usilovat o zachování krajinné mozaiky tvořené loukami, pastvinami, remízky a lesy
● respektovat vizuální a fyzickou prostupnost krajinou - plošné zalesnění pozemků ZPF (louky, trvale travní porosty) je
nepřípustné
● bránit oplocování nezastavěné krajiny
● podporovat výsadbu zeleně na vnějším okraji zástavby za účelem vytvoření harmonického přechodu sídla do krajiny
● podporovat výsadbu krajinné zeleně ve formě liniových pásů (stromořadí, aleje) podél pěšin, polních cest, krajinných
liniových prvků (vodní toky, meze)
● podporovat výsadbu velkoobjemových solitérů v krajině (zdůraznění významu místa křižovatky, rozcestí, zastavení,
vyhlídky)
● respektovat a zachovat přístupný pruh podél vodního toku (šířka 6 m od břehové čáry), v němž je nepřípustné
umisťování staveb a činnosti, které by zamezily přístupu při výkonu správy vodního toku

E.2

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití území ve volné krajině

Plochy krajinné zeleně
ID č. Název lokality
plochy

Způsob využití území

Kód využití

Výměra (ha)

101

Kyčera

Plochy krajinné zeleně

K

0,62

102

Na Újezdě

Plochy krajinné zeleně

K

0,53

103

Nad farmou

Plochy krajinné zeleně

K

0,30

105

Dolní konec I

Plochy krajinné zeleně

K

0,09

106

U kříže

Plochy krajinné zeleně

K

0,11

108

Pod Žárným

Plochy krajinné zeleně

K

0,84

109

Surový vrch 1

Plochy krajinné zeleně

K

0,52

110

Surový vrch 2

Plochy krajinné zeleně

K

0,35

111

Bánoviska 1

Plochy krajinné zeleně

K

1,08

112

Bánoviska 2

Plochy krajinné zeleně

K

0,37

113

Františů vrch 1

Plochy krajinné zeleně

K

0,59

114

Františů vrch 2

Plochy krajinné zeleně

K

0,72

celkem
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Plochy smíšené nezastavěného území
ID č. Název lokality
plochy
131

Způsob využití území

Na Mikolinův vrch

Kód využití

Výměra (ha)

S*

1,09

Plochy smíšené nezastavěného území

Přehled navrhovaných ploch ve volné krajině
Kód využití

E.3

Způsob využití území

Počet

Výměra (ha)

K

Plochy krajinné zeleně

12

6,06

S*

Plochy smíšené nezastavěného území

1

1,09

Navržené plochy extravilánové zeleně celkem

13

7,15

Územní systém ekologické stability

Součástí návrhu ÚP Valašská Senice je vymezení ploch územního systému ekologické stability. Ten je v řešeném
území zastoupen jak na úrovni nadregionální a regionální (ZÚR ZK), tak na úrovni lokální. Část prvků ÚSES,
doplňujících jeho nefunkční segmenty, je navržena v podobě navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití území
s funkcí ploch krajinné zeleně (ID K č. 101 – 103, 105, 106).

E.4

Protierozní opatření

Ochrana půdy před vodní a větrnou erozí je řešena systémem krajinných prvků, vymezených jako navrhované plochy
krajinné zeleně (DI č. 109 – 114). Realizaci technických či přírodě blízkých opatření snižující erozní ohrožení
umožňují plochy s rozdílným způsobem využití (zejména plochy P, K, L, Z, WT) – viz kap. F.

E.5

Ochrana před povodněmi

Nejvýznamnějším vodním tokem je potok Senice. Ten má na svém dolním toku stanoveno záplavové území. Na
území obce nejsou v současné době vybudována žádná retenční opatření.
Nová protipovodňová zařízení nejsou na území obce navrhována (viz. kap. B.1, bod ad. C Odůvodnění ÚP Valašská
Senice)

E.6

Rekreace

Řešeným územím prochází několik regionálních cykloturistických tras (viz. kap. C.7.7, Odůvodnění ÚP Valašská
Senice). S vybudováním cykloturistické stezky (samostatné komunikace) v žádné z tras, se v návrhu ÚP Valašská
Senice, neuvažuje. Stávající plochy rodinné rekreace (RI) a hromadné rekreace (RH) jsou stabilizovány. Rekreace je
přípustná funkce v zastavěném území v plochách SO. Na katastru obce jsou lokalizována dvě rekreační zařízení,
umožňující dlouhodobé rekreační a školící pobyty. Součásti jednoho z nich je lyžařský areál vybavený lyžařskými
vleky. Územní plán vymezuje plochu S* č. 131 pro lyžování. Součástí občanského vybavení obce je přírodní
koupaliště s vyhřívanou vodou. Nové sportovně rekreační aktivity a zařízení nejsou na území obce navrhovány.

E.7

Dobývání ložisek nerostných surovin

V řešeném území se nevyskytují výhradní, či jiná ložiska nerostných surovin a nejsou zde evidována žádná chráněná
ložisková území ani dobývací prostory.
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F.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
(1) Územním plánem Valašská Senice jsou v „Hlavním výkrese“ vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem
využití. V uvedených plochách jsou vymezena hlavní, přípustná, podmíněně přípustná a nepřístupná využití.

F.1

SO – Plochy smíšené obytné

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, zastavitelné č. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
203 3-15

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy smíšené obytné

KÓD dle podrobnějšího členění
území

SO – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Hlavní využití

Bydlení a občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby

Přípustné využití

● stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití;
● zemědělská výroba slučitelná s hlavním využitím;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● veřejná prostranství, zeleň a dětská hřiště;
● protihluková opatření;
● informační zařízení.

Podmíněně přípustné využití

● rodinná rekreace v zastavěném území;
● pro zastavitelné plochy IDč. 8 a 12 je využití ploch pro bydlení
podmíněno výsledkem inženýrsko-geologického posouzení

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní, přípustné a
podmíněně přípustné.

Podmínky prostorového
uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného
rázu

NP + podkroví v návaznosti na okolní zástavbu.. 1● výšková hladina
zástavby je stanovena max.
Plošné a prostorové uspořádání:
podlažnost

výšková
hladina

max. 2+1

---

max. 0,7

min. 0,3

plocha č. 1, 11,
14, 203

max. 1+1

---

max. 0,5

min. 0,5

plocha č. 5, 8, 9,
13, 15

max. 1+1

---

max. 0,3

min. 0,7

plocha č. 6, 7, 10

max. 1+1

---

max. 0,6

min. 0,4

max. 2+1

---

max. 0,5

min. 0,5

zastavěné území

plocha č. 12
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Podmínky ochrany krajinného rázu:
● respektovat urbanistickou strukturu zástavby a hlavní určující znaky
zástavby (stavební a uliční čára, výšková hladina, orientace střešního
hřebene vůči ose komunikace / veřejného prostranství, existence zahrad) dle
zonace – viz kap. B.1
- nová výstavba v plochách č. 1, 5-11, 13-15, 203: Tab. č. 1
- nová výstavba v plochách č. 14, 15 : Tab. č. 2
● přizpůsobit hmotové řešení (půdorysný tvar, výška a měřítko budov,
orientace okapu, architektonické tvarosloví) a umístění navrhovaných staveb,
vč. přístaveb, nástaveb a stavebních úprav stávajících objektů charakteru
zástavby
● u staveb pro bydlení, rekreaci je vyloučeno užití cizorodých
architektonických prvků netypických pro zástavbu (např. rizality, ploché
střechy, věžičky apod.)
● v celém území jsou vyloučeny výrobky plnící funkci stavby typu
“mobilheim,” kontejnerová výstavba,
mobilní buňky,
obytné
vozy
/
maringotky pro trvalé bydlení či přechodné ubytování vč. rekreace
● chránit půdorysné linie veřejných prostranství a komunikační sítě
● v případě užití střešních vikýřů k osvětlení podkroví nesmí tvořit ustupující
řadu (podlaží). Nevhodné jsou horizontální vikýře přes celou délku střešní
roviny
● ve II. zóně CHKO bude v případě stavebních úprav, přístaveb či nových
staveb (rehabilitace stavu) redukována navržená velikost prosklených ploch,
resp. jejich členění bude řešeno takovým způsobem, aby bylo eliminováno
riziko kolize ptáků s prosklenými plochami
● v případě oplocení nebudou užity zdobné prvky (balustráda, ornament);
zcela vyloučeno je neprůhledné oplocení (plné dřevěné, zděně, betonové
stěny vč. živého oplocení plnící funkci stěny)
● respektovat kulturní památky místního významu (viz výkres č. B/II.2)

F.2

SO.3 – Plochy smíšené obytné - vesnické

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné nejsou navrhovány zastavitelná č.
201

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy smíšené obytné

KÓD dle podrobnějšího členění
území

SO.3 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VESNICKÉ

Hlavní využití

Bydlení v RD a rodinná rekreace

Přípustné využití

● výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím;
● zemědělská výroba slučitelná s hlavním využitím;
● stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití;
● rodinná rekreace
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● veřejná prostranství a zeleň;
● informační zařízení.

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní nebo využití přípustné

Podmínky prostorového
uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného
rázu

● výšková hladina zástavby je stanovena max. 1. NP + podkroví v
návaznosti na okolní zástavbu.
Plošné a prostorové uspořádání:

Příloha č. 3

podlažnost

výšková
hladina

zastavěné území

max. 1+1

---

max. 0,7

min. 0,3

plocha č. 201

max. 1+1

---

max. 0,3

min. 0,7
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Podmínky ochrany krajinného rázu:
● respektovat urbanistickou strukturu zástavby a hlavní určující znaky
zástavby (stavební a uliční čára, výšková hladina, orientace střešního
hřebene vůči ose komunikace / veřejného prostranství, existence zahrad) dle
zonace – viz kap. B.1
- nová výstavba v ploše č. 201 : Tab. č. 2
● přizpůsobit hmotové řešení (půdorysný tvar, výška a měřítko budov,
orientace okapu, architektonické tvarosloví) a umístění navrhovaných staveb,
vč. přístaveb, nástaveb a stavebních úprav stávajících objektů charakteru
zástavby
● u staveb pro bydlení, rekreaci je vyloučeno užití cizorodých
architektonických prvků netypických pro zástavbu (např. rizality, ploché
střechy, věžičky apod.)
● v celém území jsou vyloučeny výrobky plnící funkci stavby typu
“mobilheim,” kontejnerová výstavba,
mobilní buňky,
obytné
vozy
/
maringotky pro trvalé bydlení či přechodné ubytování vč. rekreace
● chránit půdorysné linie veřejných prostranství a komunikační sítě
● v případě užití střešních vikýřů k osvětlení podkroví nesmí tvořit ustupující
řadu (podlaží). Nevhodné jsou horizontální vikýře přes celou délku střešní
roviny
● ve II. zóně CHKO bude v případě stavebních úprav, přístaveb či nových
staveb (rehabilitace stavu) redukována navržená velikost prosklených ploch,
resp. jejich členění bude řešeno takovým způsobem, aby bylo eliminováno
riziko kolize ptáků s prosklenými plochami
● v případě oplocení nebudou užity zdobné prvky (balustráda, ornament);
zcela vyloučeno je neprůhledné oplocení (plné dřevěné, zděně, betonové
stěny vč. živého oplocení plnící funkci stěny)
● respektovat kulturní památky místního významu (viz výkres č. B/II.2)

F.3

RH – Plochy rekreace hromadné

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy rekreace

KÓD dle podrobnějšího členění
území

RH – PLOCHY REKREACE HROMADNÉ

Hlavní využití

Rekreační zařízení a střediska se zastoupením hotelů, penzionů a
ostatních ubytovacích zařízení

Přípustné využití

● stavby a zařízení související a podmiňující hromadnou rekreaci;
● související občanské vybavení;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● veřejná prostranství, zeleň;
● informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu

Podmíněně přípustné využití

● bydlení související s hlavní činností – služební a pohotovostní byty v
doplňkové funkci k hlavnímu využití

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní, přípustné a
podmíněně přípustné.

Podmínky prostorového
uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného
rázu

● výšková hladina zástavby je stanovena max. 2. NP + podkroví v
návaznosti na okolní zástavbu.
Plošné a prostorové uspořádání:
podlažnost

zastavěné území
max. 2+1
Podmínky ochrany krajinného rázu:

Příloha č. 3
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● přizpůsobit hmotové řešení (půdorysný tvar, výška a měřítko budov,
orientace okapu, architektonické tvarosloví) a umístění navrhovaných staveb,
vč. přístaveb, nástaveb a stavebních úprav stávajících objektů charakteru
zástavby
● střecha šikmá - interval sklonu 35 - 500
● u staveb pro bydlení, rekreaci je vyloučeno užití cizorodých
architektonických prvků netypických pro zástavbu (např. rizality, ploché
střechy, věžičky apod.)
● v celém území jsou vyloučeny výrobky plnící funkci stavby typu
“mobilheim,” kontejnerová výstavba,
mobilní buňky,
obytné
vozy
/
maringotky pro trvalé bydlení či přechodné ubytování vč. rekreace
● v případě užití střešních vikýřů k osvětlení podkroví nesmí tvořit ustupující
řadu (podlaží). Nevhodné jsou horizontální vikýře přes celou délku střešní
roviny
● ve II. zóně CHKO bude v případě stavebních úprav, přístaveb či nových
staveb (rehabilitace stavu) redukována navržená velikost prosklených ploch,
resp. jejich členění bude řešeno takovým způsobem, aby bylo eliminováno
riziko kolize ptáků s prosklenými plochami
● v případě oplocení nebudou užity zdobné prvky (balustráda, ornament);
zcela vyloučeno je neprůhledné oplocení (plné dřevěné, zděně, betonové
stěny vč. živého oplocení plnící funkci stěny)

F.4

RI – Plochy rodinné rekreace

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy rekreace

KÓD dle podrobnějšího členění
území

RI – PLOCHY RODINNÉ REKREACE

Hlavní využití

Rodinná rekreace

Přípustné využití

● stavby a zařízení související a podmiňující rodinnou rekreaci;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● veřejná prostranství, zeleň;
● informační zařízení.

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní nebo využití přípustné

Podmínky prostorového
uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného
rázu

● výšková hladina zástavby je stanovena max. 1. NP + podkroví v
návaznosti na okolní zástavbu.
Plošné a prostorové uspořádání:
podlažnost

výšková
hladina

zastavěnost

koef.
zeleně

--zastavěné území
max. 1+1
max. 0,3
min. 0,7
Podmínky ochrany krajinného rázu:
● přizpůsobit hmotové řešení (půdorysný tvar, výška a měřítko budov,
orientace okapu, architektonické tvarosloví) a umístění navrhovaných staveb,
vč. přístaveb, nástaveb a stavebních úprav stávajících objektů charakteru
zástavby
● u staveb pro rekreaci je vyloučeno užití cizorodých architektonických prvků
netypických pro zástavbu (např. rizality, ploché střechy, věžičky apod.)
● v celém území jsou vyloučeny výrobky plnící funkci stavby typu
“mobilheim,” kontejnerová výstavba,
mobilní buňky,
obytné
vozy
/
maringotky pro trvalé bydlení či přechodné ubytování vč. rekreace
● v případě užití střešních vikýřů k osvětlení podkroví nesmí tvořit ustupující
řadu (podlaží). Nevhodné jsou horizontální vikýře přes celou délku střešní
roviny
● ve II. zóně CHKO bude v případě stavebních úprav, přístaveb či nových
staveb (rehabilitace stavu) redukována navržená velikost prosklených ploch,
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resp. jejich členění bude řešeno takovým způsobem, aby bylo eliminováno
riziko kolize ptáků s prosklenými plochami
● v případě oplocení nebudou užity zdobné prvky (balustráda, ornament);
zcela vyloučeno je neprůhledné oplocení (plné dřevěné, zděně, betonové
stěny vč. živého oplocení plnící funkci stěny)

F.5

OV – Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy občanského vybavení

KÓD dle podrobnějšího členění
území

OV – PLOCHY
VYBAVENOST

Hlavní využití

Občanské vybavení - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu
a ochranu obyvatelstva, obchodní prodej, ubytování, stravování,
nevýrobní služby

Přípustné využití

● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;

OBČANSKÉHO

VYBAVENÍ

–

VEŘEJNÁ

● veřejná prostranství, zeleň;
● informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu
Podmíněně přípustné využití

● bydlení jako součást stavby občanského vybavení

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní, přípustné a
podmíněně přípustné.

Podmínky prostorového
uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného
rázu

● výšková hladina stavby není stanovena. Ta musí odpovídat účelu, ke
kterému je stavba určena. V odůvodněných, architektonickourbanistických případech je možné připustit výškovou dominaci stavby.
Plošné a prostorové uspořádání:
podlažnost

výšková
hladina

zastavěnost

koef.
zeleně

------zastavěné území
max. 2+1
Podmínky ochrany krajinného rázu:
● respektovat urbanistickou strukturu zástavby a hlavní určující znaky
zástavby (stavební a uliční čára, orientace střešního hřebene vůči ose
komunikace / veřejného prostranství, existence zahrad) dle zonace – viz kap.
B.1
● vytváření objemových dominant jen ve zvláště odůvodněných případech
jako např. u veřejných staveb občanského vybavení (budova obecního
úřadu, komunitní centrum, škola / školka, sakrální stavby); v těchto
případech jsou přípustné znaky (půdorysný tvar, architektonické prvky,
sklony střešních rovin) odlišné od většinové zástavby

F.6

OX – Plochy občanského vybavení – specifických forem

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy občanského vybavení

KÓD dle podrobnějšího členění
území

OX – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPECIFICKÝCH
FOREM

Hlavní využití

Významná kulturní památka, sakrální stavba ve volné krajině

Přípustné využití

● související dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním
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využitím;
● veřejná prostranství, zeleň;
● informační zařízení.
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu

F.7

● využití, které není definováno jako využití hlavní nebo využití
přípustné
● přípustné je vytváření objemových dominant u veřejných staveb
občanského vybavení (sakrální stavby); v těchto případech jsou
přípustné znaky (půdorysný tvar, architektonické prvky, sklony
střešních rovin) odlišné od většinové zástavby

OS – Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné č. 21-23

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy občanského vybavení

KÓD dle podrobnějšího členění
území

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A
SPORT

Hlavní využití

Tělovýchova a sport

Přípustné využití

● občanské vybavení slučitelné s hlavním využití;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● veřejná prostranství a zeleň;
● informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.

Podmíněně přípustné využití

● bydlení jako součást stavby občanského vybavení

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní, přípustné nebo
podmíněně přípustné
Plošné a prostorové uspořádání:

Podmínky prostorového uspořádání
včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu

podlažnost

výšková
hladina

zastavěnost

koef.
zeleně

10 m
zastavěné území
max. 2
----Podmínky ochrany krajinného rázu:
● přizpůsobit hmotové řešení (půdorysný tvar, výška a měřítko budov,
orientace okapu, architektonické tvarosloví) a umístění navrhovaných
staveb, vč. přístaveb, nástaveb a stavebních úprav stávajících objektů
charakteru zástavby
● vyloučeny jsou rozměrné stavby vytvářející objemové a výškové
dominanty a narušující charakter zástavby
● zastřešení:
- střecha šikmá (sedlová, pultová); přípustná střecha plochá v případě
tzv. zelené střechy
● v případě oplocení nebudou užity zdobné prvky (balustráda, ornament);
zcela vyloučeno je neprůhledné oplocení (plné dřevěné, zděně, betonové
stěny vč. živého oplocení plnící funkci stěny)

F.8

P* – Plochy veřejných prostranství

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné č. 31-33

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy veřejných prostranství

KÓD dle podrobnějšího členění
území

P* – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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Hlavní využití

Veřejná prostranství

Přípustné využití

● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● účelová a dekorativní zeleň, městský mobiliář;
● související občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejného
prostranství;
● drobná architektura
● informační zařízení.

Nepřípustné využití

F.9

● využití, které není definováno jako využití hlavní nebo využití
přípustné

Z* – Plochy sídelní zeleně

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy sídelní zeleně nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy sídelní zeleně

KÓD dle podrobnějšího členění
území

Z* – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Hlavní využití

Vyhrazená veřejná zeleň v zastavěném území a zastavitelných
plochách

Přípustné využití

● územní systém ekologické stability;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● občanské vybavení související s hlavním využitím;
● vodní plochy a toky;
● informační zařízení.

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní nebo využití
přípustné

F.10 DS – Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava
Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné č. 41, 43-67, 202

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy dopravní infrastruktury

KÓD dle podrobnějšího členění
území

DS – PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY

Hlavní využití

Pozemní komunikace včetně jejich součástí a zařízení

Přípustné využití

● odstavné a parkovací plochy;
● dopravní stavby (např. čerpací stanice pohonných hmot, zařízení
linkové osobní a hromadné veřejné dopravy, autobusové nádraží,
areál údržby pozemních komunikací);
● občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním
využitím;
● protihluková opatření;
● garáže;
● technická infrastruktura;
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● doprovodná a izolační zeleň, silniční vegetace;
● informační zařízení.
Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní nebo využití
přípustné

F.11 T* – Plochy technické infrastruktury
Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné č. 71, 72, 74,-75

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy technické infrastruktury

KÓD dle
území

T* – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

podrobnějšího

členění

Hlavní využití

Vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení (např. vodovod, vodojem, kanalizace, čistírna odpadních
vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice,
energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě,
produktovod apod.)

Přípustné využití

● dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● doprovodná a izolační zeleň;
● oplocení na ochranu tech. zařízení před poškozením
● informační zařízení.

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní nebo využití
přípustné

F.12 TO – Plochy technického zabezpečení obce
Zatřídění dle zákl. členění území

Plocha zastavitelná č. 200

KÓD dle podrobnějšího členění území TO – PLOCHY PRO TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ OBCE
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití

Technické zabezpečení obce
● skladování vč shromažďování komunálního odpadu za účelem
dalšího využití
● nerušící přidružená výroba
● občanské vybavení
● související dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním
využitím (např. garáže obecní techniky apod.)
● oplocení
● zeleň
Skladování chemicky nebezpečných látek
Činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím nebo narušující kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní
zátěží nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.

Podmínky prostorového uspořádání

F.1213

Příloha č. 3
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Zatřídění dle zákl. členění
území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné č. 26

Zatřídění dle ploch s
rozdílným způsobem využití

Plochy výroby a skladování

KÓD dle podrobnějšího
členění území

V – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

Hlavní využití

Výroba a skladování

Přípustné využití

● doplňkové stavby a zařízení, související s využitím hlavním;
● občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● doprovodná a izolační zeleň;
● protihluková opatření;
● stavby a zařízení ke sběru, koncentraci, separaci, zpracování, likvidaci a
ukládání odpadů;
● informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.

Podmíněně přípustné využití

● služební a pohotovostní byty podmiňující hlavní využití.
● plocha č. 26 – využití za podmínky, že zástavba bude umístěna mimo
aktivní zónu záplavového území

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní, přípustné nebo
podmíněně přípustné
● chemický průmysl, těžká strojírenská výroba
● bioplynové stanice
● výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu, ke kterému bude stavba
sloužit, max. však 12 m nad nejvyšší kótu upraveného terénu
Plošné a prostorové uspořádání:

Podmínky prostorového
uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného
rázu

podlažnost

výšková
hladina

zastavěnost

koef. zeleně

12 m
zastavěné území
--max. 0,85
min. 0,15
Podmínky ochrany krajinného rázu:
● vyloučeny jsou rozměrné stavby vytvářející objemové a výškové
dominanty a narušující charakter zástavby
● zastřešení:
- střecha šikmá (sedlová, pultová); přípustná střecha plochá v případě tzv.
zelené střechy

F.1314

VZ – Plochy výroby zemědělské a lesnické

Zatřídění dle zákl. členění
území

Plochy zastavěné, plochy zastavitelné nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s
rozdílným způsobem využití

Plochy výroby a skladování

KÓD dle podrobnějšího členění
území

VZ – PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ

Hlavní využití
Přípustné využití

Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví a chov ryb
● doplňkové stavby a zařízení, související s využitím hlavním;
● občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● doprovodná a izolační zeleň;
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● protihluková opatření;
● informační, propagační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu.
Podmíněně přípustné využití

● služební a pohotovostní byty podmiňující hlavní využití.

Nepřípustné využití

● využití, které není definováno jako využití hlavní, přípustné nebo
podmíněně přípustné
● bioplynové stanice

Podmínky prostorového
● výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu, ke kterému bude stavba
uspořádání včetně základních sloužit, max. však 12 m nad nejvyšší kótu upraveného terénu
podmínek ochrany krajinného
Plošné a prostorové uspořádání:
rázu
podlažnost

výšková
hladina

zastavěnost

koef.
zeleně

12 m

max. 0,85

min. 0,15

zastavěné území
--Podmínky ochrany krajinného rázu:

● vyloučeny jsou rozměrné stavby vytvářející objemové a výškové
dominanty a narušující charakter zástavby
● zastřešení:
- střecha šikmá (sedlová, pultová); přípustná střecha plochá v případě tzv.
zelené střechy

F.1415

WT – Plochy vodní a toky

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy zastavěné
navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy vodní a vodohospodářské

KÓD dle
území

WT – PLOCHY VODNÍ A TOKY

podrobnějšího

členění

Hlavní využití
Přípustné využití

i

nezastavěné,

plochy

zastavitelné

nejsou

Vodní plochy, toky a pozemky pro vodohospodářské využití
● územní systém ekologické stability;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● stavby a zařízení protipovodňové ochrany;
● veřejná prostranství a zeleň;
● rybochovná zařízení;
● informační zařízení

Nepřípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu
nerostů;
● oplocení;
● technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, např. hygienická zařízení,
ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí, včetně oplocení.

F.1516

Z – Plochy zemědělské

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy nezastavěné, plochy zemědělské nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným

Plochy zemědělské
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způsobem využití
KÓD dle
území

podrobnějšího

členění

Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Hlavní využití

Zemědělský půdní fond

Přípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví,
● protierozní opatření,
● stavby a zařízení sanující svahové deformace;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● malé vodní plochy;
● plochy určené k plnění funkce lesa
● oplocení k ochraně porostů před zvěří;
● oplocení obhospodařovaných zemědělských ploch;
● oplocení ploch lesních školek drobná architektura
● informační zařízení

Nepřípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu
nerostů;
● technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, např. hygienická zařízení,
ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí, včetně oplocení kromě přípustného
oplocení.

F.1617

L – Plochy lesní

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy nezastavěné, plochy lesní nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy lesní

KÓD dle
území

L – PLOCHY LESNÍ

podrobnějšího

Hlavní využití
Přípustné využití

členění

Plochy určené k plnění funkce lesa
● územní systém ekologické stability;
● protierozní opatření;
● stavby a zařízení sanující svahové deformace;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● stavby, zařízení a opatření pro zemědělství a lesnictví;
● malé vodní plochy;
● zemědělský půdní fond;
● oplocení ploch lesních školek;
● oplocení k ochraně porostů před zvěří;
● dočasné oplocení pro založení ÚSES;
● oplocení obhospodařovaných zemědělských ploch;
architektura

drobná

● informační zařízení.
Nepřípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;
● technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro
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účely rekreace a cestovního ruchu, např. hygienická zařízení,
ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí, vč. oplocení kromě přípustného oplocení

F.1718

P – Plochy přírodní

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy nezastavěné, plochy přírodní nejsou navrhovány

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy přírodní

KÓD dle
území

P – PLOCHY PŘÍRODNÍ

podrobnějšího

členění

Hlavní využití

Biocentra

Přípustné využití

● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● malé vodní plochy
● informační zařízení.

Nepřípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů;
● oplocení kromě dočasného oplocení pro založení ÚSES
● technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, např. hygienická zařízení,
ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí, včetně oplocení.

F.1819

K – Plochy krajinné zeleně

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy nezastavěné, plochy navrhované č. 101-103, 105, 106, 108114

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy krajinné zeleně

KÓD dle
území

K – PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

podrobnějšího

členění

Hlavní využití

Zeleň na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné
plochy

Přípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství;
● stavby, zařízení a jiná opatření pro lesní hospodářství;
● územní systém ekologické stability;
● protierozní opatření;
● stavby a zařízení, sanující svahové deformace;
● rekultivace území;
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● malé vodní plochy;
● plochy určené k plnění funkce lesa;
● informační zařízení.
● drobná architektura

Nepřípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, těžbu nerostů;
● oplocení kromě dočasného oplocení pro založení ÚSES
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● technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, např. hygienická zařízení,
ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí, včetně oplocení.

F.1920

S* – Plochy smíšené nezastavěného území

Zatřídění dle zákl. členění území

Plochy nezastavěné, plochy navrhované č. 131

Zatřídění dle ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy smíšené nezastavěného území

KÓD dle
území

S* – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

podrobnějšího

členění

Hlavní využití

Zemědělský půdní fond, plochy určené k plnění funkce lesa, vodní
plochy, zeleň na nelesních pozemcích

Přípustné využití

● sezónní sportovní využití pro zimní a letní sporty např. lyžování,
snowboard, sáňkování, apod.motokros
● dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
● informační zařízení.
● drobná architektura

Nepřípustné využití

● stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství a těžbu nerostů;
● oplocení
● technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, např. hygienická zařízení,
ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí

F.2021

Definice vybraných pojmů pro plochy s rozdílným způsobem využití

Výrobní služby

výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků.
Přeměna vstupních prvků prostřednictvím výrobních faktorů (vstup = materiál,
prostředky zpracování = stroje, budovy, výrobní zařízení; procesní síla = lidská práce;
informace) na výstupní prvky (produkt, výrobek, služba).

Nevýrobní služby

výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků,
uspokojují určitou potřebu, neskladovatelné, věcné (obnovení funkce), osobní
(zdravotní péče, kadeřnictví).
vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, činnostmi,
využitím.

Související, souvislost

Podmiňující, podmíněnost

vlastnost funkce, platící za určitých podmínek nebo závislost na splnění určitých
podmínek.

Slučitelný, slučitelnost

schopnost vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné činnosti a systémové
spolupráce funkcí) bez nežádoucího vzájemného ovlivňování.

Služební byt

slouží k trvalému ubytování, souvisejícímu s hlavním využitím ploch.

Pohotovostní byt

slouží k dočasnému ubytování, souvisejícímu s hlavním využitím ploch.

Zeleň

soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody.

Veřejná zeleň

různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti.
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Malé vodní plochy

vodní plochy do výměry 0,05 ha.

Stavby pro zemědělství

stavby pro hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování
produktů rostlinné výroby s vyloučením funkce bydlení, rekreace a pobytové funkce, o
ploše menší než 30m2 zastavěné plochy, s výškovou regulací zástavby do 5m.

Stavby pro lesnictví

stavby související a sloužící k obhospodařování PUPFL a stavby pro výkon myslivosti
o ploše menší než 30m2 zastavěné plochy, s výškovou regulací zástavby do 5m.

Nerušící přidružená výroba

malovýroba a řemeslná výroba, která nemá svým provozem negativní dopad na své
okolí (hluk, prašnost, zápach) nebo která by mohla být nebezpečná (např. zvýšené
požární riziko, zvýšené riziko výbuchu apod.)

Drobná architektura

zastavení v krajině, zvonička, odpočívadlo, přístřešek pro turisty, památník,
symbolické prvky s motivem křesťanské tématiky (např. křížová cesta, boží muka,
kaplička apod.), sochy, naučné tabule

Rozměrná stavba

stavba s výrazným hmotovým řešením, která svým objemem, měřítkem se podstatně
odlišuje od okolní zástavby a rušivě se uplatňuje v dálkových (panoramatických)
pohledech, resp. v hlavních pohledových osách (komunikacích)

F.22 Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Krajinný ráz jako množina kulturních, přírodních a civilizačních hodnot ve smyslu §12, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů vč. základních požadavků při rozhodování o změnách v území je popsán v kap. B/I.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou zajištěny vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití,
stanovením podmínek pro jejich užívání a stanovením podmínek prostorového uspořádání – viz kap. F.

G.

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

G.1 – Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Plochy silniční dopravy
ID č. plochy Název VPS

Kód využití

41

Napřímení silnice

DS

44

Komunikace 2

DS

45

Komunikace 3

DS

46

Komunikace 4

DS

47

Komunikace 5

DS

48

Magistrála 1

DS

49

Magistrála 2

DS

50

Magistrála 3

DS

51

Komunikace 6

DS

52

Magistrála 4

DS

53

Komunikace 7

DS

54

Komunikace 8

DS
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55

Magistrála 5

DS

56

Magistrála 6

DS

57

Magistrála 7

DS

58

Komunikace 9

DS

59

Komunikace 10

DS

60

Komunikace 11

DS

61

Komunikace 12

DS

62

Komunikace 13

DS

63

Komunikace 14

DS

64

Komunikace 15

DS

65

Komunikace 16

DS

66

Komunikace 17

DS

67

Magistrála 8

DS

07/2022

Plochy technické infrastruktury
ID č. plochy Způsob využití území

Kód využití

71

Vodovod a kanalizace 1

T*

72

Vodovod a kanalizace 2

T*

73

Kanalizace 3

T*

74

Přípojka, trafostanice T1

T*

75

Přípojka, trafostanice T2

T*

G.2 – Vymezení veřejně prospěšných opatření , pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Plochy krajinné zeleně
ID č. plochy Způsob využití území

Kód využití

102

Doplnění LBK 3.1

K

103

Doplnění LBK 3.2

K

105

Doplnění LBK 3.3

K

106

Doplnění LBK 3.4

K

109

Krajinný prvek 1

K

110

Krajinný prvek 2

K

111

Krajinný prvek 3

K

112

Krajinný prvek 4

K

113

Krajinný prvek 5

K

114

Krajinný prvek 6

K

Pro následující opatření vyplývá veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění ze ZÚR ZK:

označení
doplnění NBK 150 (ZÚR)

Příloha č. 3
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101

nadregionální biokoridor ÚSES 150-Makyta-Javořina (kód VPO ze ZÚR ZK: PU 22)
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G.3 – Vymezení ploch asanací, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
V návrhu ÚP Valašská Senice je za účelem ozdravění životního prostředí vymezena plocha asanace. Na základě
tohoto vymezení lze práva k pozemkům a stavbám, za účelem uvedeného záměru odejmout nebo omezit.
Plochy asanace
ID č. plochy Způsob využití území

108

H.

Kód využití
K

Revitalizace území

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního
zákona

H.1 – Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo
Plochy veřejných prostranství
ID č.
plochy

Popis stavby

Kód využití

Nositel práva

Katastrální území

Parcelní čísla

31

Veřejné prostranství 1

P*

obec

Valašská Senice

3225/4

32

Veřejné prostranství 2

P*

obec

Valašská Senice

3225/8

33

Veřejné prostranství 3

P*

obec

Valašská Senice

173, 174, 3978/5

Kód využití

Nositel práva

Plochy silniční dopravy
ID

Popis stavby

Katastrální území

41

Napřímení silnice

DS

obec

Valašská Senice

65, 3885, 3973/3, 3595/2

44

Komunikace 2

DS

obec

Valašská Senice

2133, 2135, 2136, 2138,
2140, 3959

45

Komunikace 3

DS

obec

Valašská Senice

1707/8, 3894/1

46

Komunikace 4

DS

obec

Valašská Senice

1707/8

Parcelní čísla

47

Komunikace 5

DS

obec

Valašská Senice

1707/1, 1707/9, 1708,
1709/1, 1709/4, 1709/6,
1738/2, 1738/8, 3889,
3890

48

Magistrála 1

DS

obec

Valašská Senice

1757

49

Magistrála 2

DS

obec

Valašská Senice

1757, 1759/10, 1777,
1787/2, 1788, 1789, 1803,
3973/1

50

Magistrála 3

DS

obec

Valašská Senice

1759/4, 1777, 3973/1
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51

Komunikace 6

DS

obec

Valašská Senice

1878, 2152, 2153, 2181,
2200, 2315/1, 2315/2,
2317/1, 2318, 3961

52

Magistrála 4

DS

obec

Valašská Senice

1878

53

Komunikace 7

DS

obec

Valašská Senice

1274, 1297/1, 1297/4,
1306

54

Komunikace 8

DS

obec

Valašská Senice

865/5, 935/1, 1049/1

55

Magistrála 5

DS

obec

Valašská Senice

905/1, 1222/1, 1411/1,
375/5, 375/6, 3976

56

Magistrála 6

DS

obec

Valašská Senice

3335/1

57

Magistrála 7

DS

obec

Valašská Senice

2266, 2273, 2275/1

58

Komunikace 9

DS

obec

Valašská Senice

1801/1, 1801/3, 1819,
1944/1

59

Komunikace 10

DS

obec

Valašská Senice

1787/2, 1788, 1789,
1791/3, 1801/1

60

Komunikace 11

DS

obec

Valašská Senice

2048/1, 2050

61

Komunikace 12

DS

obec

Valašská Senice

2037/1, 2039, 2040, 2042,
2067/3, 3973/1

62

Komunikace 13

DS

obec

Valašská Senice

1794, 1937/2, 1940/1,
1944/1, 1944/3, 2010,
2067/1, 3973/1

63

Komunikace 14

DS

obec

Valašská Senice

1410, 1411/1

64

Komunikace 15

DS

obec

Valašská Senice

1355/1, 1382/2, 1471

65

Komunikace 16

DS

obec

Valašská Senice

1471

66

Komunikace 17

DS

obec

Valašská Senice

1480, 1484/1, 1489,
1495, 3909

67

Magistrála 8

DS

obec

Valašská Senice

3750/1

Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního
zákona

Žádná kompenzační opatření nejsou v souvislosti s ÚP Valašská Senice navrhována.

J.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části

Návrh územního plánu Valašská Senice obsahuje:
A. Textovou část:
obsahuje 21 19 listů
B. Grafickou část
obsahuje celkem 6 výkresových příloh
Výkres
č. I.1 Výkres základního členění území
č. I.2 Hlavní výkres
č. I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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