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B.

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

17.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění
aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené požadavky na
změny v území. Do rozvojových os nejsou zařazovány obce, které jsou již součástí rozvojových
oblastí.

18.

Pro plánování a koordinaci územního rozvoje v rozvojových oblastech a osách se stanovují
požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly
pro územní plánování obcí.

ROZVOJOVÉ OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
19.

OB2 Ostrava
ZÚR MSK zpřesňují vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB2 jako území
1
v rozsahu administrativních obvodů následujících obcí:
ORP
Bílovec
Bohumín
Český Těšín

Frýdek-Místek

Havířov
Hlučín
Karviná
Kopřivnice
Opava
Kravaře
Orlová
Ostrava

Obce
Albrechtičky, Bílov, Bílovec (bez prostorově odloučeného k.ú. Výškovice u Slatiny),
Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Studénka a Velké Albrechtice
Bohumín a Rychvald
Český Těšín a Chotěbuz
Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice,
Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy,
Kaňovice, Krmelín, Lučina, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna,
Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice,
Žabeň a Žermanice
Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko
Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice
a Šilheřovice
Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné a Stonava
Kateřinice, Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Trnávka
a Závišice
Háj ve Slezsku, Hrabyně, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava, Otice, Slavkov, Štítina
a Velké Hoštice
Kravaře
Dolní Lutyně, Doubrava, Orlová a Petřvald
Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad
Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov a Vřesina

Rozvojová oblast OB2 se překrývá se specifickou oblastí republikového významu SOB4 –
Karvinsko.
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
−

1

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti se sousedními rozvojovými oblastmi a
osami v ČR (Olomouc, Zlín), na Slovensku (Žilina) a v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice,
Opole).

S výjimkou dále uvedených katastrálních území.
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−

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti s ostatními částmi MSK, zejména
s regiony zahrnutými do specifických oblastí republikového i nadmístního významu
(zejména Osoblažsko, Krnovsko, Bruntálsko, Rýmařovsko, Budišovsko a Vítkovsko).

−

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních center
oblasti včetně rozvoje systémů integrované dopravy.

−

Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov včetně navazující průmyslové zóny a posílení jejich vazeb
na:

−

silniční a železniční síť republikového a mezinárodního významu (D47, R48, II. a III.
TŽK);

−

Ostravu a ostatní sídelní centra MSK.

−

Zajištění zásobování rozvojových území energiemi.

−

Vytvoření podmínek pro umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních
odpadů.

−

Vytvoření podmínek pro umístění veřejného logistického centra.

−

Vytvoření podmínek
infrastruktury.

−

Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí.

−

Rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě na
zastavěná území sídel.

−

Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na
minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.

−

Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávat podle těchto hlavních kritérií:

pro

umístění

republikově

významných

zařízení

energetické

−

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;

−

preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen
výjimečně ve zvláště odůvodněných případech);

−

minimalizace záborů nejkvalitnějšího ZPF (I. a II. třída ochrany).

−

Podpora restrukturalizace ekonomiky s důrazem na modernizaci průmyslu, rozvoj služeb a
dalších aktivit se zaměřením na vývoj a výzkum ve vazbě na vysoké školství.

−

Podpora rozvoje lázeňství.

−

Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch dotčených těžbou a úpravou
černého uhlí ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního území.

−

Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.

−

Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a
mezinárodního významu.

−

Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí a obnova krajiny
narušené těžbou černého uhlí.

−

Ochrana jedinečných přírodních hodnot CHKO Poodří.

−

Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.
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−

Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci, zejména v okolí vodních nádrží Žermanice a Těrlicko. Přírůstek kapacit rodinné
rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy.
Tato podmínka se nevztahuje na správní území statutárního města Ostravy s výjimkou
lokalit zvláště chráněných území ve smyslu ustanovení § 14 a násl. zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a území soustavy Natura
2000.

−

Podporovat zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb se specifickými oblastmi
republikového významu:

−

−

SOB2 Beskydy v polygonu Dobrá – Vyšní Lhoty – Smilovice – Horní Tošanovice –
Dobrá;

−

SOB3 Králický Sněžník – Jeseníky v osách Opava – Krnov – Osoblaha (ve vazbě na
rozvojovou osu nadmístního významu OS-N1), resp. Opava – Horní Benešov – Bruntál.

Pro část rozvojové oblasti dále platí další požadavky na využití území, kritéria a podmínky
pro rozhodování o změnách v území formulované pro specifickou oblast republikového
významu SOB4 – Karviná.

Úkoly pro územní plánování
−

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska.

−

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních
odpadů.

−

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.

−

Nové rozvojové plochy vymezovat:

−

přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a
v prolukách stávající zástavby;

−

výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou
síť silniční, resp. železniční infrastruktury;

−

mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve
zvláště odůvodněných případech).

−

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.

−

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.

−

Pro část této oblasti dále platí další úkoly pro územní plánování formulované pro
specifickou oblast republikového významu SOB4 – Karviná.
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ROZVOJOVÉ OSY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
20.

OS10 (Katowice –) hranice ČR/Polsko – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc –
Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko (–Bratislava)
ZÚR MSK zpřesňují vymezení rozvojové osy republikového významu OS10 jako území v rozsahu
2
administrativních obvodů následujících obcí:
ORP
Nový Jičín
Odry

Obce
Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Nový
Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou a Šenov u Nového Jičína
Fulnek (bez k.ú. Dolejší Kunčice, Slezské Vlkovice, Moravské Vlkovice, Lukavec),
Mankovice, Odry (bez prostorově odloučených k.ú. Kamenka a Klokočůvek)
a Vražné

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území

2

−

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami
v ČR (Ostrava, Olomouc, Zlín), v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice) a na Slovensku (Žilina).

−

Zkvalitnění napojení sídel na silniční a železniční síť republikového a mezinárodního
významu (D47, R48, II. a III. TŽK) a zkvalitnění dopravní obsluhy území mj. s vazbou na
specifikou oblast nadmístního významu SOB-N2 Budišovsko-Vítkovsko.

−

Nové plochy pro bydlení vymezovat současně s plochami a koridory odpovídající veřejné
infrastruktury ve vazbě na zastavěná území sídel.

−

Plochy pro nové ekonomické aktivity v rámci vymezené osy vyhledávat podle těchto
hlavních kritérií:

−

vazba na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Nový Jičín, Šenov u Nového
Jičína, Kunín, Odry, Fulnek, Suchdol n. Odrou);

−

existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury;

−

preference lokalit dříve zastavěných nebo nevyužívaných území (brownfields) a
v prolukách stávající zástavby;

−

preference lokalit mimo stanovená záplavová území;

−

minimalizace záborů nejkvalitnějšího ZPF (I. a II. třída ochrany).

−

Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí.

−

Vytvořit podmínky
infrastruktury.

−

Podpora restrukturalizace ekonomiky s důrazem na modernizaci průmyslu, rozvoj služeb.

−

Ochrana jedinečných přírodních hodnot CHKO Poodří.

−

Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.

−

Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.

−

Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a
mezinárodního významu.

−

Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci, zejména na území CHKO Poodří a přírodního parku Podbeskydí. Přírůstek kapacit

pro

S výjimkou dále uvedených katastrálních území.

umístění

republikově

významných

zařízení

energetické
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rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační
chalupy.
Úkoly pro územní plánování

21.

−

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí
s přilehlým územím Olomouckého a Zlínského kraje.

−

Nové rozvojové plochy vymezovat:

−

přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a
v prolukách stávající zástavby;

−

výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou
síť silniční, resp. železniční infrastruktury;

−

mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve
zvláště odůvodněných případech).

−

Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na
minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, zejména na
CHKO Poodří.

−

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.

−

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.

OS13 Ostrava – Třinec – hranice ČR/SR (– Čadca)
ZÚR MSK zpřesňují vymezení rozvojové osy republikového významu OS13 jako území v rozsahu
administrativních obvodů následujících obcí:
ORP
Jablunkov
Třinec

Obce
Hrádek, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná
Bystřice, Hnojník, Ropice, Střítež, Třinec, Vělopolí a Vendryně

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
−

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami
v ČR (Ostrava, Olomouc, Zlín), na Slovensku (Žilina) a v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice).

−

Zkvalitnění napojení sídel v území na silniční a železniční síť republikového
a mezinárodního významu (silnice I/11, III. TŽK) a zkvalitnění dopravní obsluhy území,
zejména s vazbou na specifikou oblast republikového významu SOB2 Beskydy a území
Slezských Beskyd.

−

Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí.

−

Nové plochy pro bydlení vymezovat současně s plochami a koridory odpovídající veřejné
infrastruktury ve vazbě na zastavěná území sídel.

−

Plochy pro nové ekonomické aktivity v rámci vymezené osy vyhledávat podle těchto
hlavních kritérií:

−

vazba na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Třinec, Bystřice, Jablunkov);

−

existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury;
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−

preference lokalit dříve zastavěných nebo nevyužívaných území (brownfields) a
v prolukách stávající zástavby;

−

preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen
výjimečně, ve zvláště odůvodněných případech).

−

Umístění republikově významných vedení energetické infrastruktury.

−

Podpora restrukturalizace ekonomiky s důrazem na modernizaci průmyslu, rozvoj služeb.

−

Rozvoj cestovního ruchu a rekreace podporovat zejména v oblasti Slezských Beskyd.

−

Při řešení rozvoje rekreačních středisek preferovat intenzivnější využití zastavěných částí
obcí a vazbu na zastavěné a zastavitelné území sídel.

−

Při umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat pohledovou
exponovanost lokalit a další podmínky ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.

−

Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.

−

Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a
mezinárodního významu.

−

Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní
zástavby na rekreační chalupy.

−

Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí (Třinecko).

−

Zajištění prostupnosti území pro velké savce ve směru Z-V.

−

Ochrana krajinného rázu a významných
Moravskoslezských a Slezských Beskyd.

krajinných

horizontů

přiléhajících

částí

Úkoly pro územní plánování
−

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí
s přilehlým územím Slovenska a Polska.

−

Zpřesnit průběh nadregionálního biokoridoru ÚSES plnícího funkci přechodu pro velké
savce v prostoru Jablunkovské brázdy.

−

Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na
minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, zejména
CHKO Beskydy a území Slezských Beskyd.

−

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.

−

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.

ROZVOJOVÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
22.

OB N1 Podbeskydí
ZÚR MSK vymezují rozvojovou oblast nadmístního významu OB N1 jako území v rozsahu
administrativních obvodů následujících obcí:
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ORP
Frýdlant
nad Ostravicí

Obce
Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice,
Ostravice, Pržno a Pstruží

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
−

Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně
významných krajinných horizontů (Moravskoslezské Beskydy, masiv Ondřejníku).

−

Nové plochy pro bydlení, sport a rekreaci vymezovat současně s plochami a koridory
odpovídající veřejné infrastruktury výhradně ve vazbě na zastavěná území sídel.

−

Plochy pro nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti vyhledávat podle těchto
hlavních kritérií:

−

vazba na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Frýdlant n. O.);

−

existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury;

−

preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen
výjimečně, ve zvláště odůvodněných případech).

−

Nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na stávající zastavěná území při
zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a
kulturních hodnot krajiny.

−

Při umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat pohledovou
exponovanost lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.

−

Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní
zástavby na rekreační chalupy.

−

Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy hlavních rekreačních středisek.

−

Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční
využitelností.

−

V hlavních rekreačních centrech oblasti podporovat rozvoj občanského vybavení
a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch s rozšířením možností
celoročního rekreačního využití.

−

Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.

−

Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a
mezinárodního významu.

Úkoly pro územní plánování
−

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí
s přilehlým územím Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje.

−

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.

−

Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách
geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV).

Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK

ROZVOJOVÉ OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
23.

OS N1 (Ostrava –) Opava – Krnov
ZÚR MSK vymezují rozvojovou osu nadmístního významu OS N1 jako území v rozsahu
administrativních obvodů následujících obcí:
ORP
Krnov
Opava

Obce
Krnov a Úvalno
Brumovice, Holasovice a Neplachovice

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
−

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení sousedících rozvojových oblastí a os v ČR
(Opava-Krnov, Ostrava) a v Polsku (Opole, Katowice).

−

Zkvalitnění napojení sídel v území na silniční síť republikového a mezinárodního významu
(silnice I/11, I/56, D47) a celkové dopravní obsluhy území zejména s vazbou na specifikou
oblast republikového významu SOB3 Králický Sněžník – Jeseníky.

−

Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s SOB-N3 Králický Sněžník – Jeseníky
v osách:

−

−

Opava – Krnov – Osoblaha (ve vazbě na rozvojovou oblast republikového významu
OB2);

−

Krnov – Bruntál (- Šternberk - Olomouc).

Plochy pro nové ekonomické aktivity v rámci vymezené osy vyhledávat podle těchto
hlavních kritérií:

−

vazba na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Opava, Krnov);

−

existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury;

−

preference lokalit dříve zastavěných nebo nevyužívaných území (brownfields)
a v prolukách stávající zástavby;

−

preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen
výjimečně, ve zvláště odůvodněných případech);

−

minimalizace záborů nejkvalitnějšího ZPF (I. a II. třída ochrany).

−

Rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě na
zastavěná území sídel.

−

Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.

−

Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.

−

Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras, zejména nadregionálního a
mezinárodního významu.

−

Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí.

−

Ochrana údolní nivy řeky Opavy a jejich přírodních hodnot.

Úkoly pro územní plánování
−

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí
s přilehlým územím Polska.

−

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.

