Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK

E.

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

72.

ZÚR MSK vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území
Moravskoslezského kraje a stanovují zásady pro upřesnění územních podmínek koncepce jejich
ochrany a rozvoje.

E.I. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT
73.

Jako nejvýznamnější přírodní hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující
významné prvky přírodního dědictví:
−

−

−

CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Poodří;

−

národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní
památky zapsané v Ústředním seznamu ochrany přírody.

Území obecné ochrany přírody a krajiny

−

skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES dle vymezení v ZÚR MSK;

−

přírodní parky Sovinecko, Údolí Bystřice, Moravice, Oderské vrchy, Podbeskydí;

−

významné krajinné horizonty a krajinné dominanty nadregionálního významu
(Radhošť, Lysá hora, Praděd) vymezené v grafické části ZÚR MSK (výkres A.3b);

−

ostatní území zvýšených
podkladech MSK.

přírodních

−

Území soustavy NATURA 2000.

−

Vodohospodářsky významná území

−

74.

Zvláště chráněná území přírody a krajiny

hodnot

uvedená

v územně

−

CHOPAV Beskydy, CHOPAV Jablunkovsko, CHOPAV Jeseníky;

−

útvary podzemních a povrchových vod včetně zdrojů pitné vody;

−

přírodní léčivé zdroje a zdroje minerálních vod.

analytických

Zdroje nerostných surovin

−

ložisko černého uhlí republikového významu Česká část Hornoslezské pánve;

−

ostatní ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů (výhradní a nevýhradní ložiska
dle příslušných registrů ČGS Geofond).

−

Území s nejkvalitnější zemědělskou půdou (Poodří, Opavsko, Kravařsko).

−

Území s nadprůměrnou lesnatostí (Beskydy, Jeseníky, Oderské vrchy).

−

Plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod.

ZÚR MSK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce
ochrany a rozvoje přírodních hodnot území Moravskoslezského kraje:

−

stavby umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;
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−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
Tato podmínka se nevztahuje na umisťování staveb pro bydlení a občanskou vybavenost
ve správním území obcí se statusem města.
−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, nové zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při
zohlednění pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a
estetických hodnot krajiny.
Požadavek na zohlednění pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany
přírodních a estetických hodnot krajiny 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.

−

Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.

−

Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách:

−

−

−

na území CHKO Poodří, CHKO Beskydy a přírodního parku Podbeskydí;

−

na území Slezských Beskyd;

−

na území rozvojové oblasti nadmístního významu OB-N1 Podbeskydí;

−

v okolí vodních nádrží Žermanice a Těrlicko;

−

na území CHKO Jeseníky v rámci katastrálních území obcí Malá Morávka (k.ú. Malá
Morávka a Karlov pod Pradědem), Karlova Studánka (k.ú. Karlova Studánka), Ludvíkov
(k.ú. Ludvíkov pod Pradědem);

−

a dále na vybraných katastrálních území obcí Vítkov (k.ú. Vítkov – část Podhradí a k.ú.
Nové Těchanovice - část Zálužné), Kružberk (k.ú. Kružberk), Moravice (k.ú. Moravice),
Hradec nad Moravicí (k.ú. Žimrovice a Domoradovice), Odry (k.ú. Klokočůvek).
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.

Chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž
důsledkem je:

−

snížení stupně ekologické stability těchto ploch;

−

znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé
propojení biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech.

Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin s prvky ÚSES zohlednit tyto
podmínky:

−

akceptovat charakter prvků ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak
při samotné těžbě, tak při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území;

−

stávající ÚSES, nacházející se na ložiscích nerostných surovin, je vymezen s tím, že v
případě budoucího využití ložiska budou plánované rekultivační a sanační práce
přizpůsobeny a řešeny ve prospěch ÚSES;
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−

nové návrhy prvků ÚSES pokrývající ložiska, CHLÚ, DP, případně zasahující
do zjištěných a předpokládaných ložisek nerostných surovin budou v rámci zpracování
podrobné dokumentace a ÚP upřesněny tak, aby se eliminoval jejich zásah do území
potřebného pro vytěžení ložiska.

−

Podporovat opatření k posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení režimu a
jakosti zdrojů povrchových a podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
minerálních vod.

−

V ose nadregionálního biokoridoru K147 MB na území obcí Dolní Lomná, Jablunkov a Mosty
u Jablunkova zabezpečit prostupnost území (především tělesa silnice I/11 a tělesa
železniční trati III. TŽK) v parametrech migračního koridoru pro velké savce.

−

Minimalizovat zásahy do lesních porostů (zejména na území CHKO, přírodních parků a ve
vodohospodářsky významných územích).

−

Minimalizovat zábory nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti na konkrétních územních
podmínkách.

−

Chránit ložisko černého uhlí Frenštát p. R. jako surovinovou rezervu republikového
významu pro budoucí generace.

−

Chránit plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro
případné budoucí využití omezeného vodního bohatství.

−

Při upřesňování vymezení ploch a koridorů v ÚPD obcí minimalizovat zásahy do limitů,
vyplývajících z ochrany přírodních hodnot a vlastností území.

E.II. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH HODNOT
75.

76.

Jako nejvýznamnější kulturní hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující
významné prvky kulturního a historického dědictví:
−

Městské a vesnické památkové rezervace, městské a vesnické památkové zóny.

−

Národní kulturní památky.

−

Kulturně historické dominanty nadregionálního významu (Mariánské Pole u Krnova,
Uhlířský vrch u Bruntálu, hrad Starý Jičín, Štramberk – hrad Trúba, zámek Fulnek, hrad
Hukvaldy) vymezené v grafické části ZÚR MSK (výkres A.3b).

−

Ostatní území zvýšených kulturních a historických hodnot uvedená v územně analytických
podkladech MSK:

−

významné sakrální stavby a poutní místa (dřevěné kostelíky);

−

hrady a zámky včetně zřícenin;

−

historické parky a zahrady;

−

areály lidové architektury;

−

historické krajinné struktury (plužiny, kamenice, kamenné zídky);

−

areály technických památek.

ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje kulturních hodnot území Moravskoslezského kraje:
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−

stavby umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území.
Tato podmínka se nevztahuje na umisťování staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost ve správním území obcí se statusem města.

−

Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně
jejich vnějšího obrazu.

−

Při umisťování staveb v okolí památkově chráněných území, areálů respektovat „genius
loci“ daného místa, chránit místní kulturně historické dominanty, zejména sakrální a ostatní
historické stavby.

−

Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky).

E.III. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH HODNOT
77.

Jako nejvýznamnější civilizační hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující
funkční struktury a systémy:
−

78.

Struktura osídlení východní části kraje:

−

výrazná koncentrace velkých měst a správních center do prostoru mezi Ostravou,
Bohumínem, Karvinou, Českým Těšínem a Havířovem;

−

koncentrace osídlení vázaného na větší sídla mezi Opavou a Hlučínem;

−

pás koncentrovaného osídlení v celém podhůří Beskyd od Nového Jičína a Kopřivnice
přes Frýdek-Místek a Třinec až k Jablunkovu.

−

Rozsáhlý technologický systém zaměřený na těžbu, zpracování a přepravu černého uhlí.

−

Výrobní zařízení elektrické energie a rozvodná a přenosová soustava elektrického vedení
VVN, uzlová zařízení a systémy vedení produktovodů a plynovodů republikového a
mezinárodního významu, podmiňující existenci a možnosti rozvoje některých druhů
průmyslové výroby, regionálně významná výroba tepla v teplárnách a převody tepla pro
sídelní a výrobní funkce.

−

Kvalitativní úroveň, vysoká míra vybavení území subsystémem technické infrastruktury zásobování pitnou i provozní vodou, existence významných rezervních kapacit ve zdrojích i
rozvodné soustavě.

−

Hustá a hierarchizovaná silniční a železniční síť ve východní části území kraje, (dálnice
D47, rychlostní silnice R48, síť silnic I. třídy, II. a III. tranzitní železniční koridor).

−

Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov (Letiště Leoše Janáčka).

−

Strategické rozvojové zóny, zejména Nošovice a Ostrava-Mošnov.

−

Lázeňské areály a kvalita prostředí stanovených lázeňských míst Karlova Studánka a Nový
Darkov – Klimkovice, a dále areál lázní v Karviné-Darkově.

−

Dostupná krátkodobá i dlouhodobá rekreace v dosahu hlavních sídelních center (Beskydy,
Jeseníky), hustá síť rekreačních středisek v Beskydech.

ZÚR MSK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce
ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území Moravskoslezského kraje:
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−

Zkvalitnit dopravní propojení kraje se sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR
(Olomouc, Zlín), na Slovensku (Žilina) a v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice, Opole).

−

Podporovat 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.

−

Rozvíjet mezistátní propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.

−

Zajistit zásobování rozvojových území energiemi.

−

Plochy pro nové ekonomické aktivity vymezovat ve vazbě na:

−

sídla s významným rozvojovým potenciálem;

−

s existující nebo plánovanou vazbou na nadřazenou síť dopravní infrastruktury.

−

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

−

Chránit, zkvalitňovat a rozvíjet obytnou funkci sídel a jejich rekreačního zázemí.

−

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

−

Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot
kraje proti povodním a dalším katastrofickým situacím.

−

V regionech zahrnutých do specifických oblastí republikového i nadmístního významu
(zejména Osoblažsko, Krnovsko, Bruntálsko, Rýmařovsko, Budišovsko a Vítkovsko)
podporovat:

−

zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení s centrální částí kraje;

−

zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury a občanského vybavení;

−

další opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech
regionů.

−

Podporovat zkvalitnění a rozvoj vybavenosti a infrastruktury lázeňských míst, preferovat
citlivá a kvalitní řešení dostavby v rámci zastavěných nebo zastavitelných území s ohledem
na zachování kvality prostředí.

−

Podporovat zkvalitnění a rozvoj vybavenosti rekreačních středisek a zkvalitnění jejich
dopravního napojení na nadřazenou síť dopravní infrastruktury.

