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1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1.1. Textová část Územního plánu obsahuje 45 číslovaných stran A4, Přílohu č. 1 (Tabulka ploch) 
s 27 číslovanými stranami A4. 

1.2. Grafická část Územního plánu obsahuje: 

1.2.1. 4 výkresy: měřítko 

I/01  Výkres základního členění území 1 : 5 000 

I/02.1 Hlavní výkres  1 : 5 000 

I/02.2  Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 

I/03  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

I/04 Výkres s prvky regulačního plánu 1 : 2 000 

1.2.2. 2 schémata: 

I/S2  Schéma etapizace 1 : 20 000 

I/S3  Schéma územního systému ekologické stability 1 : 25 000 

1.3. Ustanovení ke grafické části: 

1.3.1. Výkresy Územního plánu mohou být používány pro rozhodování v území pouze ve 
stanovených měřítkách. 

1.3.2. Územní plán zobrazuje plochy větší než 2 000 m², ve výjimečných případech i menší, 
zasluhuje-li to jejich význam v rámci organismu města. 

1.3.3. Případnou odchylku hranic ploch od hranice pozemků menší než 5 m lze považovat 
za nepřesnost kresby Územního plánu, přičemž odchylka může být upřesněna v Příloze 
č. 1 (Tabulka ploch). 

1.3.4. Územní plán zobrazuje koridory 10 m a větší, v ojedinělých případech i užší, zasluhuje-li 
to jejich význam. 
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2. POJMY 

2.1. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí následujícím trasám veřejné infrastruktury takto: 

a) Cyklistická komunikace: trasa stanovuje plochu, její část či soubor několika ploch pro 
zajištění kvalitních územních podmínek pro komfortní cyklistickou dopravu ve městě a její 
návaznost na okolí; cyklistickou komunikaci lze umisťovat v celém uličním prostoru. 

b) Elektrické vedení distribuční soustavy 110 kV: trasa vymezuje elektrické vedení 
distribuční soustavy 110 kV, které zajišťuje zejména rozvod elektrické energie z přenosové 
soustavy do transformačních stanic 110 kV/VN; součástí trasy mohou být související 
zařízení. 

c) Elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné: trasa vymezuje významné 
elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV, které zajišťuje rozvod elektrické energie do 
transformačních stanic 22/0,4 kV, případě k jednotlivým koncovým uživatelům; součástí trasy 
mohou být související zařízení.  

d) Elektrické vedení přenosové soustavy 400 kV: trasa vymezuje významné elektrické 
vedení distribuční soustavy 400 kV, které zajišťuje rozvod elektrické energie v rámci 
elektrizační soustavy České republiky; součástí trasy mohou být související zařízení.  

e) Elektronické komunikační vedení významné: trasa vymezuje významné komunikační 
vedení zajišťující propojení účastníků veřejných elektronických komunikací; součástí trasy 
mohou být související zařízení. 

f) Kanalizační stoka hlavní: trasa vymezuje významné vedení jednotné či splaškové 
kanalizace zajišťující přívod odpadních vod k ČOV a případně vedení z ČOV do vodoteče; 
součástí trasy mohou být související zařízení. 

g) Kanalizační stoka ostatní: trasa vymezuje vedení jednotné či splaškové kanalizace 
zajišťující přívod odpadních vod ke kanalizační stoce hlavní či k ČOV, případně vedení 
z ČOV do vodoteče; součástí trasy mohou být související zařízení. 

h) Kanalizační dešťová stoka významná: trasa vymezuje vedení významné dešťové 
kanalizace zajišťující odvádění dešťových vod ze zástavby nebo průchod vodoteče přes 
zastavěné území; součástí trasy mohou být související zařízení. 

i) Liniové protierozní opatření: trasa vymezuje polohu zejména zasakovacího průlehu nebo 
svodného příkopu zajišťujících protierozní ochranu nezastavěného území nebo 
protipovodňovou ochranu zástavby; součástí trasy mohou být související zařízení, stromořadí 
či remízy; v rámci podrobnější dokumentace bude řešen přejezd pro obsluhu území. 

j) Liniové protipovodňové opatření: trasa vymezuje polohu zejména protipovodňových hrází, 
valů či zdí zajišťujících bezpečné odvedení přívalových vod z řešeného území; součástí trasy 
mohou být související zařízení; její ochranné pásmo je totožné s ochranným pásmem daného 
toku. 

k) Pěší propojení: trasa vymezuje směrové vedení pěšího průchodu o minimální šířce 2 m 
skrze plochu, případně na rozmezí dvou ploch, a zaručuje průchodnost 24 hodin denně; 
průchod může zahrnovat i vedení cyklotrasy a je realizován pokud možno bezbariérově; pěší 
propojení lze řešit v jiné poloze při prokázání obdobné prostupnosti dané lokality a zároveň 
v obdobné návaznosti na její okolí; trasy jsou vymezeny bez rozlišení na stabilizované 
a rozvojové.  

l) Plynovod STL významný: trasa vymezuje vedení významného STL plynovodu, který 
zajišťuje zásobování sídla zemním plynem a jeho distribuci v rámci něj; součástí trasy mohou 
být související zařízení. 

m) Plynovod VTL: trasa vymezuje vedení VTL plynovodu, který zajišťuje přívod plynu 
do regulačních stanic VTL; součástí trasy mohou být související zařízení. 

n) Stromořadí: trasa stanovuje plochu, její část či soubor několika ploch pro umístění 
stromořadí, alejí či remízů pro zajištění zejména každodenní rekreace obyvatel města 
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v kvalitním prostředí, propojení města s okolní krajinou, zlepšení klimatických podmínek 
města a obrazu krajiny. 

o) Vodovodní řad hlavní: trasa vymezuje významné vedení vodovodního řadu, které zajišťuje 
zásobování sídla a případně propojení s vodárenskými systémy Olomouckého kraje; součástí 
trasy mohou být související zařízení.  

p) Vodovodní řad ostatní: trasa vymezuje vedení vodovodního řadu, které zajišťuje zejména 
distribuci pitné vody v rámci města; součástí trasy mohou být související zařízení.  

q) Teplovodní vedení významné: trasa vymezuje vedení významného teplovodu, který 
zajišťuje zásobení stávajících a nových lokalit teplem; součástí trasy mohou být související 
zařízení. 

r) Úprava na vodním toku: trasa vymezuje zejména koryto vodního toku, které zajišťuje 
zlepšení životního prostředí, kvalitnější využití území či posílení protipovodňových opatření 
kolem něj; součástí trasy mohou být související zařízení či opatření. 

s) Železniční trať: trasa vymezuje stávající či navrhované vedení železniční trati bez ohledu na 
druh či počet kolejí; určuje vztahy k ostatním komunikacím a zahrnuje kromě vlastního 
drážního tělesa i všechny infrastrukturní aspekty jejího provozu jako zejména nástupní 
a vykládací rampy, výhybky, kusé koleje, zarážedla, trolejová vedení a sdělovací 
a zabezpečovací zařízení. 

2.2. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí následujícím koncepčním prvkům veřejné 
infrastruktury takto: 

a) Autobusové nádraží: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro umístění 
autobusového nádraží; prvek určuje stavební a dopravní uspořádání; zahrnuje zejména kryté 
prostory pro pohyb cestujících, výpravní budovu s občanským vybavením, servisním 
a technickým vybavením a plochu pro krátkodobé odstavování vozidel hromadné dopravy 
i osobních automobilů a informační systém. 

b) Bodové protipovodňové opatření: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch 
pro zajištění podmínek úpravy stávajících nebo umístění nově navržených stavebních 
objektů na vodních tocích (např. rekonstrukce mostů, úpravy jezů) v souvislosti 
s protipovodňovou ochranou. 

c) Čistírna odpadních vod: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění 
likvidace splaškových vod; prvek určuje stavební a prostorové uspořádání; zahrnuje zejména 
stavební objekty, volné nádrže a rozvody trubní i kabelové, zpravidla v oploceném areálu. 

d) Dešťová zdrž na kanalizaci: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro 
zajištění vyrovnání rozdílu přívalových a běžných průtoků v kanalizační soustavě; součástí 
prvku mohou být související zařízení či opatření. 

e) Dopravní hřiště:

f) Elektrická stanice: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění 
transformace, přenosu a distribuce elektřiny v rámci elektrické distribuční soustavy; součástí 
prvku mohou být související zařízení či opatření. 

g) Elektronické komunikační zařízení významné: prvek určuje plochu, její část či soubor 
několika ploch pro zajištění propojení účastníků veřejných elektronických komunikací, např. 
HOST – řídící ústřednou, radiovým zařízením veřejných komunikačních sítí, radiovým 
zařízením směrových spojů, radiovým zařízením televizního a rozhlasového vysílání aj.; 
součástí prvku mohou být související zařízení či opatření. 

h) Heliport: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění přistávání 
vrtulníků; prvek zahrnuje veškeré s tím související vybavení a technické zázemí. 

i) Hromadná garáž: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění 
odstavování a případně parkování osobních automobilů pro rezidenty v docházkové 
vzdálenosti ve vícepodlažních objektech nadzemních nebo podzemních; prvek zahrnuje 
veškeré přístupové komunikace a vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury. 
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j) Hromadná garáž P+G: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění 
veřejného parkování nebo odstavování osobních automobilů zejména pro potřeby centra 
města ve vícepodlažních objektech nadzemních nebo podzemních, popřípadě v oddělených 
prostorách objektů sloužících jiným účelům; prvek zahrnuje veškeré přístupové komunikace 
a vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury. 

k) Hřbitov: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro veřejné 
pohřebnictví. 

l) Lázně: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro lázeňství. 

m) Mateřská škola: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro 
pozemky a stavby mateřských škol. 

n) Odstavná a parkovací plocha: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro 
zajištění odstavování nebo parkování silničních vozidel skupiny 1 mimo jízdní plochy 
komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívají v silničním provozu; prvek zahrnuje 
příjezdové a výjezdní komunikace k parkovacím nebo odstavným plochám, odvodňovací 
zařízení a související přeložky sítí technické infrastruktury apod. 

o) Plocha pro retenci: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění 
přirozeně nebo uměle ohraničeného prostoru v blízkosti vodního toku zajišťující ochranu 
města před povodněmi a podporující retenční schopnosti krajiny; v plochách pro retenci nelze 
umisťovat budovy, s výjimkou staveb a zařízení sloužících k vybudování suchých poldrů jako 
jsou zejména hráze, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných plochách; v plochách 
pro retenci lze provozovat zemědělskou činnost, která však nesmí ohrozit retenční 
schopnosti krajiny. 

p) Plošné protierozní opatření: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro 
zajištění ochrany území před vodní erozí a podporu retenční schopnosti krajiny; prvek určuje 
realizaci protierozních opatření, např. úplné nebo částečné zatravnění, zalesnění, výsadbu 
stromořadí nebo remízů, případně vybudování protierozních příkopů či průlehů. 

q) Regulační stanice plynu: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění 
regulace vyššího tlaku plynu na potřebný tlak v distribuční síti; součástí prvku mohou být 
související zařízení či opatření, včetně oplocení. 

r) Sběrný dvůr: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění sběru 
a následné třídění komunálního, případně nebezpečného odpadu. Určuje stavební 
a prostorové uspořádání; součástí prvku mohou být související zařízení či opatření, včetně 
oplocení. 

s) Terminál hromadné dopravy: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro 
zajištění možnosti přestupu mezi jednotlivými druhy hromadné a individuální dopravy; prvek 
určuje místo sloužící zejména pro bezprostřední zajištění přestupů cestujících 
mezi jednotlivých linkami a formami hromadné dopravy a určuje rozmístění linek místní, 
regionální a dálkové hromadné dopravy v integrovaném systému; prvek zahrnuje zejména 
zastřešený prostor pro bezpečný pohyb cestujících, odpovídající občanské vybavení 
a informační systém pro cestující, odpočinkové prostory pro posádky vozidel, plochy 
pro krátkodobé odstavování vozidel hromadné dopravy, případně i osobních automobilů 
a odstavování a parkování jízdních kol. 

t) Vodní zdroj: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění zásobování 
města pitnou vodou; prvek zajišťuje rozsah ochranného pásma vodního zdroje I. stupně; 
prvek zahrnuje zejména jímací studny a další související zařízení či opatření, včetně 
oplocení. 

u) Vodojem: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění vyrovnání 
rozdílů mezi špičkovou a běžnou spotřebou vody a současně slouží i jako zásoba požární 
vody; svou výškovou polohou určuje pro osídlení tlakové poměry v souladu s normami; 
součástí prvku mohou být související zařízení či opatření, včetně oplocení (např. čerpací 
stanice do vyššího tlakového pásma). 

v) Výtopna, kotelna systému zásobování teplem: prvek určuje plochu, její část či soubor 
několika ploch pro zajištění výroby tepla, teplé užitkové vody, případně výroby elektřiny 
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(kogenerační jednotky); prvek zahrnuje zejména budovy, skládky paliva a v oploceném 
areálu další provozní plochy; prvek vyžaduje dobré dopravní obsloužení.  

w) Základní škola: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro pozemky 
a stavby základních škol. 

x) Železniční stanice: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění 
nástupu a výstupu cestujících železnice, případně místa pro překládku nákladů; prvek 
zahrnuje zejména prostory pro pohyb a pobyt cestujících, sklady a výpravní budovy 
s občanským vybavením a zařízením pro řízení drážního provozu. 

2.3. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí dalším koncepčním prvkům takto: 

a) Hranice města a krajiny: prvek zajišťuje podmínky pro zřetelný a harmonický přechod mezi 
stávající nebo budoucí zástavbou a nezastavěnou krajinou (podrobněji viz bod 4.2.2. 
výrokové části ÚP). Z pohledu připojování objektů na komunikace je zapotřebí na celé území 
vymezené tímto prvkem pohlížet jako na souvisle zastavěné území dle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; přípustné jsou stavby 
lokálních dominant situované zejména na objektech veřejného vybavení maximálně nad 1/5 
půdorysu objektu a do výšky maximálně o 4 m vyšší než je maximální výška stanovená 
v bodě 8. 

b) Chaty do 60 m² zastavěné plochy: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch 
zejména pro stavby pro rodinou rekreaci do 60 m² zastavěné plochy. 

c) Městské centrum: prvek schématicky zobrazuje území zajišťující polycentričnost města; 
prvek zajišťuje zkvalitnění obsluhy spádového území zejména umisťováním a rozvojem 
občanského vybavení a veřejných prostranství celoměstského významu; přípustné jsou 
stavby lokálních dominant situované zejména na objektech veřejného vybavení maximálně 
nad 1/3 půdorysu objektu a do výšky o maximálně 1/3 vyšší než je maximální výška 
stanovená v bodě 8. 

d) Městské subcentrum: prvek schématicky zobrazuje území zajišťující polycentričnost města. 
prvek zajišťuje zkvalitnění obsluhy spádového území zejména umisťováním a rozvojem 
občanského vybavení a veřejných prostranství místního významu; přípustné jsou stavby 
lokálních dominant situované zejména na objektech veřejného vybavení maximálně nad 1/3 
půdorysu objektu a do výšky o maximálně 1/3 vyšší než je maximální výška stanovená 
v bodě 8. 

e) Oblast specifického energetického režimu: určuje ve vybraných lokalitách speciální 
podmínky pro vytápění budov (podrobněji viz bod 4.4.10.). 

2.4. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí dalším pojmům takto: 

a) Plochy podle významu: podle míry a kvality zastavění nebo požadovaných změn tohoto 
stavu se plochy s rozdílným způsobem využití rozčleňují na plochy podle významu; ty se 
člení v Hlavním výkrese (I/02.1) na plochy stabilizované a plochy rozvojové, přičemž jejich 
podmínky, zejména prostorového uspořádání, jsou případně stanoveny v bodě 8.; plochy 
stabilizované se ve Výkrese základního členění území (I/01) dále člení na plochy 
stabilizované v zastavěném území a plochy stabilizované v nezastavěném území; plochy 
rozvojové se ve Výkrese základního členění území (I/01) dále člení na plochy přestavby, 
plochy zastavitelné a plochy změn v krajině; 

b) Plochy přestavby: druh ploch rozvojových vymezených pro zajištění recyklace současně 
zastavěného území z důvodu špatné struktury zástavby nebo špatného funkčního využití 
a zároveň pro ochranu území nezastavěného před dalším neodůvodněným zastavováním;  

c) Plochy s rozdílným způsobem využití: celé řešené území je rozděleno beze zbytku na 
plochy podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití; graficky jsou odlišeny 
v Hlavním výkrese (I/02.1); jejich výčet a podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

d) Plochy stabilizované v nezastavěném území: druh ploch stabilizovaných vymezených 
pro zajištění kvalitních územních podmínek v nezastavěném území, pro stabilizaci stávajícího 
funkčního využití a prostorového uspořádání v nezastavěném území.  
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e) Plochy stabilizované v zastavěném území: druh ploch stabilizovaných vymezených pro 
zajištění kvalitních územních podmínek v urbanizovaném území, pro stabilizaci stávajícího 
funkční využití a prostorového uspořádání v zastavěném území; 

f) Plochy zastavitelné: druh ploch rozvojových vymezených pro zajištění kvalitních územních 
podmínek ve prospěch rozvoje sídla vně zastavěného území;  

g) Plochy změn v krajině: druh ploch rozvojových vymezených pro zajištění změny využití 
v nezastavěném území, vymezené za účelem přeměny nezastavěného území s nevhodným 
využitím, např. pozemků ZPF na pozemky PUPFL. 

h) Územní systém ekologické stability (ÚSES): zajišťuje územní podmínky pro posílení 
ekologické stability krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich 
vzájemných vazeb; je zobrazen v Hlavním výkrese (I/02.1) jako územní systém ekologické 
stability – biocentrum a územní systém ekologické stability – biokoridor a podrobněji i ve 
Schématu územního systému ekologické stability (I/S3); podmínky podrobněji specifikují 
využití ploch či jejich částí. Prvky ÚSES jsou stanoveny v bodě 7. 
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3. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

3.1. Zastavěné území se vymezuje k datu 1. září 2020. 

3.2. Hranice zastavěného území je zobrazena ve Výkrese základního členění území (I/01)  
a v Hlavním výkrese (I/02.1). 
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4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT  

4.1. Preambule 

4.1.1. Územní plán Šumperk vytváří podmínky pro rozvoj území města tak, aby bylo posilováno 
jeho důležité postavení v rámci Olomouckého kraje a zároveň byly chráněny a rozvíjeny 
jeho přírodní, civilizační a kulturní hodnoty. 

4.1.2. Územní plán Šumperk vytváří podmínky pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci jeho 
obyvatel a obyvatel jeho okolí, vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj rekreačního 
a hospodářského využití smíšené krajiny a lesů a vytváří podmínky pro dostupnost 
a propojení organismu města. 

4.1.3. Územní plán Šumperk vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj města. 

4.2. Územním plánem se stanovují tyto požadavky na rozvoj území města Šumperka včetně 
urbanistické kompozice: 

4.2.1. Rozlišit intenzitu rozvoje: 

a) vytvořit kompaktní město soustředěním rozvoje směrem dovnitř města využitím 
proluk a tzv. brownfields s postupným zastavováním území směrem zevnitř ven 
a propojením s jižní části města přes oblast hlavního nádraží; hlavními rozvojovými 
oblastmi jsou zejména lokality Nad Cihelnou, Skřivánčí pole, Zemědělská, 
Bratrušovská-východ, Karlov a Průmyslová; hlavní osou rozvoje je ulice Jesenická; 

b) stabilizovat strukturu zástavby v k.ú. Horní Temenice podél ulice Bohdíkovské 
definováním půdorysně pevných hranic zástavby a rozvíjet její začlenění do krajiny. 

4.2.2. Jasně definovat hranice mezi zastavěným územím, respektive zastavitelnými plochami 
a volnou krajinou na hranici města a krajiny, tj. vyžadovat osázení koridorů dopravní 
infrastruktury a veřejných prostranství, které leží na hranici města a krajiny, po celé jejich 
délce stromořadím; zajistit přechod zástavby výrobních a komerčních areálů do krajiny 
a k obytné zástavbě formou izolační zeleně. 

4.2.3. Rozvíjet polyfunkčnost města a krajiny, tj. dosažení harmonické smíšenosti jeho využití: 

a) rozvíjet kompaktní město severně od ulice Jesenické jako polyfunkční obytné 
území; 

b) posilovat obytný charakter jižní části města mezi ulicemi Žerotínovou a Lidickou 
jižně od nádraží; 

c) rozvíjet oblast podél železniční trati jako smíšené výrobní, administrativní 
a skladovací zóny; 

d) rozvíjet zemědělskou krajinu jako polyfunkční pestré smíšené nezastavěné území. 

4.2.4. Rozvíjet polycentričnost města:  

a) rozvíjet historické jádro a území mezi ním a hlavním nádražím jako městské 
centrum; 

b) rozvíjet městská subcentra. 

4.2.5. Regulovat veřejné a soukromé zájmy v území, tj. rozlišit jejich priority: 

a) posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostorů, a to veřejných, 
polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková struktura zástavby; 

b) územně zajistit základní potřeby veřejného zájmu, zejména rozvíjet veřejná 
prostranství, veřejné vybavení a prostupnost území; 

c) posilovat právní jistotu minimální regulací soukromých zájmů. 

4.3. Územním plánem se stanovují tyto požadavky na ochranu a rozvoj hodnot města: 

4.3.1. Chránit a rozvíjet morfologii území obce: 
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a) chránit nivy vodních toků před zástavbou a rozvíjet vhodné využití jejich přírodního 
a rekreačního potenciálu; 

b) chránit a rozvíjet pestrou podhorskou zemědělskou krajinu šumperského údolí; 

c) chránit a rozvíjet historickou cestní síť. 

4.3.2. Chránit a rozvíjet rekreační a přírodní využití okolí vodních ploch a toků, zejména 
rybníku Benátky, obnovené vodní plochy pod historickým jádrem, nivy řeky Desné 
a Bratrušovského potoka s přihlédnutím k potřebám zejména protipovodňové ochrany. 

4.3.3. Chránit a rozvíjet výjimečné přírodní hodnoty na území obce: 

a) chránit stávající lesy a zvýšit zastoupení stromořadí a remízů ve stávajících, 
převážně zemědělsky využívaných partiích krajiny; 

b) chránit a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability. 

4.3.4. Chránit a rozvíjet kulturní a civilizační hodnoty obce: 

a) chránit a rozvíjet pohledově dominantní prvky zástavby historického jádra města; 

b) chránit a rozvíjet hodnoty městské památkové zóny, včetně funkce bydlení; 

c) chránit a rozvíjet hodnotnou strukturu zástavby: historické jádro města, blokovou 
strukturu, vesnickou strukturu Horní Temenice a strukturu zástavby areálu bývalého 
sanatoria při ulici Reissově; 

d) chránit a rozvíjet historické a městské parky (např. Smetanovy a Jiráskovy sady, 
Sady 1. máje); 

e) rozvíjet rekreačně-přírodní zázemí při východní hranici kompaktního města, 
zejména Příměstského rekreačního lesa a okolí Bratrušovského potoka; 

f) chránit a rozvíjet stávající systém veřejné infrastruktury. 

4.3.5. Při posuzování ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot se musí vycházet 
i z předpokladu, že současná hodnota může být nahrazena hodnotou novou. 

4.4. Územním plánem se stanovují tyto další požadavky na rozvoj území města Šumperka: 

4.4.1. Rozvíjet kvalitní obsluhu území nemotorovou a hromadnou dopravou. 

4.4.2. Preferovat umisťování odstavných a parkovacích stání v rámci objektů. 

4.4.3. Zajistit v zastavitelných plochách dostatečnou prostupnost územím (zejména v plochách 
dopravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství) i prostupnost do volné krajiny; 
při realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru uvnitř hranice města a krajiny je 
nutné vytvořit odpovídající prostor pro pohyb chodců a cyklistů v profilu komunikace nebo 
v souběhu s ní, případně i kolmo na ni bez bariérového efektu. 

4.4.4. Zajistit dostatečný profil komunikace v plochách dopravní infrastruktury pro obousměrný 
provoz silničních vozidel, provoz cyklistů a chodců a prostor pro stromořadí, přičemž 
koridory pro cyklisty budou řešeny v hlavním dopravním prostoru; ulice budované na 
plochách veřejných prostranství musí mít šířku pro obousměrný provoz.; 

4.4.5. Rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí 
stávajících bytových domů a zajistit zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových 
skupin obyvatelstva při výstavbě nových bytových domů. 

4.4.6. Zajistit podmínky pro likvidaci a odvod dešťových vod především v zastavěném území 
a v zastavitelných plochách; v zastavitelných plochách preferovat výstavbu oddílné 
kanalizace. 

4.4.7. Preferovat výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů z důvodů snížení nároků 
na spotřebu energií. 

4.4.8. Preferovat alternativní zdroje s přihlédnutím k požadavkům na eliminaci lokálních 
topenišť, zejména solární zdroje a tepelná čerpadla jako zdroje tepla a přípravy teplé 
vody pro zásobování ploch, zejména v okrajových částech města. 
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4.4.9. Pro odstavná a parkovací stání na pozemcích staveb pro ubytování platí obdobná 
pravidla jako pro pozemky staveb pro bydlení (viz § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 

4.4.10. Respektovat doporučení a závěr energetické koncepce města Šumperka: 

a) v lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je možné pro vytápění 
bytových domů a budov občanské vybavenosti využít pouze CZT, obnovitelné zdroje 
a elektrickou energii; 

b) závěr energetické koncepce platí pro stávající bytové domy a další objekty připojené 
na CZT, včetně nově budovaných střešních nástaveb a půdních vestaveb těchto 
objektů; 

c) přiměřeně bude závěr energetické koncepce uplatněn také u nových staveb 
budovaných v blízkosti a dosahu stávajících sítí CZT, kde bude připojení na CZT 
technicky možné a ekonomicky přijatelné. 

4.4.11. Prověřit návrh nové zástavby ve stabilizovaných plochách v případě rozsáhlejší 
demolice či přístavby. 

4.5. Koncepce hlavních rozvojových oblastí 

4.5.1. Nad Cihelnou (rozvojové plochy Z11 a Z12) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality s převahou 
nízkopodlažní zástavby rodinných domů, která je kvalitně dopravně a technicky napojená 
a přiměřeně obsloužena občanským vybavením. Rozvojová oblast bude obsloužena 
zejména spojkou ulic Bludovské a Zábřežské. Poblíž křížení této spojky s ulicí 
Bludovskou bude rozvíjeno městské subcentrum zejména na ploše č. 155. Prioritou je 
rovněž zajištění komfortního pěšího propojení mezi plochami č. 155 a 140. 

4.5.2. Skřivánčí pole (rozvojové plochy Z9, Z10 a P4) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality se směsí rodinných 
a bytových domů s přiměřeným rozsahem občanského vybavení. Svorníkem mezi 
stávajícím sídlištěm Prievidzská a rozvojovou oblastí se stane rozsáhlá parková plocha 
prostorově zdůrazněná zástavbou, která ji bude lemovat. Rozvojová oblast bude 
obsloužena zejména spojkou ulic Bludovské a Temenické. Při křížení této spojky s ulicí 
Temenickou bude rozvíjeno městské subcentrum zejména na plochách č. 642 a 804. 

4.5.3. Zemědělská (rozvojové plochy P8, P9, P10, Z14, Z15 /vyjma plochy č. 249/ a Z17 /vyjma 
ploch č. 261 a 265/) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality. Páteří oblasti bude 
ulice Zemědělská, podél níž bude zejména na plochách č. 253 a 254 rozvíjeno městské 
subcentrum s přiměřeným rozsahem občanského vybavení. Prostorové uspořádání 
zástavby bude odpovídat této koncepci (tj. vyšší zástavba s vyšší zastavěností zejména 
podél ulice Zemědělské a nižší zástavba s nižší zastavěností zejména v okrajových 
částech oblasti); konkrétní podmínky prostorového uspořádání podél ul. Zemědělské jsou 
stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). Prioritou je rovněž vytvoření průchozího 
rekreačně přírodního koridoru podél Bratrušovského potoka. 

4.5.4. Bratrušovská-východ (rozvojové plochy P12 a Z18) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality se zastoupením 
rodinných domů a malobytovek a přiměřeného rozsahu občanského vybavení. Prioritou 
je rovněž zajištění průchodnosti z ulice Bratrušovské do krajiny podél areálu bývalého 
sanatoria. 

4.5.5. Karlov (rozvojové plochy P36, Z29 a Z33) 

Hlavním cílem rozvoje území je doplnění sportovního zařízení v severní části území ve 
vazbě na stávající sportovní areál a vytvoření smíšené obytné lokality se směsí bydlení, 
podnikatelských aktivit a občanského vybavení a tím posílení rezidenční funkce této části 
města „za nádražím“. Páteří oblasti bude nově navržená ulice spojující ve směru východ-
západ ulice Uničovskou a Žerotínovu. V kolmém směru bude území křížit prodloužená 
ulice Dolnomlýnská. Prioritou je rovněž průchodnost území k řece Desné a jejímu 
náhonu. 
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4.5.6. Průmyslová (rozvojová plocha Z32) 

Hlavními cíli rozvoje území je vytvoření průmyslové zóny s převahou výroby, skladování, 
případně administrativy a průchozího rekreačně přírodního koridoru podél 
Bratrušovského potoka. 

4.5.7. Městské centrum 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského centra zahrnující Hlavní třídu, 
historické jádro a území mezi Bratrušovským potokem na západě, ul. 17. listopadu 
na východě, hlavním nádražím na jihu a ulicemi Terezínskou a Revoluční na severu. 

4.5.8. Příměstský rekreační les (rozvojové K8, K9, K10, K11, K12, K13, K21, Z19, Z44 
a plochu č. 327) 

Hlavní cílem rozvoje území je zejména ochrana nezastavěné příměstské krajiny, která 
spolu se sousedním lesním komplexem utváří ucelenou rekreační zónu města. 

4.5.9. Bratrušovský potok (rozvojové plochy K3, K4, K5, Z16 a plochy č. 249, 261, 265) 

Hlavní cílem rozvoje území je vytvoření průchozího rekreačně přírodního koridoru podél 
Bratrušovského potoka. 

4.5.10. Desná (rozvojové plochy K14, K15, K18, K19, K22–K28) 

Hlavním cílem rozvoje území je zejména ochrana nezastavěného koridoru podél řeky 
Desné ve prospěch přírodě blízkých společenstev a mimoprodukčního využití 
s přihlédnutím k jeho rekreačnímu potenciálu především ve vazbě na zastavěné území 
a zastavitelné plochy; 

4.5.11. Osa rozvoje – ulice Jesenická 

Hlavním dlouhodobým cílem rozvoje území podél ulice Jesenické je dosažení jeho 
městského charakteru. Cílem je postupné využívání parterů přilehlých domů pro 
občanské vybavení, zejména maloobchod a služby, vytváření dostatečného prostoru pro 
pěší, cyklisty a stromořadí v jejím uličním prostoru a koncentrace občanského vybavení 
především v oblasti hlavního nádraží; to vše při zachování její dopravní funkce. 
Maximální výška zástavby podél ulice Jesenické je určena v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

4.5.12. Subcentrum Temenická 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského subcentra na plochách č. 619 a 710. 

4.5.13. Subcentrum Kasárna 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského subcentra na ploše č. 216. 

4.5.14. Subcentrum Lidická 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského subcentra na ploše č. 353. 

4.5.15. Zábřežská (rozvojová plocha Z34) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření průmyslové zóny s převahou výroby, 
skladování, případně administrativy. Území bude obsluhováno páteřní komunikací, která 
bude propojena směrem k rozvojové oblasti Průmyslová. Páteřní komunikace bude 
doplněna souvislým stromořadím, zástavba kolem ní bude mít jednolitou stavební čáru. 
Dále je požadován vznik pásu se vzrostlou zelení (stromořadím) podél Zábřežské ulice 
(zvláště proti hřbitovu).  

4.5.16. Rozvoj ostatních rozvojových ploch se řídí obecnými požadavky a podmínkami 
Územního plánu. 
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5. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

5.1. Koncepce bydlení 

Pro zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí a dosažení polyfunkčnosti města se 
vymezují plochy smíšené obytné (SX). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) 
a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.2. Koncepce občanského vybavení 

5.2.1. Koncepce občanského vybavení všeobecného 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní občanské vybavení v řešeném území se 
vymezují zejména plochy občanského vybavení (OX). Tyto plochy jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.2.2. Koncepce sportovního vybavení 

Pro zajištění územních podmínek a přiměřené dostupnosti sportovních a tělovýchovných 
zařízení se vymezují zejména plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
vybavení (OS). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky 
využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.2.3. Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury viz bod 6.2. 

5.3. Koncepce specifických areálů 

Pro zajištění územních podmínek pro civilní ochranu a obranu a bezpečnost státu se vymezují 
plochy specifické (X). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky 
využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.4. Koncepce výroby 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro výrobu, výrobní služby a skladování se vymezují plochy 
smíšené výrobní (VS). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky 
využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.5. Koncepce individuální rekreace 

Pro zajištění územních podmínek pro rekreaci především v zahrádkářských osadách a chatách 
se vymezují plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ) a koncepční prvky chaty do 60 m² 
zastavěné plochy. Tyto plochy a prvky jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky 
využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

5.6. Koncepce sídelní zeleně viz bod 6.1.2. 

 

5.7.  Urbanistická kompozice 

Urbanistická kompozice je zajištěna vymezením ploch s rozdílným způsobem využití 
a stanovením podmínek jejich využití. Ve Výkrese základního členění území (I/01) se vymezují 
plochy územního plánu, kde je prostorové využití zpodrobněno prostřednictvím prvků regulačního 
plánu. Tyto prvky jsou vymezené ve Výkrese s prvky regulačního plánu (I/0;4) a jejich podmínky 
jsou stanoveny v bodě 8.1.2. 
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6. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

6.1. Koncepce veřejných prostranství 

6.1.1. Koncepce prostupnosti a obsluhy území 

Pro zajištění územních podmínek pro prostupnost a obsluhu území se vymezují zejména 
plochy veřejných prostranství (PV), plochy dopravní infrastruktury (DX) a trasy pěších 
propojení. Tyto plochy a trasy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky 
využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

6.1.2. Koncepce sídelní zeleně 

Pro zajištění každodenní rekreace obyvatel ve veřejně přístupné zeleni urbanizovaného 
území se vymezují zejména plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) doplněné 
o trasy stromořadí. Tyto plochy a trasy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). 
Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

6.2. Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury 

Pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti občanského vybavení sloužícího 
především vzdělávání a výchově, zdravotnictví, sociální péči, veřejné správě a kultuře se 
vymezují zejména plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) a koncepční prvky 
mateřská škola, základní škola, hřbitov, dopravní hřiště a koncepční prvek lázně. Tyto plochy 
a prvky jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 
8. 

6.3. Koncepce dopravní infrastruktury 

6.3.1. Koncepce pěší dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní pěší dopravu se vymezují zejména plochy 
veřejných prostranství (PV) a trasy pěšího propojení. Plochy a trasy koncepce pěší 
dopravy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch veřejných 
prostranství jsou stanoveny v bodě 8. 

6.3.2. Koncepce cyklistické dopravy 

Pro zajištění kvalitní cyklistické dopravy v řešeném území se vymezují zejména plochy 
veřejných prostranství (PV), plochy dopravní infrastruktury (DX) a trasy cyklistických 
komunikací. Tyto plochy a trasy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky 
využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

6.3.3. Koncepce veřejné hromadné dopravy 

Územní podmínky pro kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v řešeném území zajišťuje 
koncepce silniční a železniční dopravy. 

6.3.4. Koncepce železniční dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro železniční dráhy v řešeném území se vymezují 
zejména plochy dopravní infrastruktury (DX) trasy železničních tratí a koncepční prvky 
terminál hromadné dopravy a železniční stranice. Tyto plochy, trasy a prvky jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8.  

6.3.5. Koncepce silniční dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní hlavní síť pozemních komunikací pro 
automobilovou dopravu se vymezují zejména plochy dopravní infrastruktury (DX) 
a případně plochy veřejných prostranství (PV). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním 
výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

6.3.6. Koncepce statické dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní veřejné parkování v řešeném území se 
vymezují zejména plochy dopravní infrastruktury (DX), plochy veřejných prostranství (PV) 
a koncepční prvky hromadná garáž, hromadná garáž P+G, odstavná a parkovací plocha, 
terminál hromadné dopravy a truck centrum. Tyto plochy a prvky jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

Pro kvalitnější statickou dopravu jsou nově vymezeny tyto koncepční prvky: 
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a) DK-01: hromadná garáž P+G při ústí ulice Sadové; 

b) DK-02: hromadná garáž P+G v bloku zástavby na křížení ulic M. R. Štefánika a Dr. 
E. Beneše; 

c) DK-03: odstavná a parkovací plocha u šumperského hřbitova sloužící obsluze 
plochy; 

d) DK-04: hromadná garáž P+G při ulici Langrově; 

e) DK-05: hromadná garáž P+G u hlavního nádraží; 

f) DK-06: odstavná a parkovací plocha při Bratrušovském koupališti sloužící především 
jeho obsluze. 

6.3.7. Koncepce letecké dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní leteckou dopravu se vymezuje koncepční 
prvek heliport na ploše č. 091, který je zobrazen v Hlavním výkrese (I/02.1). 

6.4. Koncepce technické infrastruktury 

6.4.1. Koncepce zásobování vodou 

Pro zajištění územních podmínek pro zásobování vodou se vymezují zejména koncepční 
prvky vodovodní řad hlavní, koncepční prvky vodovodní řad ostatní, koncepční prvky 
vodní zdroj a koncepční prvky vodojem. Trasy a prvky koncepce zásobování vodou jsou 
zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.2). 

Pro kvalitnější zásobení města jsou nově navrženy tyto prvky: 

a) TV-01: přeložka hlavního vodovodního řadu propojujícího vodojem Bludov 
s vodojemem Vyhlídka mezi ulicí Prievidzskou a vodojemem Hradisko; 

b) TV-02: přeložka hlavního vodovodního řadu přicházejícího do vodojemu Skalka 
z Rapotína, v rámci rozvojových oblastí Zemědělská a Bratrušovská-východ; 

c) TV-03: přeložka hlavního vodovodního řadu propojujícího vodojem Bludov 
s vodojemem Vyhlídka mezi Bratrušovským potokem a ulicí Šumavskou; 

d) TV-04: vodovodní řad ostatní z vodojemu Skalka do rozvojové oblasti Zemědělská, 
propojení s TV-03; 

e) TV-05: vodovodní řad ostatní ulicí Šumavskou, propojení stávajících řadů; 

f) TV-06: přeložka hlavního vodovodního řadu propojujícího vodojem Bludov 
s vodojemem Vyhlídka mezi Bratrušovskou ulicí a domovem důchodců; 

g) TV-07: přeložka dvou souběžných vodovodních řadů ostatních mezi vodojemem 
Vyhlídka a ulicí Pod Vyhlídkou; 

h) TV-08: hlavní vodovodní řad od Žerotínovy ulice k Bělidlu a propojení do ulice 
Průmyslové. 

6.4.2. Koncepce odkanalizování 

Pro zajištění územních podmínek pro odkanalizování se vymezují zejména plochy 
technické infrastruktury, trasy kanalizační stoky hlavní, trasy kanalizační stoky ostatní, 
trasy kanalizační dešťové stoky významné, koncepční prvky čistírna odpadních vod 
a koncepční prvky dešťová zdrž na kanalizaci. Plochy koncepce odkanalizování jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 
8.Trasy a prvky koncepce odkanalizování jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické 
infrastruktury (I/02.2). 

Pro kvalitnější odkanalizování jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy a koncepční 
prvky: 

a) TK-01: kanalizační stoka ostatní pro odkanalizovaní rozvojových ploch mezi 
Bratrušovskou ulicí a Bratrušovským potokem, podél Bratrušovského potoka; 

b) TK-02: kanalizační stoka ostatní pro odkanalizovaní rozvojových ploch v rozvojové 
oblasti Zemědělská, podél Bratrušovského potoka k ulici Šumavské; 
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c) TK-03: kanalizační stoka dešťová významná pro odkanalizování protierozních 
a retenčních opatření do potoka Temence; 

d) TK-04: kanalizační stoka hlavní od Žerotínovy ulice na jihozápad k retenční zdrži 
u Bratrušovského potoka; 

e) TK-05: kanalizační stoka hlavní v trase současné otevřené vodoteče jihozápadně od 
křížení ulic Lidické a Uničovské k Desné; 

f) TK-06: rozšíření čistírny odpadních vod Šumperk; 

g) TK-07: rozšíření čistírny odpadních vod Šumperk; 

h) TK-08: kanalizační stoka hlavní od Žerotínovy ulice na severovýchod do lokality 
Karlov. 

6.4.3. Koncepce odpadového hospodářství 

Pro zajištění podmínek pro odpadové hospodářství se vymezují zejména koncepční 
prvky sběrný dvůr, které jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury 
(I/02.2). 

6.4.4. Koncepce zásobování elektrickou energií 

Pro zajištění podmínek pro zásobování elektřinou se vymezují zejména trasy elektrického 
vedení přenosové soustavy 400 kV, trasy elektrického vedení distribuční soustavy 110 
kV, trasy elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV významného a koncepční prvky 
elektrická stanice. Trasy a prvky koncepce zásobování elektřinou jsou zobrazeny ve 
Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.2). 

Pro kvalitnější zásobování elektrickou energií jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové 
trasy a koncepční prvky: 

a) TE-01: elektrická stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-jih“ v k.ú. Šumperk, 
včetně napájecího elektrického vedení 110 kV; 

b) TE-02: elektrická stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-sever“ v k.ú. Dolní 
Temenice; 

c) TE-03: napájecí elektrické vedení 110 kV pro elektrickou stanici transformační 
110/22 kV „Šumperk-sever“ v k.ú. Dolní Temenice; 

d) TE-04: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV v k.ú. Horní 
Temenice, ul. Bohdíkovská; 

e) TE-05: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV v k.ú. Horní 
Temenice, ul. Hrabenovská; 

f) TE-06: nové elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV napájené z nové elektrické 
stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-sever“ v k.ú. Horní Temenice, Dolní 
Temenice a Šumperk; 

g) TE-07: nové elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV napájené z nové elektrické 
stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-jih“ v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice; 

h) TE-08: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV, včetně odboček,  
v k.ú. Dolní Temenice, ul. Pod Rozhlednou a Prievidzská; 

i) TE-09: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV, včetně odboček,  
v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice mezi ul. Zábřežskou a Bludovskou; 

j) TE-10: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV, včetně odboček,  
v k.ú. Dolní Temenice, ul. Bratrušovská a Zemědělská; 

k) TE-12: nové elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV z nové elektrické stanice 
transformační 110/22 kV „Šumperk-sever“ do stávající elektrické stanice distribuční 
„Kiosek“ v k.ú. Dolní Temenice, mezi ul. Pod Rozhlednou, Prievidzskou 
a Temenickou. 

6.4.5. Koncepce zásobování plynem 
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Pro zajištění podmínek pro zásobování plynem se vymezují zejména trasy plynovodu 
VTL, trasy plynovodu STL významného a koncepční prvky regulační stanice. Trasy 
a prvky koncepce zásobování plynem jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické 
infrastruktury (I/02.2). 

Pro kvalitnější zásobování plynem jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy 
a koncepční prvky: 

a) TP-01: přeložka VTL plynovodu vedoucího z Temenice do Rapotína, včetně stanice 
katodové ochrany, včetně odbočky VTL ke stávající regulační stanici při ulici 
Zemědělské; 

b) TP-02: přeložka regulační stanice plynu STL/NTL jižně od ulice Pod Senovou; 

c) TP-03: přeložka VTL plynovodu vedoucího od hřbitova na ulici Zábřežské do 
Temenice v prostoru rozvojové oblasti Nad Cihelnou; 

d) TP-04: přeložka VTL plynovodu vedoucího od čistírny odpadních vod k regulační 
stanici u areálu PARS; 

e) TP-05: STL plynovod mezi ulicemi Zábřežskáou a Prievidzskou přes rozvojové 
oblasti Skřivánčí pole a Nad Cihelnou. 

6.4.6. Koncepce zásobování teplem 

Pro zajištění podmínek pro zásobování teplem se vymezují zejména trasy teplovodního 
vedení významného, koncepční prvky výtopna, kotelna systému zásobování teplem 
a koncepční prvky oblast specifického energetického režimu. Trasy a prvky koncepce 
zásobování teplem jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.2). 

6.4.7. Koncepce elektronických komunikací 

Pro zajištění podmínek pro elektronické komunikace se vymezují zejména trasy 
elektronického komunikačního vedení významného a koncepční prvky elektronického 
komunikačního zařízení významného. Trasy a prvky koncepce elektronických komunikací 
jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.2). 
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7. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

7.1. Koncepce smíšené nezastavěného území a zemědělské krajiny 

Pro zajištění různorodosti nezastavěné krajiny, zajištění její ekologické stability, jejího 
hospodářského, případně i rekreačního využití a dobré dostupnosti se vymezují zejména plochy 
smíšené nezastavěného území (NS). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) 
a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

7.2. Koncepce lesů 

Pro zajištění kvalitních podmínek růstu lesa, zajištění ekologické stability krajiny, rekreačního 
a hospodářského využití a dobré dostupnosti a prostupnosti se vymezují zejména plochy lesní 
(NL). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou 
stanoveny v bodě 8. 

7.3. Koncepce vodních toků a ploch 

Pro zajištění územních podmínek pro hospodaření s vodami, ochranu před jejich škodlivými 
účinky a suchem, pro regulaci vodního režimu v území a pro prostupnost podél vodních toků 
a ploch se vymezují plochy vodní a vodohospodářské (W) a trasy úprava na vodním toku. Plochy 
koncepce vodních toků a ploch jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky 
využití jsou stanoveny v bodě 8. Trasy koncepce jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické 
infrastruktury (I/2.2). 

7.4. Územní systém ekologické stability (ÚSES)  

Pro zajištění územních podmínek k ochraně a rozvoji přírodě blízkých ekosystémů a jejich 
vzájemných vazeb se vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES je zobrazen 
v Hlavním výkrese (I/02.1), kde je členěn na územní systém ekologické stability – biocentrum 
a územní systém ekologické stability – biokoridor, a v podrobnějším členění ve Schématu 
územního systému ekologické stability (I/S3). 

7.4.1. Prvky ÚSES se vymezují tyto: 

a) nadregionální biokoridor: K 89, K 91; 

b) regionální biocentra: RBC 18, RBC 1930, RBC 1931; 

c) lokální biocentra: LBC 2, LBC 4–21; 

d) lokální biokoridory: LBK 1, LBK 3–21, LBK 25–29. 

7.4.2. Podmínky ÚSES 

V biocentrech a biokoridorech ÚSES není přípustné jakékoli využití podstatně omezující 
aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do ÚSES nelze umisťovat stavby, a to ani 
v zastavěném území ani v zastavitelných plochách, vyjma zdola uvedených, přičemž 
jejich soulad s funkčností ÚSES bude posuzován v navazujících správních řízeních: 

a) stavby pro vodní hospodářství, včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany, 
pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich 
negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

b) stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury 
umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami a koridory ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

c) stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury 
umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami a koridory ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

7.5. Koncepce prostupnosti krajiny 

Územní podmínky pro prostupnost řešeného území zajišťuje zejména koncepce prostupnosti 
a obsluhy území, případně koncepce vodních toků a ploch. 
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7.6. Koncepce protipovodňové a protierozní ochrany 

Pro zajištění územních podmínek pro ochranu především zastavěného území a zastavitelných 
ploch před záplavami a pro podporu retenční a protierozní schopnosti krajiny se vymezují 
zejména plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy smíšené nezastavěného území, trasy 
liniového protipovodňového opatření, trasy liniového protierozního opatření, trasy úprav na 
vodním toku, koncepční prvky bodových protipovodňových opatření, koncepční prvky ploch pro 
retenci a koncepční prvky plošného protierozního opatření. Plochy koncepce jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. Trasy a prvky 
koncepce jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/2.2). 

Pro ochranu před záplavami a pro podporu retenční a protierozní schopnosti krajiny jsou 
konkrétně vymezeny: 

a) PP-01: liniové protierozní opatření v lokalitě Nad Hniličkou; 

b) PP-02: liniové protierozní opatření pod silnicí na Hrabenov (pod bývalou hrabenovskou 
skládkou); 

c) PP-03: liniové protierozní opatření podél komunikace nad zástavbou ulic Italské 
a Francouzské; 

d) PP-04: plocha pro retenci na bezejmenném vodním toku nad ulicí Tichou; 

e) PP-05: liniové protierozní opatření podél komunikace k hájovně k ploše pro retenci nad ulicí 
Tichou; 

f) PP-06: liniové protierozní opatření v trati Skřivánčí pole od komunikace k hájovně ke 
stávajícímu poldru  
nad ulicí Vojanovou; 

g) PP-07: liniové protierozní opatření v trati Skřivánčí pole od komunikace k hájovně k ploše 
pro retenci nad Základní školou Sluneční; 

h) PP-08: liniové protierozní opatření nad temenickým hřbitovem; 

i) PP-09: liniové protierozní opatření západně nad ulicí Zemědělskou; 

j) PP-10: liniové protierozní opatření východně od ulice Bratrušovské; 

k) PP-11: úprava na vodním toku Temenci z Horní Temenice po soutok s Bratrušovským 
potokem; 

l) PP-12: úprava na vodním toku Bratrušovský potok od poldru po soutok s Temencem; 

m) PP-13: úprava na vodním toku Bratrušovský potok od soutoku s Temencem po křížení 
s železnicí; 

n) PP-14: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od Vikýřovic po železniční 
most, včetně rekonstrukce lávky; 

o) PP-15: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od železničního mostu po 
areál Cembrit; 

p) PP-16: liniové protipovodňové opatření na levém břehu Desné podél Vikýřovické ulice 
a podél toku Desné od železničního přejezdu po most na ulici Uničovské; 

q) PP-17: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od areálu Cembrit po most 
na ulici Uničovské; 

r) PP-18: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od mostu na ulici Uničovské 
podél Desné, dále podél levého břehu náhonu po areál Sumtex; 

s) PP-19: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné západně od areálu Bělidlo 
a dále k severu k Bratrušovskému potoku a podél něj k železničnímu propustku; 

t) PP-20: bodové protipovodňové opatření úprava jezu u areálu Bělidlo; 

u) PP-21: bodové protipovodňové opatření rekonstrukce mostu přes Desnou na ulici Žerotínově; 

v) PP-22: bodové protipovodňové opatření úprava jezu na začátku náhonu k areálu Sumtex; 
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w) PP-23: bodové protipovodňové opatření rekonstrukce mostu přes Desnou na ulici Uničovské; 

x) PP-24: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od areálu Sumtex podél 
ulice Žerotínovy k mostu přes Desnou; 

y) PP-25: liniové protipovodňové opatření na ochranu navržených ploch technické infrastruktury 
u čistírny odpadních vod; 

z) PP-26: plošné protierozní opatření nad stávajícím poldrem nad ulicí Vojanovou; 

aa) PP-27: liniové protierozní opatření od ulice Bludovské ke stávajícímu poldru nad ulicí 
Vojanovou; 

bb) PP-28: liniové protierozní opatření podél navržené plochy dopravní infrastruktury; 

cc) PP-29: plocha pro retenci nad Základní školou Sluneční; 

dd) PP-30: liniové protierozní opatření nad ulicí Pod Hájovnou k ploše pro retenci nad Základní 
školou Sluneční. 

7.7. Koncepce rekreace v krajině 

Pro zajištění územních podmínek pro rekreaci obyvatel především v nezastavěném území se 
vymezují zejména plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN). Plochy koncepce 
jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

7.8. Koncepce dobývání nerostných surovin 

Územní plán nestanovuje koncepci dobývání nerostných surovin. 
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8. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH 

8.1. Obecné podmínky: 

8.1.1. V celém řešeném území jsou obecně přípustné: 

a) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní infrastrukturu, 
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

b) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu, 
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

c) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, včetně staveb, které 
s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

d) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

e) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, včetně staveb, 
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

f) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, včetně 
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

g) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků (zejména protipovodňová, 
retenční nebo protierozní opatření), včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení; 

h) pozemky, stavby, zařízení a technická opatření, které zlepší podmínky využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu (například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra a dále odpočívadla, plastiky, turistické přístřešky, 
altány, veřejná prostranství včetně parků, rekreační zeleň, rozhledny, amfiteátry, 
památníky, kaple, boží muka), to vše včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení; 

i) pozemky vodních toků a ploch včetně mokřadů; 

j) územní systém ekologické stability; 

k) mosty, lávky, pasarely, tunely, podzemní chodby apod. procházející například 
přes či pod veřejnými prostranstvími a vodními toky; 

l) fotovoltaické elektrárny na střechách a fasádách budov; 

m) trasy a koncepční prvky veřejné infrastruktury vymezené územním plánem. 

8.1.2. Územní plán vymezuje plochy s prvky regulačního plánu, ve kterých jsou nad rámec 
podmínek prostorového využití stanoveny prvky regulačního plánu. Tyto plochy a prvky 
jsou vymezeny: 

• PRP-01: Bratrušovská, včetně stanovení prvků regulačního plánu. 

• stavební čára – závazná linie, která určuje umístění převažující části průčelí 
hlavní stavby na pozemku směrem k veřejnému prostranství. Stavební čára může 
být v celé své délce souvisle zastavěná tzv. řadovou zástavbou. Stavební čára je 
určena kótami určujícími její odstup od hranice veřejného prostranství. 

• oplocení – závazná linie pro umístění oplocení pozemků směrem k veřejnému 
prostranství. Oplocení se provádí jednotně v dané ulici, tj. umísťuje se v jedné 
linii a má stejný charakter. Je tvořeno plným soklem se sloupky a výplní (dřevěné 
laťování, drátěné pletivo apod.), přičemž výška soklu se pohybuje mezi 0,3 m 
a 0,5 m a celková maximální výška plotu se pohybuje mezi 1,3 m a 1,5 m. 
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• kóta – vzdálenost v metrech, která stanovuje odstup stavební čáry od hranice 
veřejného prostranství, odstup stavební čáry od oplocení, a dále stanovuje 
minimální šířku ploch veřejných prostranství za podmínky zachování jednotné 
linie a charakteru zástavby. 
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8.2. Plochy smíšené obytné (SX) 

8.2.1. Hlavní využití není stanoveno. 

8.2.2. Přípustné využití je stanoveno pro bydlení nebo související, podmiňující, doplňující nebo 
nerušící využití, zejména občanské vybavení, veřejné prostranství, zemědělskou činnost, 
dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.2.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) výroba a skladování, která nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené, případně související ploše; 

b) udržovací práce a drobné stavební úpravy, které neznemožní budoucí využití, na 
plochách č. 078, 085, 111, 113, 518, 525, 797 a 786. 

8.2.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území (např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství a asanační služby); 

b) pozemky, stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot; 

c) rodinné domy ve stávající sídlištní bytové zástavbě. 

8.2.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.3. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

8.3.1. Hlavní využití je stanoveno pro: 

a) občanské vybavení veřejné infrastruktury (tj. pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 
obyvatelstva); 

b) pozemky, stavby a zařízení pro lázeňství, včetně souvisejících staveb, zařízení 
a jiných opatření, na plochách č. 282 a 811; 

c) pozemky veřejných pohřebišť, včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření, na plochách č. 121, 122, 568, 663; 

d) pozemky a stavby základních škol, včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření, na ploše č. 165; 

e) pozemky a stavby mateřských škol, včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření, na plochách č. 162 a 830; 

f) pozemky a stavby dopravních hřišť na ploše č. 876. Dopravním hřištěm se rozumí 
plocha určená k dopravní výchově dětí. Je na ní umístěna zejména zmenšená 
modelová síť ulic, silnic a chodníků včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření. 

8.3.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. ostatní občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.3.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.3.4. Nepřípustné využití: 

a) stavby pro bydlení vyjma určených pro bydlení správců budov či areálů; 

b) stavby pro rodinnou rekreaci. 

8.3.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.4. Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

8.4.1. Hlavní využití je stanoveno pro tělovýchovu a sport (např. pro sportovní stadiony a haly, 
tělocvičny, plavecké bazény, sportovní kluby, jízdárny včetně chovu koní, sportovní hřiště 
apod.). 

8.4.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. ostatní občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.4.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.4.4. Nepřípustné využití: 

a) stavby pro bydlení vyjma určených pro bydlení správců budov či areálů. 

b) stavby pro rodinnou rekreaci. 

8.4.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.5. Plochy občanského vybavení (OX) 

8.5.1. Hlavní využití: 

a) občanské vybavení veřejné infrastruktury (tj. pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 
obyvatelstva); 

b) tělovýchova a sport; 

c) komerční vybavení (např. pro administrativu, lázeňství, strategické a nerušivé služby, 
stravování, ubytování, vědu a výzkum, to vše včetně skladů nezbytných pro jejich 
provozování); 

8.5.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. veřejné prostranství, dopravní 
a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.5.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) výroba a skladování, která nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené, případně související ploše. 

8.5.4. Nepřípustné využití není stanoveno. 

8.5.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.6. Plochy smíšené výrobní (VS) 

8.6.1. Hlavní využití není stanoveno. 

8.6.2. Přípustné využití je stanoveno pro výrobu a skladování, včetně výroby zemědělské, 
a související, podmiňující nebo doplňující využití, zejména občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, čerpací stanice pohonných hmot, 
a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.6.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní 
ploše výrobních areálů, skladovacích areálů nebo areálů technické infrastruktury); 

b) v případě plochy 589 je její přípustné využití podmíněno vybudováním lokálních 
protipovodňových opatření, které nezhorší odtokové poměry v okolí. 

8.6.4. Nepřípustné využití: 

a) stavby pro bydlení vyjma určených pro bydlení správců budov či areálů; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci. 

8.6.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.7. Plochy technické infrastruktury (TX) 

8.7.1. Hlavní využití je stanoveno pro pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících 
zařízení technického vybavení (například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren 
odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné 
komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě 
a produktovody. 

8.7.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní infrastrukturu a ostatní technickou infrastrukturu, a další záměry 
uvedené v bodě 8.1. 

8.7.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části plochy či koridoru technické 
infrastruktury v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru.  

8.7.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.7.3. písm. c): 

a) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.7.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.8. Plochy dopravní infrastruktury (DX) 

8.8.1. Hlavní využití je stanoveno pro dopravní infrastrukturu (například pozemky staveb 
a zařízení pozemních komunikací a drah). 

8.8.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení, veřejné 
prostranství, technickou infrastrukturu a ostatní dopravní infrastrukturu, a další záměry 
uvedené v bodě 8.1. 

8.8.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování 
hlavního využití; 

b) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části plochy či koridoru dopravní 
infrastruktury v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru. 

8.8.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.8.3. písm. c): 

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

c) pozemky a stavby pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.8.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  
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8.9. Plochy veřejných prostranství (PV) 

8.9.1. Hlavní využití je stanoveno pro veřejná prostranství zajišťující obsluhu území a zároveň 
přístupných každému bez omezení (např. ulice, náměstí, návsi, chodníky, pěší trasy, 
cyklostezky). 

8.9.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení, ostatní veřejná 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.9.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování 
hlavního využití; 

b) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části plochy či koridoru veřejného 
prostranství v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru. 

8.9.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.9.3. písm. c): 

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

c) pozemky a stavby pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.9.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  
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8.10. Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

8.10.1. Hlavní využití je stanoveno pro veřejná prostranství s převahou zeleně (např. parky). 

8.10.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení (zejména pro 
stravování pro zajištění obsluhy parku), ostatní veřejná prostranství, dopravní 
a technickou infrastrukturu, a pro další záměry uvedené v bodě 8.1.; to vše v měřítku 
úměrném danému území; 

8.10.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) podzemní hromadné garáže pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů 
či návštěvníků plochy či jejího bezprostředního okolí maximálně na 50 % výměry 
plochy s rozdílným způsobem využití; 

b) oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování 
hlavního využití; 

c) drobné stavební úpravy, které neznemožní budoucí využití, na ploše č. 385. 

8.10.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

c) pozemky a stavby pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

d) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.; 

e) garáže pro vozidla skupiny 2 a 3. 

8.10.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.11. Plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ) 

8.11.1. Hlavní využití je stanoveno pro: 

a) pozemky pro pěstitelství, zahrádkaření a relaxaci včetně souvisejících staveb do 
25 m² zastavěné plochy; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci do 60 m² zastavěné plochy pouze na 
plochách č. 698, 761, 762; 

8.11.2. Přípustné využití je stanoveno pro pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření uvedená 
v bodě 8.1. 

8.11.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.11.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby, které svým provozováním a technickým zařízením snižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše nebo nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami; 

b) pozemky a stavby pro bydlení; 

c) pozemky a stavby pro výrobu a skladování; 

d) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení; 

e) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

f) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.11.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.12. Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

8.12.1. Hlavní využití je stanoveno pro rekreaci v nezastavěném území (například přírodní 
koupaliště a pláže, tábořiště, kempy, golfová hřiště, jezdectví včetně chovu koní, 
botanická a zoologická zahrada apod.). 

8.12.2. Přípustné využití je stanoveno pro další pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření 
uvedená v bodě 8.1. 

8.12.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.12.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

b) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

d) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

8.12.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.13. Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

8.13.1. Hlavní využití není stanoveno. 

8.13.2. Přípustné využití je stanoveno pro pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření uvedená 
v bodě 8.1. 

8.13.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.13.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

b) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

d) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

8.13.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.14. Plochy lesní (NL) 

8.14.1. Hlavní využití je stanoveno pro pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

8.14.2. Přípustné využití je stanoveno pro další pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření 
uvedená v bodě 8.1. 

8.14.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.14.4. Nepřípustné využití: 

a) zatravněné pozemky s výměrou nad 1 ha; 

b) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

c) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

e) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

8.14.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  
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8.15. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

8.15.1. Hlavní využití je stanoveno pro pozemky vodních toků a ploch, pozemky určené 
pro převažující vodohospodářské využití (např. stavidla, jezy, bermy) a pozemky 
protipovodňových a retenčních opatření. 

8.15.2. Přípustné využití je stanoveno pro další pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření 
uvedená v bodě 8.1. 

8.15.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části vodní a vodohospodářské plochy či 
koridoru v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru.  

8.15.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.15.3. písm. a): 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

b) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.15.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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9. DOHODA O PARCELACI 

9.1. Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným 
záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů 
a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci"). 
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10. ÚZEMNÍ STUDIE 

10.1. Plochy určené pro zpracování územních studií se dělí podle předmětu řešení na územní 
studie ke stanovení struktury městských subcenter a jejich zapojení do území, územní studie na 
zajištění deficitu statické dopravy a vymezení veřejných prostranství a územní studie pro 
stanovení struktury zástavby a vymezení veřejných prostranství. 

10.2. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, jsou zobrazeny ve Výkrese základního členění území (I/01). 

10.2.1. Stanovují se územní studie ke stanovení struktury zástavby v městských 
subcentrech či v městském centru, v jejichž zadání bude zejména požadováno 
vymezení pozemků, staveb a zařízení především pro občanské vybavení, prověření 
možnosti výstavby lokálních dominant, případně navržení vnitřního členění objektů, 
prověření umístění parkovacích objektů a vymezení potřebných pozemků pro veřejná 
prostranství, včetně jejich konkrétního řešení: 

a) US-01: Zemědělská; 

b) US-04: Nad Cihelnou (jižně od Bludovské). 

10.2.2. Stanovují se územní studie pro zajištění deficitu statické dopravy a vymezení 
veřejných prostranství, v jejichž zadání bude zejména požadován výpočet chybějících 
odstavných a parkovacích stání a vyřešení tohoto deficitu ve vymezeném území 
při docházkové vzdálenosti do 300 m, napojení na komunikační síť města, případně 
navržení vnitřního členění objektu / objektů včetně prověření možnosti umístění 
občanského vybavení (zejména maloobchodu, administrativy a služeb) do jejich parteru: 

a) US-11: Revoluční. 

10.2.3. Stanovují se územní studie pro stanovení struktury zástavby a vymezení veřejných 
prostranství, v jejichž zadání bude zejména požadováno vymezení pozemků a jejich 
využití (především pozemků veřejných prostranství), podrobnější umístění a prostorové 
uspořádání staveb a podrobnější řešení veřejné infrastruktury: 

a) US-19: Bohdíkovská; 

b) US-20: Karlov (u ulice Blanické). 

10.3. Stavby, terénní úpravy, zařízení a jiná opatření, pro které postačí územní souhlas, jsou 
přípustné i při neexistenci zaevidované územní studie. 

10.4. V případě potřeby lze sousedící územní studie sloučit v jednu. Vymezené území i zadání 
územní studie vymezené Územním plánem může být rozšířeno nad rámec jejího stanovení 
Územním plánem. Vymezením území pro prověření změn jejich využití územní studií nelze 
územní studie vymezené Územním plánem dělit.  

10.5. Lhůta pro evidenci územní studie je stanovena na 6 let:  

▪ od data nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Šumperk pro US-01, US-04 a US-11; 

▪ od data nabytí účinnosti změny č. 2a ÚP Šumperk pro US-19; 

▪ od data nabytí účinnosti změny č. 2b ÚP Šumperk pro US-20. 

10.6. Územní studie, které nejsou vymezeny ve Výkrese základního členění území (I/02.1), 
se považují za územní studie z jiného podnětu, které může pořizovatel v souladu s § 30 odst. 3 
Stavebního zákona podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět 
podal. 
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11. REGULAČNÍ PLÁN 

11.1. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
regulačního plánu, se nevymezují. 
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12. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ A ASANACÍ 

12.1. Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

12.1.1. Veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji dopravní infrastruktury: 

▪ přeložka silnice I/44 Mohelnice – Petrov nad Desnou (plochy dopravní infrastruktury 
č. 449 a 457); 

▪ napojení přeložky I/44 na stávající silnici I/44 – ulici Jesenickou (plocha dopravní 
infrastruktury č. 572); 

▪ elektrizace tratí železniční tratě č. 290 Olomouc – Uničov – Šumperk a revitalizace tratí 
železniční tratě č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. 

12.1.2. Veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji technické infrastruktury: 

▪ TE-02: elektrická stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-sever“ v k.ú. Dolní 
Temenice; 

▪ TE-03: napájecí elektrické vedení 110 kV pro elektrickou stanici transformační 110/22 kV 
„Šumperk-sever“ v k.ú. Dolní Temenice. 

12.1.3. Veřejně prospěšná opatření určená k založení prvků územního systému ekologické 
stability: 

▪ nadregionální biokoridor K 89 (včetně LBC 17, LBC 20 a LB C21);  

▪ nadregionální biokoridor K 91; 

▪ regionální biocentra: RBC 18, RBC 1930 a RBC 1931. 
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13. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 

13.1. K zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují plochy a koridory územních rezerv. 
Plochy a koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve Výkrese základního členění území (I/01). 

13.1.1. Pro zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují tyto územní rezervy:  

a) R1: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 539; 

b) R2: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 553; 

c) R3: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 542; 

d) R4: územní rezerva pro plochu občanského vybavení č. 436; 

e) R5: územní rezerva pro plochu občanského vybavení č. 824; 

f) R7: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 587. 

13.1.2. V plochách a koridorech územních rezerv nesmí být stanovené využití ploch měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí využití. 
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14. ETAPIZACE 

14.1. Územní plán stanovuje pořadí změn v území, které je zobrazeno ve Schématu etapizace (I/S2). 

14.1.1. Stavební využití rozvojových ploch Z12 (vyjma ploch č. 126 a 807) je možné až po 
vybudování komunikace propojující ulici Zábřežskou s Polní na ploše č. 476. 

14.1.2. Stavební využití rozvojové plochy Z11 (vyjma plochy č. 784) je možné až po vybudování 
komunikace na ploše dopravní infrastruktury č. 156 dopravně napojené na ulici 
Bludovskou. 

14.1.3. Stavební využití rozvojové plochy Z10 (vyjma ploch č. 165 a 793) je možné až po 
vybudování komunikace na plochách dopravní infrastruktury č. 647, 803 a 837 propojující 
ulice Bludovskou a Temenickou. 

14.1.4. Stavební využití rozvojové plochy Z9 (vyjma ploch č. 178, 790 a 855) je možné až 
po vybudování komunikace na ploše dopravní infrastruktury č. 837 dopravně napojené na 
ulici Temenickou.  

14.1.5. Stavební využití rozvojových ploch P8, P9, P10 a Z14 (vyjma ploch č. 669, 677 a 847) je 
možné až po vybudování komunikace propojující ulici Šumavskou s Bratrušovskou přes 
Zemědělskou na plochách č. 659, 679 a 816. 

14.1.6. Stavební využití rozvojových ploch Z15, Z16 a Z17 (vyjma ploch č. 249, 250, 255, 258, 
261, 265, 266 a 267) je možné až po vybudování komunikace propojující ulici 
Šumavskou s Bratrušovskou přes Zemědělskou na plochách č. 659, 679 a 816 nebo po 
vybudování komunikace propojující ulici Šumavskou s Bratrušovskou na plochách č. 816 
a 819. 

14.1.7. Stavební využití zastavitelných ploch č. 323 a 329 je možné až po vybudování 
komunikace propojující ulici Čsl. armády s Hrubínovou na ploše č. 326. 

14.1.8. Využití ploch č. 748 a 749 je možné až po ukončení těžby nerostných surovin v objektu 
ložiska  
(č. 158 dle ZÚR OK). 
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15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

15.1. Pro všechny stavby na území městské památkové zóny, včetně veřejných prostranství, 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
ve smyslu § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Pro všechny stavby včetně veřejných prostranství nacházející se na území města, které jsou 
zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d) 
a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

15.3. Pro zdola stanovené stavby a veřejná prostranství může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d) a § 18 písm. a) 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů: 

a) stavby a zařízení související s vymezenými městskými subcentry; 

b) stavby a zařízení související s terminálem hromadné dopravy, tj. s železniční stanicí 
a autobusovým nádražím. 
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16. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

16.1. Územní plán nestanovuje kompenzační opatření. 
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17. SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

17.1. Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Šumperk, 
pozbývá platnost Územní plán sídelního útvaru Šumperk schválený usnesením Zastupitelstva 
města Šumperka dne 5. února 1998, včetně všech jeho pozdějších změn. 





2021   ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMPERK – ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
 

 

▌ 
▌  

   ▌

 

PŘÍLOHA Č. 1 (TABULKA PLOCH) 
 

 

 

 

  

 



ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMPERK – ÚPLNÉ ZNĚNÍ 2021
 

 

▌ 
▌ 
▌

1. OBSAH TABULKY PLOCH 

1.1. Tabulka ploch je řazená podle čísel ploch s rozdílným způsobem využití a obsahuje jejich 
orientační výměru. 

1.2. Tabulka ploch dále obsahuje: 

* využití plochy, tj. druh plochy s rozdílným způsobem využití 

SX Plochy smíšené obytné 

OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

OS Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

OX Plochy občanského vybavení 

VS Plochy smíšené výrobní  

TX Plochy technické infrastruktury 

DX Plochy dopravní infrastruktury 

PV Plochy veřejných prostranství 

ZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

RZ Plochy rekreace – zahrádkářské osady 

RN Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

NS Plochy smíšené nezastavěného území 

NL Plochy lesní 

W Plochy vodní a vodohospodářské 

** číslo rozvojové plochy 

Z(číslo) plocha zastavitelná 

P(číslo) plocha přestavby 

K(číslo) plocha změny v krajině 

*** zastavěnost 

Maximální poměr (případně rozmezí poměru) součtu všech zastavěných ploch staveb a 
celkové výměry pozemku (jeho části nebo souboru pozemků) na ploše v procentech, 
přičemž stavební záměr nesmí omezit budoucí využití dalších pozemků v dané ploše; 
zastavěnost lze překročit, stanoví-li to zvlášť územní plán. 

**** maximální výška zástavby (případně další prostorové podmínky) 

X/Y Definovaná nepřekročitelná výška zástavby určená dvěma hodnotami, z nichž 
„X“ je maximální výška římsy nebo okapní hrany a „Y“ maximální výška hřebene 
střechy, respektive ustupujícího podlaží po úhlem 45°; počítá se v místě průčelí 
stavby otočené k  veřejnému prostranství; tuto výšku mohou překročit pouze 
technická zařízení, např. stožáry, antény, vzduchotechnická a fotovoltaická 
zařízení, komíny, a drobné architektonické prvky, zejména nárožní věžičky a 
vikýře; maximální výšku lze rovněž překročit, stanoví-li to zvlášť územní plán. 

P+1 Maximální výška zástavby (včetně dostaveb, přístaveb a nástaveb) nepřekročí 
výšku převažující zástavby v ploše o více jak 1 typické nadzemní podlaží; 
výjimku tvoří pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, vzduchotechnická 
a fotovoltaická zařízení, komíny, a drobné architektonické prvky, např. nárožní 
věžičky, vikýře; zástavba musí respektovat případnou stávající stavební čáru; 
rekreační charakter obytných vnitrobloků je nutné v přiměřeném rozsahu 
zachovat; prostorové podmínky lze rovněž překročit, stanoví-li to zvlášť územní 
plán. 

P Maximální výška zástavby nepřekročí výšku převažující zástavby v ploše; 
maximální výšku lze překročit, stanoví-li to zvlášť územní plán. 
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***** struktura zástavby 

K Kompaktní charakter zástavby, tj. převažující části průčelí hlavních staveb 
na pozemcích lemující plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň (ZV) se 
umisťují na hranu rovnoběžnou s veřejným prostranstvím zpravidla v jeho těsné 
blízkosti, přičemž tyto hlavní stavby vytvářejí kompaktní hmotové rozhraní (bez 
stavebních mezer mezi nimi) mezi veřejným prostranstvím a zbylou částí plochy 
(např. nádvoří, zahrady), kde se zpravidla umisťují související stavby; jádro 
plochy zůstává zpravidla nezastavěné (např. jako sad či zahrada). 

L Lázeňská zahrada, tj. stávající charakter lázeňské zahrady u sanatoria při ulici 
Reissově je určen k zachování stávajícího podílu zastavěnosti plochy, výšky a 
solitérního charakteru. 

U Uliční charakter zástavby, tj. převažující části průčelí hlavních staveb se umisťují 
na hranu rovnoběžnou s veřejným prostranstvím zpravidla v jeho těsné blízkosti, 
přičemž tyto hlavní stavby vytvářejí hmotové rozhraní mezi veřejným 
prostranstvím a zbylou částí plochy (např. nádvoří, zahrady), kde se zpravidla 
umisťují související stavby; jádro plochy zůstává zpravidla nezastavěné (např. 
jako zahrada či sad). 

****** další podmínky 

Informace o specifických podmínkách ploch stanovených v hlavní části výroku územního 
plánu: 

a) Etapizace: plocha je podmíněná etapizací; 

b) US-00: plocha je určena pro zpracování územní studie (včetně patřičného kódu); 

c) R0: plocha je stanovena pro územní rezervu (včetně patřičného kódu); 

d) DK-00: pro plochu je stanovena koncepce statické dopravy (včetně patřičného čísla 
prvku); 

e) PP-00: pro plochu je stanovena koncepce protipovodňové a protierozní ochrany 
(včetně patřičného kódu prvku); 

f) TK-00: pro plochu je stanovena koncepce odkanalizování (včetně patřičného kódu 
prvku); 

g) TE-00: pro plochu je stanovena koncepce zásobování elektrickou energií (včetně 
patřičného kódu prvku);  

h) OSPER: plocha nebo její část je zahrnuta do oblasti specifického energetického 
režimu; 

i) heliport: v ploše je stanoveno přípustné využití pro heliport; 

j) hřbitov: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení pro 
veřejné pohřebnictví; 

k) chaty do 60 m² zastavěné plochy: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky 
a stavby pro rodinnou rekreaci do 60 m² zastavěné plochy;  

l) lázně: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení pro 
lázeňství; 

m) mateřská škola: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení 
mateřských škol; 

n) městské subcentrum: v ploše je stanoven rozvoj městského subcentra; 

o) základní škola: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení 
základních škol; 

p) stavební čára min. 15 m od osy ul. Zemědělské: hlavní průčelí zástavby podél ul. 
Zemědělské se umisťuje minimálně 15 m od osy ul. Zemědělské na obě strany; 

q) max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 30 m od osy ul. Zemědělské: výška zástavby 
v pásu 30 m na obě strany od osy ul. Zemědělské nepřekročí 13/17 m; při výpočtu 
výšky se postupuje obdobně, jak je uvedeno v části „maximální výška zástavby“; 

r) max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m od osy ul. Jesenické: výška zástavby v 
pásu 40 m na obě strany od osy ul. Jesenické nepřekročí 20 m; při výpočtu výšky se 
postupuje obdobně, jak je uvedeno v části „maximální výška zástavby“; 
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s) komfortní pěší propojení mezi plochou č. 155 a 140: plocha je určena k zajištění 
komfortního pěšího propojení mezi plochami č. 155 a 140; 

t) dopravní hřiště: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky a stavby 
dopravních hřišť; 

u) PRP-00: pro plochu nebo její část jsou stanoveny prvky regulačního plánu. 
 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

001 OV  0,09     

002 SX  0,39  P+1   

003 SX  0,19  P+1   

004 SX  0,32  P+1   

005 SX  0,25  P+1   

006 SX  0,26  P+1   

007 SX  0,14  P+1   

008 SX  0,40  P+1   

009 SX  1,10  P+1   

010 SX  0,24  P+1  OSPER 

011 SX  0,10  P+1   

012 ZV  0,28 do 3 %   OSPER 

013 SX P18 0,35  13/17 U DK-04; OSPER 

014 SX  0,16  P+1   

015 SX  0,59  P+1   

016 SX  0,46  P+1   

017 SX  0,53  P+1   

018 OV  1,08     

019 ZV  0,34 do 3 %    

020 SX  0,39  P+1   

021 SX  0,32  P+1   

022 OV  0,11     

023 SX  0,32  P+1   

024 ZV  0,42 do 3 %    

025 OV  0,23     

026 PV P2 0,44     

027 ZV P2 0,39 do 3 %   DK-01 

028 SX P2 0,14  13/17 U  

029 SX  1,12  P+1   

030 DX P35 0,95     

031 SX  0,10  P+1   

032 SX  1,21  P+1   

033 SX  2,85  P+1  OSPER 

034 OV  0,26    OSPER 
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

035 SX  2,07  P+1  OSPER 

036 SX  1,83  P+1   

037 OV  0,50    OSPER 

038 SX  0,81  P+1  OSPER 

039 ZV  1,76 do 3 %   OSPER 

040 SX  0,92  P+1  US-11 

041 SX  1,81  P+1  US-11 

042 SX  0,21  P+1   

043 SX  1,18  P+1  US-11 

044 SX  1,82  P+1  US-11 

045 OV  0,59     

046 OV  0,79    OSPER 

047 SX  1,55  P+1  OSPER (část plochy) 

048 SX  0,80  P+1  OSPER 

049 SX  2,00  P+1  OSPER 

050 SX  1,73  P+1  OSPER 

051 SX  0,85  P+1   

052 SX  1,37  P+1   

053 SX  2,40  P+1   

054 SX  1,32  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m 
od osy ul. Jesenické 

055 OV  0,42    
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m 
od osy ul. Jesenické 

056 SX  1,12  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m 
od osy ul. Jesenické 

057 SX  0,28  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m 
od osy ul. Jesenické 

058 OV  0,24     

059 DX P20 0,66    
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m 
od osy ul. Jesenické 

060 SX  0,29  P+1   

061 OV  0,33     

062 OV  1,65     

063 ZV  2,57 do 3 %    

064 SX  0,45  P+1   

065 OV  1,27     

066 SX  2,29  P+1   
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

067 SX  0,77  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

068 SX  0,92  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

069 OV  0,89     

070 SX  0,23  P+1   

071 SX  0,75  P+1   

072 OV  0,37     

073 SX  1,55  P+1   

074 SX  1,05  P+1   

075 OV  1,82     

076 OV  1,30     

077 SX  0,33  P+1   

078 SX P25 2,21  17/21 U  

079 SX  3,06  P+1   

080 OX P25 2,45  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

081 SX  0,84  P+1   

082 OV  0,96     

083 VS  1,17  15/15   

085 SX P27 1,19  13/17   

086 SX  1,05  P+1   

087 SX  2,53  P+1   

088 VS  6,31  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

089 VS  4,87  15/15   

090 SX  0,13  P+1   

091 OV  9,26    heliport 

092 SX  1,00  P+1   

093 SX  1,39  P+1   

094 OV  0,95     

095 SX  1,23  P+1   

096 SX  0,17  P+1   

097 ZV  1,99 do 3 %    

098 SX  0,91  P+1   

099 OV  0,30     

100 SX  1,77  P+1   

101 SX  2,77  P+1   
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▌  

   ▌

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

102 PV  5,36    
protažení ul. Vřesové je vymezeno 
jako veřejné prostranství pro pěší a 
cyklistickou dopravu 

103 DX  1,91     

104 DX  0,64     

105 SX  0,91  P+1   

106 SX  1,14  P+1   

107 SX  0,84  P+1   

108 PV  1,21     

109 SX  0,48  P+1   

110 ZV  0,66 do 3 %    

111 SX P19 0,67  13/17 K; U  

112 PV P19 0,23     

113 SX P19 0,33  13/17 U  

114 SX  1,29  P+1   

115 OV  0,40     

116 PV  0,23     

117 SX  0,91  P+1   

118 OV  0,55     

119 SX  0,33  P+1   

120 DX  2,97     

121 OV  7,26    hřbitov 

122 OV Z13 2,28    hřbitov; DK-03 

123 SX  0,80  P+1   

124 SX  0,65  P+1   

125 SX Z12 1,47  7/10 U etapizace 

126 SX Z12 1,40  7/10 U  

127 SX Z12 1,06  7/10 U etapizace 

128 PV Z12 1,12     

129 SX Z12 2,02  7/10 U etapizace 

130 SX Z11 1,29  7/10 U etapizace 

131 SX Z11 0,47  7/10 U etapizace 

132 SX  0,44  P+1   

133 SX  2,28  P+1   

134 PV  0,63     

135 SX P7 1,29  7/10   

136 PV P7 0,72     

137 SX P7 1,16  7/10   

138 OX P7 2,63  10/14   

139 SX  0,69  P+1   
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

140 SX P7 1,34  13/17   

141 SX  0,21  P+1   

142 OV  0,48     

143 SX  1,54  P+1   

144 SX  1,85  P+1   

145 SX  2,06  P+1   

146 PV  2,10     

147 SX  1,05  P+1   

148 SX  2,56  P+1   

149 SX  0,62  P+1   

150 SX  0,61  P+1   

151 SX  0,74  P+1   

152 SX  0,84  P+1   

153 SX P6 0,97  7/10 U  

154 ZV  4,58 do 3 %   
komfortní pěší propojení mezi plochou  
č. 155 a 140 

155 SX Z11 1,63  10/14  
městské subcentrum; etapizace; US-
04 

156 DX Z11 1,60     US-04 (část plochy) 

157 SX Z11 1,93  7/10 U etapizace 

158 SX Z11 1,46  7/10 U etapizace 

159 SX Z11 1,61  7/10 U etapizace 

160 PV Z11 2,14    US-04 (část plochy) 

161 SX Z11 1,56  7/10 U etapizace 

162 OV Z11 1,29  7/10  mateřská škola; etapizace; US-04 

163 SX Z11 0,80  7/10 U etapizace 

164 DX  0,87     

165 OV Z10 2,03    základní škola 

166 SX  0,33  P+1   

167 PV  0,05     

168 SX  1,01  P+1   

169 SX P5 1,02  7/10   

170 PV P5 0,15     

171 SX  4,44  P+1  OSPER 

172 OV  0,65    OSPER 

173 PV  1,11     

174 SX  0,94  P+1  OSPER 

175 SX  1,63  P+1  OSPER 

176 SX  0,56  P+1  OSPER 

177 SX  0,21  P+1  OSPER 
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

178 ZV Z9 1,51 do 3 %   OSPER 

179 SX Z9 1,29  10/14 K; U etapizace; OSPER 

180 SX Z9 0,98  10/14 K; U etapizace; OSPER 

181 SX Z9 0,39  10/14 U etapizace; OSPER 

182 SX Z10 0,60  10/14 U etapizace 

183 SX Z10 0,67  10/14 U etapizace 

184 SX Z10 0,80  10/14 U etapizace 

185 SX Z10 1,07  10/14 U etapizace 

186 SX Z10 1,28  10/14 U etapizace 

187 SX Z10 0,78  10/14 K; U  etapizace 

188 SX Z10 0,98  10/14 U etapizace 

189 PV Z9 1,78     

190 SX Z10 1,02  10/14 U etapizace 

191 SX Z10 0,91  10/14 U etapizace 

192 SX  0,63  P+1  OSPER 

193 VS  3,98  10/14   

194 SX  1,16  P+1  OSPER 

195 ZV  0,29 do 3 %   OSPER 

196 SX  2,33  P+1  OSPER 

197 OV  1,90    OSPER 

198 ZV  1,35 do 3 %   OSPER 

199 OV  1,00    OSPER 

200 SX  0,46  P+1  OSPER 

201 PV  1,64     

202 SX  2,86  P+1  OSPER 

203 ZV  0,22 do 3 %   OSPER 

204 SX  1,93  P+1  OSPER 

205 SX P16 0,34  13/17  OSPER 

206 PV  0,95     

207 SX P17 0,49  13/17  OSPER 

208 OV  1,06    OSPER 

209 SX  1,34  P+1  OSPER 

210 DX  0,87     

211 DX  2,50     

212 SX  2,14  P+1  OSPER 

213 PV P22 0,17     

214 SX P22 1,17  10/14  OSPER 

215 ZV  1,32 do 3 %   OSPER 

216 SX  3,52  P+1  městské subcentrum 
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

217 SX  0,41  P+1   

218 OV  0,68     

219 SX  0,30  P+1   

220 SX  1,12  P+1   

221 SX  1,70  P+1   

222 OV  2,07    OSPER 

223 SX  1,77  P+1   

224 PV  4,61     

225 SX  1,22  P+1   

226 SX  0,80  P+1   

227 OV  0,25     

228 SX  1,10  P+1   

229 OV  0,37    OSPER 

230 SX  2,13  P+1  OSPER 

231 SX  2,15  P+1  OSPER 

232 SX  0,82  P+1  OSPER 

233 DX  0,61     

234 SX  1,54  P+1  OSPER 

235 PV P15 0,18     

236 SX P15 0,94  13/17  OSPER 

237 SX  1,41  P+1  OSPER 

238 SX Z15 1,13  13/17  etapizace; OSPER 

239 SX P10 0,75  13/17  etapizace; OSPER 

240 SX  1,79  P+1  OSPER 

241 SX Z15 1,69  13/17 U etapizace; OSPER 

242 OS  2,67  P+1  OSPER 

243 ZV  0,14 do 3 %   OSPER 

244 SX  1,30  P+1  OSPER 

245 PV  1,26     

246 SX  0,48  P+1  OSPER 

247 SX  2,24  P+1  OSPER 

248 SX  2,47  P+1  OSPER 

249 ZV Z15 0,50 do 3 %   OSPER 

250 OX Z15 1,27  13/17  DK-06; OSPER 

251 SX  0,14  P+1  OSPER 

252 SX Z15 1,17  13/17 U etapizace; OSPER 

253 OV Z15 1,05   K 
městské subcentrum; US-01; 
etapizace; OSPER 

254 OV P9 0,45   K 
městské subcentrum; US-01; 
etapizace; OSPER 
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číslo 
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využití 
plochy * 
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plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
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*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

255 ZV Z15 0,94 do 3 %   US-01; OSPER 

256 PV Z15 0,61     

257 SX Z15 0,80  13/17 K; U etapizace; OSPER 

258 OS Z15 0,76    OSPER 

259 SX Z15 1,32  13/17 K; U etapizace; OSPER 

260 SX Z15 1,25  13/17 U etapizace; OSPER 

261 ZV Z17 0,22 do 3 %   OSPER 

262 SX Z17 0,50  13/17  etapizace; OSPER 

263 SX Z17 0,93  13/17  etapizace; OSPER 

264 SX Z17 0,92  13/17  etapizace; OSPER 

265 ZV Z17 0,22 do 3 %   OSPER 

266 ZV Z16 1,45 do 3 %    

267 SX Z15 0,33  13/17 U OSPER 

268 SX Z17 1,28  13/17  etapizace; OSPER 

269 PV Z17 0,10     

270 SX Z17 0,57  13/17  etapizace; OSPER 

271 DX  1,30     

272 OS  1,72     

273 OS P12 0,68    OSPER 

274 PV P12 0,19     

275 SX P12 0,66  10/14  OSPER 

276 SX Z18 0,71  10/14  OSPER 

277 SX Z18 0,78  10/14  OSPER 

278 SX Z18 0,93  10/14  OSPER, PRP-01 

279 PV Z18 2,68    PRP-01 

280 SX Z18 1,35  10/14  OSPER, PRP-01 

281 SX  0,39  P+1   

282 OV  1,46    lázně 

283 OV  1,21     

284 SX Z18 0,89  10/14  PRP-01 

285 SX  0,65  P+1  OSPER 

286 OV  1,68    OSPER 

287 SX  0,91  P+1   

288 SX  1,02  P+1   

289 SX  0,77  P+1   

290 OV  0,39     

291 SX  1,22  P+1   

292 PV  4,55     

293 SX  1,58  P+1   
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

294 SX  1,14  P+1   

295 SX  0,32  P+1   

296 OX  5,91  10/14   

297 SX  1,81  P+1   

298 SX  0,39  P+1   

299 RN K11 7,17     

300 OS Z19 1,10     

301 OV  1,45     

302 TX  0,59     

303 RZ  1,67  P   

304 NL  0,31     

305 SX Z20 1,39  7/10   

306 SX Z20 1,43  7/10   

307 ZV  0,28 do 3 %    

308 ZV Z20 0,56 do 3 %    

309 SX Z20 0,74  7/10   

310 SX P13 0,38  7/10   

311 OV  2,07    OSPER 

312 SX Z20 0,29  10/14   

313 SX  4,49  P+1  OSPER (část plochy) 

314 SX  0,95  P+1   

315 SX  1,08  P+1   

316 ZV  0,53 do 3 %    

317 SX  0,63  P+1   

318 SX  1,74  P+1   

319 PV  4,82     

320 SX  0,82  P+1   

321 SX  0,62  P+1   

322 SX  0,86  P+1   

323 SX Z21 1,92  7/10 U etapizace 

324 RN K20 4,85     

325 VS  2,05  10/14   

326 PV Z21 0,34     

327 ZV  6,40 do 3 %    

328 SX P21 0,90  10/14   

329 SX Z21 0,44  7/10  etapizace 

330 SX  2,96  P+1   

331 SX  1,23  P+1   

332 SX  0,72  P+1   
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

333 SX  0,80  P+1   

334 SX  0,68  P+1   

335 SX  0,75  P+1   

336 SX  0,78  P+1  OSPER 

337 SX  0,59  P+1   

338 SX  1,18  P+1  OSPER (část plochy) 

339 DX  2,18     

340 SX  2,20  P+1  OSPER 

341 SX P22 0,73  10/14  OSPER 

342 SX  1,06  P+1  OSPER 

343 SX  0,82  P+1   

344 SX  1,01  P+1   

345 SX  0,64  P+1   

346 SX  0,90  P+1   

347 SX  0,45  P+1   

348 ZV  0,21 do 3 %    

349 SX  0,76  P+1   

350 SX  0,77  P+1  OSPER 

351 OV  2,45     

352 PV  3,73     

353 SX P23 1,56  17/21  městské subcentrum; OSPER 

354 SX  0,34  P+1  OSPER 

355 SX  1,51  P+1  OSPER 

356 SX  2,26  P+1  OSPER 

357 ZV  0,24 do 3 %   OSPER 

358 SX  1,05  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

359 SX  0,77  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

360 SX  2,57  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

361 ZV  0,32 do 3 %   OSPER 

362 OV  0,65    OSPER 

363 SX  0,93  P+1  OSPER 

364 DX  0,69     

365 DX  2,77     

366 SX  0,69  P+1   

367 SX  0,50  P+1   
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struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

368 SX  0,76  P+1   

369 SX  0,48  P+1   

370 SX  1,12  P+1   

371 SX  0,98  P+1   

372 PV  1,36     

373 SX  0,72  P+1   

374 SX  4,36  P+1   

375 SX Z23 0,37  7/10 U  

376 SX Z23 0,28  7/10 U  

377 SX Z23 0,56  7/10 U  

378 RN K21 0,67     

379 VS Z41 7,36  15/15   

380 DX Z33 0,57     

381 PV  0,18     

382 SX  0,34  P+1   

383 SX  0,30  P+1   

384 PV Z23 1,13     

385 ZV P26 0,53 do 3 %    

386 PV P26 0,29     

387 OS  4,29     

388 SX Z23 2,65  7/10 U  

389 SX Z23 1,62  7/10 U  

390 SX Z23 0,17  7/10 U  

391 NL  3,18     

392 DX  8,94     

393 SX  1,11  P+1   

394 PV  0,31     

395 VS  4,61  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

396 PV P31 0,74     

397 VS  2,25  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

398 PV  0,35     

399 SX  1,38  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

400 RN  1,40     

401 W  0,79     

402 ZV  0,38 do 3 %    
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číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 
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***** 
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403 SX  0,26  P+1   

404 SX  0,90  P+1   

405 PV  0,53     

406 NS K14 0,36     

407 DX  0,21     

408 SX  0,44  P+1   

409 DX  0,16     

410 SX  1,42  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

411 DX  3,55     

412 SX P35 6,39  15/15   

413 SX  1,17  P+1   

414 OV  0,84    OSPER 

415 SX  1,66  P+1  OSPER 

416 SX  0,76  P+1  OSPER 

417 PV  0,66     

418 SX  1,40  P+1  OSPER 

419 DX  1,81    PP-23 

420 DX  1,46     

421 PV  1,05     

422 VS  1,98  10/14  OSPER 

423 SX  0,69  P+1  OSPER 

424 ZV P34 0,19 do 3 %    

425 OS  2,91    OSPER 

426 ZV  0,72 do 3 %   OSPER 

427 W  1,81     

428 PV P33 0,39     

429 VS  1,99  10/14  OSPER  

430 VS P33 2,91  15/15  OSPER 

431 VS  9,96  19/19  OSPER (část plochy) 

432 TX  1,42     

433 ZV P41 0,19 do 3 %    

434 W  1,95     

435 OX  1,20  10/10   

436 NS  0,74    R4 

437 NS K15 2,37     

438 DX  1,09     

439 VS  1,41  10/10   

440 NS  2,21     
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***** 
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441 OV  1,28     

442 SX  0,68  P+1   

443 SX Z25 0,32  7/10   

444 SX  0,30  P+1   

445 TX  0,29     

446 NS  1,51     

447 NS K14 0,76     

448 DX P32 1,07     

449 DX Z27 17,16     

450 NS  8,41     

451 PV  0,19     

452 NS  0,92     

453 NS  2,20     

454 DX  0,48     

455 NS K22 2,83     

456 NS K22 10,83     

457 DX Z28 17,04    PP-21 

458 NL  0,52     

459 NS K23 2,64     

460 W  5,11    PP-22 

461 VS  3,79  15/15   

462 NS  0,29     

463 RZ  0,85 do 3 % P   

464 NL  0,78     

465 NS K19 2,21     

466 VS  7,17  15/15   

468 PV  0,33     

470 SX Z29 4,25  14/14  US-20 

471 SX Z29 0,84  14/14   

474 PV Z29 0,68     

475 PV Z12 0,22     

476 PV Z12 0,40     

477 RZ  4,88 do 3 % P   

478 PV P33 0,47     

479 DX  1,48     

480 SX P24 1,88  17/21   

481 PV  0,41     

482 VS  2,64  15/15  OSPER (část plochy) 

483 VS  1,16  15/15   
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***** 
další podmínky ****** 

484 SX  0,39  P+1   

485 PV Z11 0,29     

486 NS  19,79     

487 DX P36 0,29     

488 DX Z29 1,02    US-07 (část plochy) 

489 VS Z33 1,58  15/15   

490 VS  1,64  15/15   

491 PV  0,17     

492 OS Z29 1,80     

493 PV Z29 0,89     

496 OX  3,18  10/14  OSPER 

498 OX  2,84  13/17  OSPER 

499 DX  0,51     

500 PV Z35 0,55     

502 SX  2,16  P+1  OSPER 

503 PV  2,34     

504 SX  1,66  P+1   

505 SX  0,91  P+1   

506 SX  0,93  P+1   

507 SX  0,47  P+1   

508 SX  0,60  P+1   

509 SX  0,80  P+1   

510 SX  0,66  P+1   

511 SX  0,57  P+1   

512 OS  5,31     

513 SX  0,34  P+1   

514 SX  1,60  P+1   

515 VS  4,91  15/15   

516 DX  0,49     

517 SX  1,32  P+1   

518 SX P38 2,50  15/15 U 
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

519 DX  0,19     

520 VS P39 4,87  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

521 ZV Z31 2,94 do 3 %    

522 PV Z31 0,82     

523 SX  0,74  P+1   
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zástavby 

***** 
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524 OX P40 0,55  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

525 SX P28 0,89  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

526 SX  0,90  P+1   

527 OS  1,97    
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

528 OX  2,79  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

529 VS  1,41  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

530 VS Z31 6,79  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

531 DX  0,18     

532 VS  0,71  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

533 VS Z32 4,13  15/15   

534 OV  0,75     

535 NL  0,72     

536 DX  2,42     

537 VS  21,55  15/15   

538 PV Z39 1,20     

539 NS  10,30    R1 

540 VS  4,29  15/15   

541 DX Z42 3,59     

542 NS  7,87    R3 

543 W  3,33    PP-20 

544 DX  1,54     

545 PV Z24 0,63     

546 VS Z24 3,87  15/15   

547 NS K25 0,59     

548 NS K24 1,64     

549 PV  0,93     

550 VS  2,06  15/15   

551 VS  5,23  15/15   

552 PV Z42 0,36     

553 NS  13,09    R2 
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***** 
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554 PV Z42 0,27     

555 NS  1,62     

556 NS  5,92     

557 W  0,60     

558 NS  5,01     

559 TX  0,75     

560 W  0,55     

561 TX  0,72     

562 VS Z39 3,53  15/15   

563 DX  0,88     

564 DX Z32 2,24     

565 VS Z32 5,51  15/15   

566 ZV Z32 1,49 do 3 %    

567 NS  0,40     

568 OV  0,35    hřbitov 

569 VS  4,08  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

570 VS  7,33  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

571 VS Z37 5,32  15/15   

572 DX Z38 10,72     

573 NS  1,48     

574 NS  2,72     

575 TX Z35 1,75    TE-01 

576 PV  0,48     

577 TX Z35 0,59    TK-07 

578 TX Z35 1,05    TK-06 

579 TX  3,46     

580 W  4,27     

581 NS  23,39     

582 VS  0,16  15/15   

583 DX  1,55     

584 NS  2,02     

585 SX  1,38     

586 PV  0,21     

587 NS  1,97    R7 

588 DX Z34 1,00     

589 VS Z34 7,98  15/15   

590 NS  160,13     
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591 NL  108,59     

592 PV P10 0,13     

593 NS  2,25     

594 DX  2,65     

595 NS  1,94     

596 NL  3,45     

597 SX  0,56  P+1   

598 SX  2,60  P+1   

599 SX  0,78  P+1   

600 PV  1,47     

601 SX  0,58  P+1   

602 ZV  0,32 do 3 %    

603 SX  0,35  P+1   

604 SX  1,42  P+1   

605 PV P1 0,13     

606 SX P1 0,53  7/10   

607 SX  2,51  P+1   

608 SX  1,05  P+1   

609 SX  0,78  P+1   

610 PV Z5 0,41     

611 SX Z5 0,56  7/10   

612 SX  1,95  P+1  OSPER (část plochy) 

613 PV  3,19     

614 OS  4,65    OSPER 

615 OS Z6 2,01    OSPER 

616 SX  0,75  P+1  OSPER 

617 SX  3,87  P+1  OSPER 

618 SX  0,98  P+1  OSPER 

619 OX  0,32  13/17  městské subcentrum; OSPER 

620 PV  0,13     

621 OX  0,55  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

622 OV  0,28    OSPER 

623 SX  0,61  P+1  OSPER 

624 OV  2,91    OSPER 

625 SX  0,44  P+1  OSPER 

626 SX  0,61  P+1  OSPER 

627 SX  0,87  P+1  OSPER 

628 OX  0,67  17/21   
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629 SX  1,12  P+1  OSPER 

630 SX  0,79  P+1  OSPER 

631 ZV Z8 0,82 do 3 %   OSPER 

632 SX Z9 0,77  7/10 U  

633 SX  0,82  P+1  OSPER 

634 SX  0,60  P+1  OSPER 

635 SX Z9 0,26  7/10 U etapizace 

636 DX Z39 0,66     

638 SX Z10 0,64  10/14 U etapizace 

639 SX Z9 1,25  10/14 U etapizace; OSPER 

640 SX Z10 0,80  10/14 U etapizace 

641 OV  0,49    OSPER 

642 OX P4 1,21  13/17  městské subcentrum; OSPER 

643 OV  0,32    OSPER 

644 SX  0,44  P+1  OSPER 

645 SX  0,61  P+1  OSPER 

646 SX  0,20  P+1  OSPER 

647 DX Z10 1,58     

648 OX  1,05  13/17  OSPER 

649 DX  4,25     

650 SX P5 0,84  13/17  OSPER 

651 SX  0,67  P+1  OSPER 

652 SX P14 1,19  13/17  OSPER 

653 PV P14 0,08     

654 SX  0,81  P+1   

655 SX  0,75  P+1   

656 SX P11 0,51  13/17   

657 PV  0,17     

658 SX P10 0,70  13/17  etapizace; OSPER 

659 DX P10 0,35     

660 OV  2,81     

661 PV  1,19     

662 SX  2,05  P+1   

663 OV  0,96    hřbitov 

664 SX P8 0,55  13/17 U etapizace 

665 SX P8 0,95  13/17 U etapizace 

666 SX Z14 0,86  10/14 U etapizace 

667 SX Z14 1,81  7/10 U etapizace 

668 SX Z14 0,82  7/10 U etapizace 
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669 ZV Z14 0,46 do 3 %   US-01 

670 PV P8 0,05     

671 OV P8 0,33    
stavební čára min. 15 m od osy ul. 
Zemědělské; US-01; etapizace 

672 SX Z14 1,22  10/14 U 
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 
30 m od osy ul. Zemědělské; 
etapizace 

673 PV Z14 3,18     

674 SX Z14 1,32  7/10 U etapizace 

675 SX Z14 1,76  7/10 U etapizace 

676 SX Z14 0,56  7/10 U etapizace 

677 ZV Z14 0,42 do 3 %    

678 SX Z14 0,74  10/14 U 
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 
30 m od osy ul. Zemědělské; 
etapizace 

679 DX  0,78    US-01(část plochy) 

680 SX Z14 0,94  10/14 U 
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 
30 m od osy ul. Zemědělské; 
etapizace 

681 SX Z14 1,24  7/10 U etapizace 

682 SX Z14 2,21  7/10 U etapizace 

683 OS Z16 1,28  7/10  etapizace 

684 OS Z16 0,66  7/10  etapizace 

685 PV Z16 0,14     

686 RN K5 6,42     

687 RN  2,29     

688 W  1,25     

689 RN K3 1,86     

690 NS  10,18     

691 DX  2,26     

692 NS  52,13     

693 NL  373,72     

694 RN K4 4,30     

695 NS  47,25     

696 ZV Z44 4,84 do 3 %    

697 RN K8 6,84     

698 RZ  0,79  P  chaty do 60 m² zastavěné plochy 

699 RN K9 4,83     

700 RN K10 3,75     

701 NL  45,66     

702 RN K12 7,05     

703 RN K13 9,99     
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704 NS  11,10     

705 SX Z7 1,59  7/10  OSPER 

706 ZV Z7 0,36 do 3 %   OSPER 

707 PV P3 0,13     

708 SX P3 0,59  13/17  OSPER 

709 SX  2,38  P+1  OSPER 

710 OX  0,96  13/17  městské subcentrum; OSPER 

711 PV Z7 1,37     

712 SX Z7 0,49  7/10  OSPER 

713 SX Z7 0,80  10/14  OSPER 

714 SX  0,94  P+1  OSPER (část plochy) 

715 SX  1,32  P+1  OSPER 

716 SX  0,90  P+1  OSPER 

717 SX  1,26  P+1  OSPER (část plochy) 

718 VS  9,13  7/10  OSPER 

719 PV  2,51     

720 SX  2,36  P+1   

721 SX  0,73  P+1   

722 SX  0,30  P+1   

723 SX  1,42  P+1   

724 SX  0,15  P+1   

725 SX  0,23  P+1   

726 SX  2,98  P+1   

727 SX Z4 1,07  7/10   

728 PV Z4 0,36     

729 PV  0,28     

730 SX  0,91  P+1   

731 PV  0,16     

732 SX  0,62  P+1   

733 PV  0,06     

734 SX  1,01  P+1   

735 PV  0,10     

736 SX  8,53  P+1   

737 SX  3,46  P+1   

738 SX Z3 0,76  7/10   

739 PV Z3 0,86     

740 SX Z3 0,95  7/10   

741 SX Z3 0,28  7/10   

742 SX Z3 0,68  7/10   
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743 DX  2,88     

744 SX  3,45  P+1   

745 PV  0,15     

746 SX  3,34  P+1   

747 PV  0,29     

748 OS Z2 2,31  7/10  etapizace 

749 RN K1 4,31    etapizace 

750 SX Z1 0,25  7/10   

751 SX  2,17  P+1   

752 SX  3,17  P+1   

753 RZ  0,40  P   

754 NL  9,45     

755 PV  0,03     

756 SX  0,82  P+1   

757 SX  3,17  P+1   

758 SX  0,63  P+1   

759 PV  0,82     

760 SX  1,69  P+1   

761 RZ  2,68  P  chaty do 60 m² zastavěné plochy 

762 RZ  0,56  P  chaty do 60 m² zastavěné plochy 

763 DX  3,05     

764 SX  0,68  P+1   

765 SX  0,36  P+1   

766 NL  3,44     

767 NS  115,95     

768 NL  6,54     

769 NL  97,02     

770 NL  12,15     

771 NS  5,27     

772 NL  38,94     

773 NL  8,89     

774 NL  4,57     

775 NL  10,84     

776 NL  3,55     

777 NS  341,70     

778 NL  4,02     

779 NS K2 0,95     

780 RZ  2,30  P   

781 RZ K16 0,21  5/7   
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782 RZ K17 0,34  5/7   

783 OX  1,00  13/17  DK-02 

784 ZV Z11 0,65 do 3 %   US-04 

785 OV P26 0,45     

786 SX P26 1,35  17/21 U 
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 
m  
od osy ul. Jesenické 

787 PV P9 0,05     

788 PV P8 0,05     

789 PV Z17 0,47     

790 ZV Z9 0,19 do 3 %   OSPER 

791 SX Z9 0,61  7/10 U etapizace; OSPER 

792 ZV Z3 0,50 do 3 %    

793 ZV Z10 0,20 do 3 %    

794 TX  0,27     

795 TX  0,32     

796 SX P7 0,93  10/14   

797 SX P7 0,99  10/14   

798 OV  0,15    OSPER 

799 SX  0,11  P+1   

800 PV  14,13    US-11 (část plochy) 

801 PV Z9 0,09     

802 SX Z9 0,50  10/14 U etapizace; OSPER 

803 DX P4 0,23     

804 OX P4 0,33  13/17  městské subcentrum; OSPER 

805 DX P46 0,56     

806 DX  0,60     

807 ZV Z12 0,44 do 3 %    

808 DX  1,02     

809 DX Z41 0,51     

810 SX  0,42  P+1   

811 OV  5,42   L lázně 

812 NL  1,26     

813 NL  1,51     

814 TX Z36 1,04    TE-02 

815 DX P45 0,85    DK-05 

816 DX  0,32     

817 PV Z15 0,08     

818 PV Z15 0,14     

819 PV Z15 0,90     
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820 ZV Z36 0,29 do 3 %    

821 W  0,59     

822 NS K15 1,43     

823 NS K18 0,80     

824 NS  0,25    R5 

825 NS K26 1,43     

826 NS K27 0,94     

827 NS K28 7,58     

828 NS K29 8,89     

829 NS  1,07     

831 ZV Z23 0,43 do 3 %    

832 DX Z12 0,89     

833 DX Z12 0,37     

834 PV Z11 0,07     

835 PV Z10 0,11     

836 PV Z10 1,82     

837 DX Z9 0,67     

838 SX Z43 0,61  7/10  US-19 

839 SX  0,45  P+1   

840 SX  0,83  P+1   

841 SX  0,71  P+1   

842 SX  0,34  P+1   

843 SX Z7 0,43  7/10  OSPER 

844 SX Z7 1,30  7/10  OSPER 

845 SX Z7 0,17  7/10  OSPER 

846 SX  0,37  P+1   

847 SX Z14 0,18  10/14  
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 
30 m od osy ul. Zemědělská 

848 PV Z15 0,14     

849 PV Z15 0,14    US-01 

850 OX P42 0,22  13/17  OSPER 

851 PV P42 0,15     

852 ZV  0,42 do 3 %   OSPER 

853 PV P43 0,15     

854 PV Z8 0,14     

855 DX Z9 0,29     

856 ZV  0,09 do 3 %   OSPER 

857 PV P44 0,15     

859 VS Z41 2,78  15/15   

860 SX Z7 0,63  7/10  OSPER 
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861 OS  0,35     

862 SX  0,45  P+1  OSPER 

863 SX P7 0,16  7/10   

864 ZV  0,49 do 3 %    

865 ZV  0,80 do 3 %    

866 OX Z13 0,68  9/9   

867 SX  0,49  P   

868 PV Z32 0,60     

869 ZV Z32 1,52 do 3 %    

870 ZV Z29 0,76 do 3 %    

872 OX Z29 0,30  10/14  OSPER 

874 ZV Z29 0,42 0 %    

875 OV Z29 0,80  14/14  mateřská škola 

876 OV Z45 0,60    dopravní hřiště 

877 ZV Z18 0,73 do 3 %   OSPER 

878 SX Z18 1,06  10/14  OSPER, PRP-01 

879 SX Z18 0,28  10/14  PRP-01 

880 OV Z18 0,50    PRP-01 

881 PV Z9 0,06     

881* DX  0,99     
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