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I.1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

ÚP Bratrušov vymezuje v k.ú. Bratrušov a v k.ú. Osikov hranice ZÚ dle stavu ke dni 
5.8.2020. 

ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: 

I.2.a.  Výkres základního členění území     1 : 5 000, 

I.2.b. Hlavní výkres        1 : 5 000.   

 

I.1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na proporciálním vyváženém 
rozvoji obou jejích částí v krajině lesopolní a lesní při respektování limitů využití území a při 
ochraně hodnot v území existujících. 

Pro zachování charakteristik krajinných celků Šumperské údolí a Hanušovické údolí 
a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot, se 
stanovuje koncepce uspořádání krajiny spočívající v respektování stabilizovaných ploch 
nezastavěného území a naplňování vymezených ploch změn v krajině, včetně koncepce 
ÚSES. 

Pro zachování sídelní struktury území obce a urbanistické kompozice obou jejích 
částí a zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu 
a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, se stanovuje urbanistická koncepce spočívající 
v respektování stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování vymezených zastavitelných ploch 
na ZÚ přímo navazujících.  

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území obce bude stabilizován 
a podpořen současný význam a funkce obce ve struktuře osídlení kraje v rámci Specifické 
oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB3. 

 

I.1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

Historicky vzniklá sídelní struktura území obce a urbanistická kompozice je 
zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského vybavení, 
výroby a skladování, technické infrastruktury, veřejných prostranství, a to jak v rámci 
samostatně vymezených ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch 
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) jsou stabilizované a rozvíjeny novými 
plochami v obou částech.  

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) jsou stabilizované. 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) jsou stabilizované. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou 
stabilizované.  

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) jsou stabilizované. 
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Systém veřejných prostranství tvoří stabilizované plochy veřejných prostranství (PV)  
a veřejné zeleně (ZV), které jsou dále rozvíjeny v části Bratrušov. 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) jsou stabilizované. 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře v zajetí (VZ1) jsou 
stabilizované. 

Plochy smíšené výrobní (VS) jsou stabilizované. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) jsou stabilizované. 

Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ) jsou stabilizované. 

Plochy zemědělské – specifické (ZZ) jsou stabilizované a rozvíjeny plochami v části 
Bratrušov. 

Plochy lesní (NL) jsou stabilizované. 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou stabilizované.  

Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní infrastruktura – silniční (DS) 
 a technická infrastruktura (TI), které jsou stabilizované a rozvíjeny novými plochami (DS, TI).  

Systém sídelní zeleně tvoří samostatně vymezené plochy veřejné zeleně (ZV) 
 a kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené v rámci všech ploch s rozdílným 
způsobem využití v ZÚ. Jeho rozvoj se připouští jak v ZÚ, tak ve vymezených plochách 
změn.  

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: 

 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

k.ú. Bratrušov   Z2 až Z5,  Z7 až Z10, Z1-Z1 až Z1-Z3, Z2-Z1 
k.ú. Osikov   Z1 
 
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV)  

k.ú. Bratrušov   Z1-Z4, Z1-Z5 
 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

k.ú. Bratrušov   Z12, Z29 
 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

k.ú. Bratrušov   Z13 až Z27 
 

Plochy technické infrastruktury (TI) 

k.ú. Bratrušov   Z28a, Z28b 
 
 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

ÚP plochy přestavby nevymezuje. 

 



Územní plán Bratrušov 

7 

 

I.1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SILNIČNÍ DOPRAVA  

ÚP respektuje současné vedení silnic II/446, III/44639 a III/36914 po stabilizovaných 
plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS), stejně jako současné vedení ostatních 
pozemních komunikací, tvořících základní dopravní obslužný systém obce a zajišťujících 
vzájemné propojení částí obce.  

ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) Z13 až Z23, Z26, Z27 pro 
situování nemotorové dopravy v plochách dopravní infrastruktury – silniční při silnici II/446  
a plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) Z24 a Z25 pro vedení ostatních pozemních 
komunikací pro zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch. 

ÚP připouští další rozvoj ostatních pozemních komunikací a dopravních zařízení 
a dopravních vybavení v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami 
jejich využití. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Část Bratrušov bude i nadále  zásobována pitnou vodou z vlastního vodovodu ze 
zdrojů mimo řešené území. Vodovodní síť je respektována. Pro prověření budoucího 
možného využití ploch pro vlastní nové vodní zdroje ÚP vymezuje plochy územních rezerv 
R1a a R1b (TI). 

Část Osikov je zásobována pitnou vodou z vlastních domovních studní. Tento stav 
bude zachován i nadále. 

ÚP připouští rozvoj vodovodu v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

V části Bratrušov budou odpadní vody zneškodňovány individuálně do doby realizace 

ČOV. ÚP vymezuje plochy Z28a a Z28b (TI) pro ČOV. 

 V části Osikov budou odpadní vody i nadále zneškodňovány individuálně. 

ÚP připouští rozvoj kanalizace v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

ÚP respektuje zásobování řešeného území elektrickou energií, které je realizováno 
systémem 35 kV z vedení VN 64, výkonově zajištěným z TR 110/35 kV Šumperk. Část 
Osikov je realizována systémem 35 kV odbočkou z vedení VN 348 na území Rejchartic. 

ÚP připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 ÚP připouští rozvoj plynofikace v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

TELEKOMUNIKACE 

ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 
 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 ÚP respektuje samostatně vymezené plochy pro občanské vybavení – veřejnou 
infrastrukturu (OV) a tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy (OH).  

 ÚP dále respektuje občanské vybavení, jež je součástí ploch smíšených obytných – 
venkovských (SV), které jsou stabilizované. Jeho rozvoj se připouští jak v rámci těchto ploch, 
tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich 
využití. 
 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

   ÚP respektuje jak samostatně vymezené plochy veřejných prostranství – veřejná 
zeleň (ZV), tak veřejnou zeleň, jež je součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, 
které jsou stabilizované. Nově se vymezují plochy veřejné zeleně Z12 (ZV) a Z29 (ZV). 

 ÚP připouští jejich rozvoj v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s podmínkami jejich využití. 

 V této kapitole výše vymezené plochy budou využívány v souladu 
s podmínkami stanovanými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP. 

 

 

I.1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA 
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN, CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA 
 A BEZPEČNOST STÁTU 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

ÚP v nezastavěném území vymezuje následující typy stabilizovaných ploch 
s rozdílným způsobem využití a připouští jejich rozvoj v rámci ostatních ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití: 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře v zajetí (VZ1) 

 ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

 ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.  

Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 
způsob využití.  

Plochy zemědělské – specifické (ZZ) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 
způsob využití a vymezuje plochy K1 až K3.  

Plochy lesní (NL) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.  

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

 ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.  

 

Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými 
v kapitole I.1.f) tohoto ÚP. 
 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

ÚP vymezuje prvky ÚSES – nadregionální biokoridor K 91, místní biocentra LBC 137, 
LBC 138, LBC 139, LBC 140, LBC 141, LBC 142, LBC 391, LBC 392, LBC 393, LBC 394, 
LBC 427 a místní biokoridory  LBK 58, LBK 116, LBK 117, LBK 268, LBK 269, LBK 287, LBK 
288a, LBK 288b, LBK 288c, LBK 289a, 289b a LBK 300, které jsou funkční, vyjma části 
prvku LBK 228c, jejíž funkčnost je třeba zajistit.   

Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést 
k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. 
Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající 
stanovištním podmínkám. 

 

PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost 

Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána síť pozemních komunikací, 
která je akceptována a rozvíjena vymezenými plochami dopravní infrastruktury – silniční 
(DS). ÚP připouští zvyšování prostupnosti krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě. 

ÚP připouští dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech 
ploch s rozdílným způsobem využití a samostatně vymezuje plochy Z13 až Z23, Z26 
 a Z27(všechny DS). 

 
Biologická prostupnost 

Biologická prostupnost území je omezená. ÚP pro její zlepšování vymezuje plochy ÚSES 
s potřebou trvalého zajištění jejich plné funkčnosti a připouští doplňování krajinné zeleně 
a zlepšování migračních podmínek v tocích. 
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PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v nezastavěném území obce. 
 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce. 

 
REKREACE 

ÚP respektuje samostatně vymezené plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ). 

Rodinná rekreace se v obci vyskytuje především v rámci ploch smíšených obytných – 
venkovských (SV). ÚP ji respektuje a dále rozvíjí.  

Pro podporu rozvoje rekreace a cestovního ruchu lze využívat ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují.  
 
 

CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST 
STÁTU 

ÚP respektuje současný systém civilní ochrany obyvatelstva a havarijního plánování, 
stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní a technické infrastruktury. 

 
 

I.1.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  

ÚP respektuje současné členění území obce na stabilizované plochy s rozdílným 
způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn 
(zastavitelných ploch a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv. 

ÚP vymezuje tyto základní typy ploch s rozdílným způsobem využití: 
- plochy smíšené obytné – venkovské (SV), 
- plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ), 
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

(OS), 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH), 
- plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV), 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře 

v zajetí (VZ1), 
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- plochy smíšené výrobní (VS), 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), 
- plochy technické infrastruktury (TI), 
- plochy vodní a vodohospodářské (W), 
- plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ), 
- plochy zemědělské – specifické (ZZ), 
- plochy lesní (NL), 
- plochy smíšené nezastavěného území (NS). 

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným 
způsobem využití se jedná o: 

- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), 

- plochy změn (návrhové – kde je navržena budoucí změna využití 
– Z = zastavitelná plocha, – K = plocha změny v krajině), 

- plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný 
budoucí způsob využití – R). 

 
V tomto ÚP se rozumí:  

hlavním využitím převažující účel využití plochy, tedy účel plošně zahrnující více než 50 % 
rozlohy vymezené plochy, jehož realizaci ÚP nepodmiňuje splněním specifické podmínky,  

přípustným využitím takový účel využití plochy, jehož realizaci ÚP nepodmiňuje splněním 
specifické podmínky,  

podmíněně přípustným využitím takový účel využití plochy, jehož realizaci ÚP podmiňuje 
splněním specifické podmínky,  

způsobem využití nesouvisejícím s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 
využitím, takový účel využití, který není hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 
využitím vyvolán nebo nepodmiňuje jeho realizaci nebo plnohodnotnou existenci (vyvolané 
jsou převážně přeložky inženýrských sítí, podmiňující je převážně nezbytná dopravní  
a technická infrastruktura), 

zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, 

zastavěnou plochou pozemku součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb, 
přičemž zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty 
vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné 
roviny; plochy lodžií a arkýřů se započítávají; u objektů poloodkrytých (bez některých 
obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci 
svislých konstrukcí do vodorovné roviny; u zastřešených staveb nebo jejich částí  
bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 
střešní konstrukce do vodorovné roviny; nezahrnuje tedy zpevněné a vsakování vody 
neschopné části pozemku, které nemají charakter nadzemní či podzemní stavby (např. 
komunikace, nádvoří apod.), 

obchodním prodejem prodej zboží v maloobchodním zařízení zahrnujícím prodejní plochy 
zastřešené i nezastřešené, včetně souvisejících administrativních a technických provozů 
(kanceláře, šatny, sklady, komunikace apod.), 

rekreací – cestovním ruchem aktivní či pasivní trávení volného času směřující k obnově 
těla nebo mysli, pobyty turistů v území vyvolané jeho poznáváním nebo rekreací v něm, 
včetně činností s nimi souvisejícími či jimi vyvolanými, 

stavbou pro rekreaci v zahrádkářských koloniích budova s obestavěným prostorem 
nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů 
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a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží 
a podkroví, 

nemotorovou dopravou všechny druhy dopravy nevyužívající motorový pohon – tedy 
doprava pěší, cyklistická, lyžařská a hipodoprava, včetně bezmotorové dopravy vodní, 

zelení sídelní zatravněné plochy, keře a stromy v ZÚ a zastavitelných plochách, kromě 
pozemků zemědělsky nebo lesnicky obhospodařovaných,  

zelení krajinnou zatravněné plochy, keře a stromy v nezastavěném území, kromě pozemků 
zemědělsky nebo lesnicky obhospodařovaných, 

zelení veřejnou zeleň sídelní na pozemcích přístupných veřejnosti, 

zelení ochrannou a izolační zeleň sídelní nebo krajinná určená ke snížení či eliminaci 
negativních vlivů (hlučnost, prašnost, zápach) využití provozovaného na pozemku na využití 
provozované na pozemcích okolních; může plnit i funkci pohledové bariéry,    

podmínkami prostorového uspořádání 

    - rozmezí výměry = nejmenší a největší přípustná rozloha budoucího „zastavěného 
stavebního pozemku“,  

  - intenzita využití = největší přípustný podíl rozlohy budoucí „zastavěné plochy pozemku“ 
na rozloze budoucího „zastavěného stavebního pozemku“, udaný v % nebo absolutně 
v m2. 

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
Hlavní využití: 

- bydlení, 
- rodinná rekreace, 
- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 200 m2 

prodejní plochy a hřbitova). 
Přípustné využití: 

- výroba a skladování, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 
Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) 

Hlavní využití:  
- rekreace v zahrádkářských koloniích. 

Přípustné využití: 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
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- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

Hlavní využití: 
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, péče o rodinu, kultura, 

tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda 
a výzkum).  

Přípustné využití: 
- občanské vybavení (stravování, ubytování), 
- bydlení, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (tělovýchova a sport). 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (kultura, ochrana obyvatelstva, stravování, 
ubytování, služby), 

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

Hlavní využití: 
- občanské vybavení (veřejné pohřebiště). 

Přípustné využití: 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň (veřejná zeleň), 
- technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
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  Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV) 
 Hlavní využití:  

- veřejná prostranství převážně zpevněná. 
 Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (veřejná zeleň), 
- občanské vybavení (tělovýchova a sport) vyjma staveb charakteru  

budovy, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 

Nepřípustné využití: 
- způsob využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

Hlavní využití:  
- sídelní zeleň (veřejná zeleň). 

Přípustné využití: 
- občanské vybavení (stravování, tělovýchova a sport), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 
Hlavní využití:   

- zemědělská výroba a skladování pro zemědělství. 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (stravování, služby, věda a výzkum), 
- výroba a skladování, 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

   Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře v zajetí (VZ1) 

Hlavní využití:   
- chov zvěře v trvale oplocených areálech. 

Přípustné využití: 
- zemědělské využití, 
- krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
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- vodohospodářské využití, 
- hospodaření v lesích, obecné užívání lesa. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 

Plochy smíšené výrobní (VS) 
Hlavní využití: 

- výroba a skladování,  
- občanské vybavení (vyjma obchodního prodeje nad 200 m2 

prodejní plochy a hřbitova). 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)  
Hlavní využití:  

- silniční doprava, 
- nemotorová doprava. 

Přípustné využití:  
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 

Plochy technické infrastruktury (TI) 
Hlavní využití:  

- technická infrastruktura. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím.  
Podmíněně přípustné využití: 

- není uvedeno. 
 

Plochy vodní a vodohospodářské (W)  
  Hlavní využití:  

- vodohospodářské využití. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
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- dopravní a technická infrastruktura, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití:  

   -    není stanoveno. 
 

Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ) 
  Hlavní využití: 

- zemědělské využití. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, 

přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- pěstování rychle rostoucích rostlin pro energetické účely 
a zalesnění pod podmínkou, že jde o plochy prokazatelně 
nevhodné pro zemědělské využití, 

- oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod 
podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny. 

 
Plochy zemědělské – specifické (ZZ) 

  Hlavní využití: 
- pastva a výběhy hospodářských zvířat. 

Přípustné využití: 
- zemědělské využití, 
- krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, 

přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 
Plochy lesní (NL) 

  Hlavní využití: 
- hospodaření v lesích, 
- obecné užívání lesa. 

Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, 

přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 
- oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod 

podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny. 
 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
Hlavní využití: 

- krajinná zeleň, 
- vodohospodářské využití. 

Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- hospodaření v lesích, obecné užívání lesa, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, 

přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod 
podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny. 

 

Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

ÚP nestanovuje plochy tohoto charakteru. 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro 
podporu ochrany a rozvoje hodnot území ÚP stanovuje, v členění dle druhů ploch či jejich 
skupin, tyto podmínky: 
- do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídla a krajiny 

(jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz, charakter a strukturu zástavby, 
výškovou hladinu okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy) 
a navrhnout ozelenění, 

- rozmezí výměry stavebních pozemků v plochách změn SV: 1 500 – 2 000 m2 (k.ú. 
Bratrušov) a 2 000 – 2 500 m2 (k.ú. Osikov), 

- intenzita využití stavebních pozemků v plochách změn SV: max. 40 %,  
- vedení technické infrastruktury umisťovat přednostně pod zem, 
- v ZÚ a v zastavitelných plochách na střechách budov připustit umísťování 

fotovoltaických systémů,  
-  zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně. 
 

I.1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit: 

VD1 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z13, v k.ú. Bratrušov, 
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VD2 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z26, v k.ú. Bratrušov, 

VD3 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z27, v k.ú. Bratrušov, 

VD4 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z18, v k.ú. Bratrušov, 

VD5 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z19, v k.ú. Bratrušov, 

VD6 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z20, v k.ú. Bratrušov, 

VD7 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z21, v k.ú. Bratrušov, 

VD8 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z22, v k.ú. Bratrušov, 

VD9 dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb) – Z23, v k.ú. Bratrušov, 

VT1 technická infrastruktura – ČOV – Z28a, Z28b, v k.ú. Bratrušov. 

ÚP nevymezuje veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit. 

 ÚP nevymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy 
pro asanaci. 
 
 

I.1.h) 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 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo. 

 
 

I.1.i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 
6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření. 
 
 
 

I.1.j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv pro stanovené možné budoucí 
využití: 

Plochy technické infrastruktury (TI) 

k.ú. Bratrušov   R1a, R1b 
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ÚP stanovuje tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: 

- zajištění soběstačnosti obce v zásobování vodou ze zdrojů dostatečné vydatnosti, 

- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami. 
 
 

I.1.k) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

 ÚP vymezuje v k.ú. Osikov plochu Z1 (SV), ve které je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci. 
 
 
 

I.1.l) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 

GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část ÚP má celkem 10 listů oboustranně tištěného textu.   

Grafická část ÚP obsahuje 3 výkresy: 

I.2.a.     Výkres základního členění území    1 :   5 000, 
I.2.b. Hlavní výkres    1 :   5 000, 
I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 :   5 000. 
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Seznam zkratek a symbolů  

a.s.   akciová společnost 
ČKA   Česká komora architektů 
ČOV   čistírna odpadních vod  
k.ú.   katastrální území 
LBC   místní biocentrum 
LBK   místní biokoridor 
ORP   obec s rozšířenou působností 
SOB3   Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 
TR   transformovna 110/35 kV 
ÚP   Územní plán Bratrušov – Úplné znění po Změně č. 1 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VN   vysoké napětí 
ZÚ   zastavěné území 
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