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C.

SPECIFICKÉ OBLASTI

24.

Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy
z hlediska hospodářského rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek životního
prostředí. Zároveň se jedná o území specifických přírodních nebo civilizačních hodnot
republikového nebo nadmístního významu.

25.

Pro plánování a koordinaci územního rozvoje v těchto specifických oblastech se stanovují
požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly
pro územní plánování obcí s cílem řešit problémy a zajistit ochranu specifických hodnot těchto
oblastí.

SPECIFICKÉ OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
26.

SOB2 - Beskydy
ZÚR MSK zpřesňují vymezení specifické oblasti republikového významu SOB 2 jako území
následujících obcí:
ORP
Frenštát pod
Radhoštěm
Frýdek-Místek
Frýdlant
nad Ostravicí
Jablunkov
Třinec

Obce
Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice
Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice a Vyšní Lhoty
Bílá, Janovice a Staré Hamry
Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná a Milíkov
Košařiska, Řeka, Komorní Lhotka a Smilovice

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.

−

Podpora obytné a rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska. Jejich rozvoj
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.

−

Pro rozvoj sídel přednostně využít plochy v rámci zastavěného území, 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.

−

Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy rekreačních středisek včetně dopravní
dostupnosti příhraničního území se Slovenskem.

−

Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s OB2 Ostrava - v polygonu Dobrá –
Vyšní Lhoty – Smilovice – Horní Tošanovice – Dobrá.

−

Za hlavní rozvojové areály pro sjezdové lyžování považovat zejména Ski areál Pustevny,
SKI Vítkovice–Bílá, SKI MSA Grúň, Ski areál Morávka–Sviňorky, Ski areál Řeka, areály
Javorový vrch, Horní Lomná-Přelač, Severka-Velký Polom.
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−

Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky 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.

−

Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti (s výjimkou Frenštátu p. R.) orientovat zejména na
výstavbu zařízení s celoroční využitelností a mimo zastavěné území obcí s kapacitou do cca
50 lůžek.

−

Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a
cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra.

−

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

−

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

−

Ochrana ložiska černého uhlí Frenštát p. R. jako surovinové rezervy republikového
významu pro budoucí generace.

−

Zachování možnosti využití ložisek zemního plynu a ropy při respektování podmínek
ochrany přírody a krajiny.

−

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

−

vazba na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Frenštát p. R.);

−

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).

−

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

−

Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a
technické infrastruktury na území CHKO Beskydy vymezovat s ohledem na požadavky
dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny.

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 Zlínského kraje a Slovenska.

−

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

−

Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách
geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV).
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27.

SOB3 – Jeseníky – Králický Sněžník
ZÚR MSK zpřesňují vymezení specifické oblasti republikového významu SOB3 jako území
následujících obcí:
ORP
Bruntál

Krnov

Rýmařov

Obce
Andělská Hora, Bílčice, Bruntál, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Dvorce, Horní
Benešov, Horní Životice, Karlova Studánka, Karlovice, Křišťanovice, Leskovec nad
Moravicí, Lomnice, Ludvíkov, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov,
Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Staré
Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Václavov u
Bruntálu, Valšov a Vrbno pod Pradědem
Bohušov, Brantice, Býkov-Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka,
Holčovice, Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město
Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice,
Třemešná, Vysoká a Zátor
Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle,
Rýmařov, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle

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

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR (SOB2 – Ostrava,
SOB8 - Olomouc) a v Polsku (Kladsko).

−

Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat podle těchto hlavních
kritérií:

−

vazba na hlavní dopravní tahy území (silnice I/45 a navazující síť silnic II. třídy);

−

vazba na sídla s rozvojovým potenciálem (Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem,
Město Albrechtice, Břidličná);

−

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

−

Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších
opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech (Bruntál,
Rýmařov, Město Albrechtice, Horní Benešov, Břidličná, Osoblaha, Vrbno pod Pradědem).

−

Rozvoj rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska, zejména:

−

v severní části této oblasti (správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem Město
Albrechtice a Osoblaha);

−

v prostoru vodní nádrže Slezská Harta (obce Razová, Leskovec n. Moravicí, Bílčice,
Roudno, Nová Pláň, Mezina, Lomnice, Valšov, Moravskoslezský Kočov – část Moravský
Kočov a Bruntál – část Karlovec).
Jejich rozvoj řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.
−

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

−

Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území, zejména rekreačních středisek.

−

Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti (s výjimkou města Vrbno pod Pradědem) orientovat
zejména na výstavbu zařízení s celoroční využitelností.

−

Na území CHKO Jeseníky s výjimkou zastavěného území obcí nepřipustit umisťování
ubytovacích zařízení s kapacitou nad 50 lůžek.
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−

Za rozvojové areály pro sjezdové lyžování považovat zejména areály Malá Morávka–Karlov,
Vrbno pod Pradědem–Pod Vysokou horou a Václavov u Bruntálu. Lyžařský areál v lokalitě
Praděd – Ovčárna považovat za stabilizovaný.

−

Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a
kulturních hodnot krajiny.

−

Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a
cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra.

−

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. Toto omezení platí pro vybraná katastrální území těchto
obcí:

−

Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem;

−

Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka;

−

Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem.

−

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

−

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

−

Podpora rozvoje lázeňství (Karlova Studánka).

−

Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.

−

Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně
významných krajinných horizontů (zejména CHKO Jeseníky).

−

Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovými oblastmi republikového
významu:

−

−

OB2 Ostrava v osách Osoblaha - Krnov – Opava (ve vazbě na rozvojovou osu
nadmístního významu OS-N1), resp. Bruntál – Hor. Benešov – Opava;

−

OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc).

Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a
technické infrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem na požadavky
dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny.

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 Olomouckého kraje a Polska.

−

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

−

Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách
geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV).
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28.

SOB4 - Karvinsko
ZÚR MSK zpřesňují vymezení specifické oblasti republikového významu SOB4 jako území
následujících obcí:
ORP
Havířov
Karviná
Orlová

Obce
Albrechtice, Havířov a Horní Suchá
Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné a Stonava
Doubrava, Orlová a Petřvald

Specifická oblast SOB4 je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB2 Ostrava.
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
−

Koordinovat zájmy těžby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody a krajiny
a ochranou civilizačních a kulturních hodnot v souladu s udržitelným rozvojem území.

−

Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí v prostoru Karviná (v celém
rozsahu nebo větší část k.ú. Louky nad Olší, Darkov, Karviná-Doly, Staré Město u Karviné a
částečně k.ú. Karviná-město a Ráj) – Doubrava (k.ú. Doubrava u Orlové, v celém rozsahu)
- Dětmarovice (částečně k.ú. Dětmarovice a Koukolná) – Orlová (v celém rozsahu nebo
větší část k.ú. Lazy u Orlové a Orlová, částečně k.ú. Horní Lutyně a Poruba u Orlové) –
Petřvald (částečně k.ú. Petřvald u Karviné) – Havířov (částečně k.ú. Dolní Suchá a
Prostřední Suchá) – Horní Suchá (částečně k.ú. Horní Suchá) – Stonava (k.ú. Stonava,
v celém rozsahu) - Albrechtice (částečně k.ú. Albrechtice u Českého Těšína)
s polyfunkčním využitím rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a
požadavky okolního území.

−

Pro tuto rozvojovou oblast dále platí další požadavky na využití území, kritéria a podmínky
pro rozhodování o změnách v území formulované pro rozvojovou oblast republikového
významu OB2 – Ostrava.

Úkoly pro územní plánování
−

Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné polyfunkční využití území postiženého
těžbou s využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v rámci přirozené sukcese i cílené
rekultivace s jejich vhodným začleněním do systému zeleně s cílem zachování ekologické
stability a prostupnosti krajiny.

−

Vymezovat v územně plánovací dokumentaci odpovídající plochy veřejných prostranství,
veřejné zeleně a plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace ve vazbě na sídla a
jejich bezprostřední okolí.

−

Pro tuto rozvojovou oblast dále platí další úkoly pro územní plánování formulované pro
rozvojovou oblast republikového významu OB2 – Ostrava.

SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
29.

SOB – N2 Budišovsko - Vítkovsko
ZÚR MSK zpřesňují vymezení specifické oblasti republikového významu SOB – N2 jako území
následujících obcí:
ORP
Vítkov

Obce
Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Staré Těchanovice, Svatoňovice,
Větřkovice, Vítkov, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice a Radkov
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ORP
Odry

Obce
Luboměř, Spálov

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

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami
Moravskoslezského a Olomouckého kraje (OB2 Ostrava, OB8 Olomouc, republiková
rozvojová osa OS10).

−

Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat ve vazbě na hlavní sídelní
centra (Vítkov, Budišov n. Budišovkou).

−

Podpora obytné a rekreační funkce sídel. Jejich rozvoj řešit současně s odpovídající
veřejnou infrastrukturou.

−

Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších
opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech (Vítkov,
Budišov n. Budišovkou).

−

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

−

Podpora využití rekreačního potenciálu území (pěší turistika, cykloturistika, běžecké
lyžování, poznávací turistika, lázeňství - obnova areálu Jánských koupelí).

−

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

−

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. Toto omezení platí zejména pro vybraná katastrální území
těchto obcí:

−

Vítkov - k.ú. Vítkov – část Podhradí, k.ú. Nové Těchanovice - část Zálužné;

−

Kružberk – k.ú. Kružberk;

−

Moravice – k.ú. Moravice.

−

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

−

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

−

Ochrana kulturně historických hodnot sídel, vysokých přírodních hodnot krajiny (údolí
Moravice) a významných krajinných horizontů.

−

Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovou oblastí republikového
významu OB8 Olomouc v ose Budišov n. Budišovkou (- Moravský Beroun – Šternberk –
Olomouc).

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 Moravskoslezského kraje a Olomouckého
kraje.

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

