Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK

A.

PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

1.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje stanovují priority územního plánování pro
dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost
obyvatel a příznivé životní prostředí kraje. Priority uvedené v článcích 2. až 16a. jsou základním
východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
na úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v území.

2.

Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a
republikového významu.

3.

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP
Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska.

4.

Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního
propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.

5.

Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:
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−

−

kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve
východní části kraje:

−

v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Českým Těšínem a
Havířovem;

−

v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek-Místek a Třinec po
Jablunkov;

rozvoje sídelní, výrobní a obslužné funkce spádových sídel v západní části MSK (Osoblaha,
Krnov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Rýmařov, Vítkov).

6.

Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání
zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve
volné krajině.

7.

Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a
čištění odpadních vod.

8.

Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd, Oderských
vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek pro využívání
přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při
respektování jejich nezbytné ochrany.
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9.

Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci
v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobněji specifikovaných v kapitolách B, C a
E.

10.

Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.

11.

Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy
a cyklodopravy) v návaznosti na:
−

ostatní dopravní systémy kraje;

−
systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska;
včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních
a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.
12.

Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky
okolního území.

13.

Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a
východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního
území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů.

14.

Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO
Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných
krajinných, resp. kulturně historických dominant. Při vymezování nových rozvojových aktivit
zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod
(zejména v CHKO Poodří a na přítocích Odry).

15.

Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území
kraje.

16.

Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

16a. Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje.

