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a) VYMEZENÍ ZASTAV2NÉHO ÚZEMÍ
I.2.a) Výkres základního 1len2ní území
1. Zastav1né území je vymezeno na digitalizované katastrální map1 vykazující stav k lednu 2016,
pro k.ú.Ves Rudoltice, k.ú.M1stys Rudoltice, k.ú.Víno, k.ú.Pelh2imovy a k.ú.Nový Les. Jeho
sou4ástí je intravilán stanovený k 1.9.1966.
2. Zastav1né území tvo2í p1t v1tších celk3 zastav1ní sídel Slezské Rudoltice, Koberno, Amalín,
Víno a zem1d1lského areálu Nový dv3r, dvanáct malých zastav1ných stavebních pozemk3 a asi 23
pozemk3 vedených v katastru nemovitosti jako zastav1ná plocha a nádvo2í, ve kterých již stavby
neexistují.
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava
1. Území obce rozvíjet s intenzitou odpovídající její poloze ve specifické oblasti SOB3 JeseníkyKralický Sn1žník. Území, ve kterém se dlouhodob1 projevují problémy hospodá2ského rozvoje,
sociodemografického vývoje nebo stavu složek životního prost2edí. Zárove5 se jedná o území
p2írodních a civiliza4ních hodnot nadmístního a republikového významu.
2. Intenzitu rozvoje území obce zakládat na odborném odhadu vývoje po4tu obyvatel a územních
možnostech pro zajišt1ní vyváženého rozvoje jeho p2evažujících funkcí - obytné, rekrea4ní,
dopravní, omezen1 i obslužné a výrobní, s p2edpokladem mírného poklesu po4tu obyvatel.
3. Územní rozvoj soust2e6ovat do nejv1tšího sídla obce - Slezských Rudoltic, kde je a bude
koncentrována v1tšina obytných, obslužných, výrobních i rekrea4ních funkcí. Za perspektivní
považovat p2edevším jeho východní 4ást v k.ú.M1stys Rudoltice. P2i zm1nách v tomto území
respektovat p2edevším kulturn1 historický význam zámeckého areálu, posilovat jeho p2itažlivost
a krajiná2skou hodnotu p2estavbou znehodnocených ploch v jeho blízkosti.
4. Územní rozvoj sídel Koberno, Amalín a Víno považovat za dlouhodob1 ukon4ený v hranicích
dnešního zastav1ného území, s dostatkem vnit2ních územních rezerv.
5. Respektovat kulturní hodnoty území - architektonicky nebo historicky hodnotné stavby a drobné
objekty, které dotvá2ejí charakter sídel a dochovanou urbanistickou strukturu zástavby
s charakteristickou parcelací a umís7ováním staveb podél komunikací nebo tok3. Tuto strukturu
dále rozvíjet p2i zm1nách v zastav1ném území i v zastavitelných plochách.
6. Obslužné funkce soust2e6ovat do Slezských Rudoltic stejn1 jako vybavení ve2ejné technické
infrastruktury. Silnice III. t2ídy procházející obcí považovat za územn1 stabilizované.
7. Plochy výroby nerozši2ovat, stávající považovat za dostate4né, s vnit2ními rezervami pro možný
rozvoj.
8. Nezastav1nou západní 4ást obce rozvíjet p2edevším jako p2írodn1 a krajiná2sky hodnotné území,
podporovat jeho všeobecnou ochranu, ochranu dochovaných kulturních hodnot a využívat jeho
rekrea4ní potenciál vhodnými zp3soby - p2edevším pro nenáro4né a extenzivní formy rekreace
a cestovního ruchu.
9. Nezastav1nou východní 4ást 2ešeného území rozvíjet p2edevším jako zem1d1lsky využívanou
krajinu, posilovat její 4lenitost ochranou a rozvojem p2írodních prvk3.
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
P3ESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN2
I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava
c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE
1. Respektovat navrženou urbanistickou koncepci, která umož5uje napln1ní základní koncepce
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
2. Za územn1 a funk4n1 stabilizovanou považovat v1tšinu zastav1ného území obce, p2edevším:
a) plochy smíšené obytné SB, SBR;
b) plochy ob4anského vybavení OV, h2bitov3 OH a h2išt1 OS;
c) plochy výroby a skladování v4etn1 zem1d1lské V, VZ;
3. K novému ú4elu využít p2estavbovou plochu P1 ve Slezských Rudolticích ve prosp1ch plochy
ve2ejných prostranství - ve2ejné zelen1 PZ;
4. Územní rozvoj obce realizovat v zastavitelných plochách vymezených v sídle Slezské Rudoltice:
a) Z1, Z2 a Z3 pro plochy smíšené obytné SB;
b) Z4 pro plochy ob4anského vybavení - komunitní bydlení OVB;
c) Z5 pro plochy technické infrastruktury T
d) Z6 pro plochy dopravní infrastruktury D;
5. Zastav1ná území sídel Amalín, Koberno a Víno a rozptýlenou zástavbu v k.ú.Nový Les
a Pelh2imovy dále nerozši2ovat.
c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P3ESTAVBY
6. P2ehled zastavitelných ploch Z
ozna4ení
zastavitelné
plochy
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

katastrální území zp3sob využití

Ves Rudoltice
M1stys Rudoltice
Ves Rudoltice
M1stys Rudoltice
M1stys Rudoltice
Ves Rudoltice

SB – plochy smíšené obytné
SB – plochy smíšené obytné
SB – plochy smíšené obytné
OVB – plochy ob4anského vybavení – komunitní bydlení
T – plochy technické infrastruktury
D – plochy dopravní infrastruktury

7. P2ehled p2estavbových ploch P
ozna4ení
katastrální území zp3sob využití
podmínky využití
p2estavbových
ploch
P1
M1stys Rudoltice PZ – plochy ve2ejných
ponechat stávající místní komunikaci
prostranství – ve2ejná
zele5

c3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN2
8. Za územn1 stabilizovanou považovat plochu ve2ejného prostranství - ve2ejné zelen1 PZ zámecký park.
9. Pro rozší2ení ploch ve2ejné zelen1 využít p2estavbovou plochu P1 propojenou se zámeckým
parkem.
10. Soukromou zele5 zahrad a sad3 v plochách smíšených obytných SB, SBR považovat za
významnou sou4ást sídelní zelen1 p2ízniv1 ovliv5ující životní prost2edí obytného území.
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11. Plochy zelen1 zastav1ného území Z nezastavovat, využívat jejich funkce ochranné, p2írodní
i hospodá2ské.
12. Propojení systému sídelní zelen1 umožnit p2ípustností zelen1 v plochách ve2ejných prostranství
a dopravní infrastruktury.
d) KONCEPCE VE3EJNÉ INFRASTRUKTURY
I.2.c) Koncepce technické infrastruktury
d1) KONCEPCE DOPRAVY
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
1. Silnice III. t2ídy procházejí 2ešeným územím jako územn1 stabilizované.
2. Silnice III/45814 je navržena k rekonstrukci.
3. Mén1 významné dopravní závady na silnicích lze 2ešit v p2ilehlých plochách dopravní
infrastruktury nebo plochách s rozdílným zp3sobem využití.
4. V síti místních a ú4elových komunikací nejsou navrženy zm1ny.
HROMADNÁ DOPRAVA
5. Stávající železni4ní tra7 4. 298 T2emešná - Osoblaha, železni4ní stanice Slezské Rudoltice
a zastávka Amalín jsou územn1 stabilizovány.
6. Rozmíst1ní autobusových zastávek se nem1ní.
STATICKÁ DOPRAVA
7. Stávající ve2ejné parkovací plochy se nem1ní. Je navrženo parkovišt1 u h2bitova jako zastavitelná
plocha Z6.
CYKLISTICKÁ DOPRAVA A P8ŠÍ PROVOZ
8. Zna4ená cyklotrasa 6116 a dálková cyklotrasa 4.3 mikroregionu Osoblažsko vedené po silnicích,
místních a ú4elových komunikacích budou respektovány. Samostatné cyklistické stezky nejsou
navrhovány, mohou být z2izovány ve v1tšin1 ploch zastav1ného i nezastav1ného území - viz kap. f).
9. Stávající chodníky se nem1ní. Nové mohou být z2izovány podle pot2eby tém12 ve všech plochách
s rozdílným zp3sobem využití - viz kap. f).
d2) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁ3STVÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
10. Zásobování území obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu Osoblažsko z3stane
zachováno. Výrobní areály ve Vín1 budou nadále využívat vlastní místní vodní zdroje.
11. Je navrženo prodloužení vodovodu do Koberna a prodloužení vodovodu do zastavitelných ploch
ve Slezských Rudolticích.
12. Objekty mimo dosah stávajících i navržených vodovod3 budou nadále zásobovány vodou
individuáln1 z vlastních studní.
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
13. Ve Slezských Rudolticích je navržena výstavba splaškové kanalizace v4etn1 4istírny odpadních
vod v zastavitelné ploše Z5.
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14. Likvidace odpadních vod v Amalín1, Kobernu, Vín1, v plochách SBR smíšených obytných
v rozptylu a v plochách, které budou mimo dosah kanalizace, bude nadále 2ešena individuáln1.
15. Deš7ové vody budou p2ednostn1 zasakovány nebo odvád1ny povrchov1 nebo deš7ovou
kanalizací do vodote4í.
d3) KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJ4
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
16. Hlavním zásobovacím vedením el. energie z3stane vedení vysokého nap1tí 22 kV, odbo4ky
linky VN 4. 34. Stávající systém 10 distribu4ních trafostanic zásobujících zastav1né území se
nem1ní.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
17. Se zásobováním obce plynem se nepo4ítá.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
18. Vytáp1ní rodinných dom3 z3stává individuální, objekty bytových dom3, ob4anského vybavení
a výroby budou nadále vytáp1ny domovními kotelnami. Preferovaným palivem je elektrická energie
v4. slune4ní, ekologická obnovitelná paliva.
SPOJE
19. V telekomunika4ních ani radiokomunika4ních za2ízeních nejsou navrhovány zm1ny.
d4) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
20. P2i nakládaní s odpady bude zachován dosavadní systém, komunální odpad, nebezpe4ný odpad
i stavební su7 jsou odváženy a likvidovány mimo území obce.
d5) OB5ANSKÉ VYBAVENÍ
21. Pro ob4anskou vybavenost jsou vymezeny územn1 stabilizované plochy OV - ob4anské
vybavení, OS - ob4anské vybavení - sport, OH - ob4anské vybavení - h2bitov a zastavitelná plocha
OVB - ob4anské vybavení - komunitní bydlení.
22. Ob4anské vybavení m3že být umis7ováno a z2izováno také v plochách smíšených obytných za
podmínek uvedených dále v kap. f).
d6) VE3EJNÁ PROSTRANSTVÍ
23. Nejvýznamn1jším ve2ejným prostranstvím obce je plocha nám1stí ve Slezských Rudolticích.
24. Plocha ve2ejného prostranství u kostela v Pelh2imovech je vymezena pro p2evážn1 sezónní
kulturní, spole4enské a ekovýchovné akce a tábory.
25. Ostatní ve2ejná prostranství budou respektována jako ve2ejn1 p2ístupné zpevn1né plochy
a ve2ejn1 p2ístupné uli4ní prostory umož5ující p2im12en1 komfortní provoz vozidel a chodc3
a umíst1ní sítí technické infrastruktury. Mohou být z2izována v plochách zastav1ného území
i zastavitelných plochách.
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e) KONCEPCE USPO3ÁDÁNÍ KRAJINY
I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava
e1) USPO3ÁDÁNÍ KRAJINY
1. V nezastav1ném území jsou vymezeny:
NZ - plochy zem1d1lské
NL - plochy lesní
NP - plochy p2írodní
NS - plochy smíšené nezastav1ného území
W - plochy vodní a vodohospodá2ské
2. Podmínky pro využití ploch nezastav1ného území jsou v následující kapitole f) stanoveny tak,
aby:
a) hospodá2sky využívaná krajina byla chrán1na p2ed nežádoucím zastav1ním
b) hodnoty krajiny - p2írodní a krajiná2ské - byly respektovány a rozvíjeny
c) navrhovanými zm1nami v území nedocházelo ke zhoršování prostupnosti krajiny
d) byly vytvo2eny územní podmínky pro snižování hrozby p3dní eroze a lokálních záplav
e) byly vytvo2eny územní podmínky pro udržení ekologické rovnováhy v krajin1
f) byly vytvo2eny podmínky pro p2im12ené rekrea4ní využívání krajiny
e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
3. Vymezení regionálního biocentra 254 Údolí Osoblahy se upravuje tak, že nezasahuje do území
obce Slezské Rudoltice.
4. Bude respektováno vymezení prvk3 lokálního územního systému ekologické stability – biocenter
a biokoridor3 v ploše p2írodní NP:
a) trasa z Bohušova p2es k.ú. Koberno, M1stys Rudoltice, Ves Rudoltice do Liptan1 s prvky L1 až
L14
b) trasa z RBC Údolí Osoblahy (v Bohušov1) podél hranice 2ešeného území p2es k.ú. Nový Les do
Liptan1 s prvky L15 až L22
c) trasa podél jižní hranice 2ešeného území po toku Hrozové do M1sta Albrechtice s prvky L23 až
L27;
d) lokální biokoridor L28 v k.ú. Pelh2imovy, lokální biokoridor L29 v k.ú. Koberno, lokální
biokoridor L30 z T2emešné do Liptan1 v k.ú. Nová Les.
e3) VODNÍ TOKY A PLOCHY, PROTIEROZNÍ A PROTIPOVOD6OVÁ OPAT3ENÍ
5.Hlavním recipientem povrchové vody v 2ešeném území je potok Lužná; Je navržena revitalizace
a protipovod5ová opat2ení na jeho toku.
6. Budou respektována nezastav1ná manipula4ní pásma podél b2ehových hran tok3, podle velikosti
a významu tok3.
7. Podpora opat2ení k ochran1 p3dy p2ed erozí a protipovod5ových opat2ení jsou zapracována do
podrobných podmínek pro využití ploch nezastav1ného území v následující kap. f).
8. Jako ochrana p2ed p3dní erozí budou chápána i navržená – dnes neexistující biocentra
a biokoridory územního systému ekologické stability v plochách zem1d1lské – p2edevším orné
p3dy.
e4) REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
9. Areál zámku a parku ve Slezských Rudolticích je hlavní atraktivitou rekreace a cestovního ruchu.
Pro zvýšení jeho krajiná2ských hodnot je navržena p2estavba P1 zdevastovaných ploch v jeho
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blízkosti ve prosp1ch PV – plochy ve2ejných prostranství – ve2ejné zelen1.
10. Jsou respektována další za2ízení a p2írodní zajímavosti v krajin1 významná pro rekreaci a CR –
úzkokolejná železni4ní tra7, nemovité kulturní památky a památky místního významu, prostor pro
sezónní akce v Pelh2imovech, obora pro da54í a 4ernou zv12, Rudoltický rybník a jiné.
11. Rozvoj rekreace a CR je podporován stanovenými podmínkami pro využití ploch, které
umož5ují z2izování vyhlídkových a odpo4inkových míst, umis7ování agrofarem, ekologických
a informa4ních center a hygienických za2ízení, rozši2ování sít1 turistických a cykloturistických tras,
rozvoj ob4anského vybavení.
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP4SOBEM
VYUŽITÍ
1. Území obce je v územním plánu 4len1no do ploch s rozdílným zp3sobem využití:
SB
- plochy smíšené obytné
SBR - plochy smíšené obytné v rozptylu
OV - plochy ob4anského vybavení
OVB - plochy ob4anského vybavení – komunitní bydlení
OH - plochy ob4anského vybavení - h2bitov
OS
- plochy ob4anského vybavení - sport
PV
- plochy ve2ejných prostranství
PZ
- plochy ve2ejných prostranství - ve2ejná zele5
V
- plochy výroby a skladování
VZ
- plochy výroby a skladování - zem1d1lské
D
- plochy dopravní infrastruktury
T
- plochy technické infrastruktury
Z
- plochy zelen1 zastav1ného území
NZ
- plochy zem1d1lské
NL
- plochy lesní
NP
- plochy p2írodní
NS
- plochy smíšené nezastav1ného území
W
- plochy vodní a vodohospodá2ské
2. Navrhované využití ploch je podmín1no nutností respektovat limity využití území vyplývající
z právních p2edpis3 a správních rozhodnutí a z 2ešení územního plánu.
3. Jako významné plochy vodní a vodohospodá2ské W jsou vyzna4eny rybníky Rudoltický,
Amalínský, Zámecký a dva rybníky na toku Lužná. Ostatní vodní plochy a toky jsou sou4ástí ploch
s rozdílným zp3sobem využití, jejich vodohospodá2ský význam musí být respektován.
4. Výroba energie z fotovoltaických elektráren je p2ípustná v plochách s rozdílným zp3sobem
využití uvnit2 zastav1ného území a v zastavitelných a p2estavbových plochách. Systémy ale mohou
být umis7ovány jen na st2echách budov a vyrobená energie bude ur4ena p2edevším pro spot2ebu
v míst1 výroby.
5. V 2ešeném území je nep2ípustné vymezovat pozemky staveb pro v1trné elektrárny, pro
bioplynové stanice a pro pozemní fotovoltaické elektrárny.
6. Podmín1n1 p2ípustný je takový ú4el využití plochy, u kterého je nutno vždy individuáln1
posuzovat jeho soulad s hlavním a p2ípustným využitím plochy a jeho možné negativní dopady na
okolí. Za podmín1n1 p2ípustné je považováno vždy umís7ování pozemk3 staveb a za2ízení
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sloužících bydlení nebo dlouhodobému pobytu osob, v místech, která mohou být zat1žována
hlukem, vibracemi, prašností, zápachem a jinými negativními vlivy ohrožujícími zdraví nebo
zhoršujícími pohodu bydlení.
7. P2i zm1nách v území, které mohou zasáhnout památky místního významu, musí být respektována
jejich jedine4nosti a celkový ráz prost2edí. Drobné památky - k2íže, kapli4ky, pomníky apod. dosud stojící na ve2ejném prostranství nesm1jí být zahrnovány do oplocených pozemk3
zastavitelných ploch. Pokud to bude nezbytné, budou p2emíst1ny na jiné vhodné místo.
8. P2i vymezování pozemk3 staveb a jejich zm1nách v lokalitách s dochovanou urbanisticky
hodnotnou strukturou zastav1ní bude udržován charakteristický tvar a zp3sob umíst1ní pozemk3
v34i ve2ejnému uli4nímu prostoru a sousedním pozemk3m i umíst1ní staveb na nich.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP9SOBEM VYUŽITÍ JSOU
STANOVENY TAKTO:
9. SB – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech a starších zem1d1lských usedlostech v4etn1
staveb a za2ízení s tím souvisejících
P7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení ob4anského vybavení s výjimkou h2bitov3 a velkoplošných h2iš7
- pozemky staveb pro bydlení ve stávajících bytových domech
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
- pozemky staveb a za2ízení, které jsou nutné k užívání ploch p2ípustného ob4anského vybavení
a bezprost2edn1 s nimi souvisejí
- pozemky staveb pro služby, 2emesla a živnosti
- pozemky ve2ejných prostranství v4etn1 ve2ejné zelen1
- pozemky d1tských h2iš7, maloplošných h2iš7
- pozemky parkoviš7 a odstavných ploch pro osobní automobily
- dopravní a technická infrastruktura
Podmín8n8 p7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení pro drobnou výrobu a výrobní služby, chov hospodá2ských zví2at
apod. v4etn1 staveb a za2ízení, které jsou nutné k jejich užívání, pokud nesnižují kvalitu prost2edí
a pohodu bydlení v ploše
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb nebo zm1ny jejich využití, které by snižovaly kvalitu prost2edí a pohodu bydlení
nap2. výroba a skladování, chov hospodá2ských zví2at ve velkém, plochy pro odstavování
nákladních vozidel, autobus3, stavební techniky apod.
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- p2i zm1nách v území bude respektován pro obec typický tvar pozemk3 a zp3sob 2azení pozemk3
a staveb na nich v34i uli4nímu prostoru.
- p2i zm1nách v blízkosti farního kostela a zámku bude respektováno jejich dominantní postavení
v území, zachovány významné pohledy na n1
- jinde výšková hladina max. dv1 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím
- zastav1nost stavebních pozemk3 v zastavitelných plochách max. 25%

8

10. SBR – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ V ROZPTYLU
P7evažující (hlavní) využití:
- stávající pozemky staveb pro rodinné bydlení a rodinnou rekreaci
P7ípustné využití:
- vymezení pozemk3 staveb pro rodinné bydlení
- zm1na využití pozemk3 staveb na agrofarmy
- dopravní a technická infrastruktura
Nep7ípustné využití:
- vymezení pozemk3 staveb pro rodinnou rekreaci v sídlech Víno a Nový Les
- vymezení pozemk3 staveb, za2ízení a 4innosti, které nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím
nap2. pro výrobu a skladování
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP s využitelným podkrovím
11. OV – PLOCHY OB5ANSKÉHO VYBAVENÍ
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky staveb a za2ízení ob4anského vybavení krom1 h2bitov3
P7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení, které jsou nutné k užívání ploch ob4anského vybavení a bezprost2edn1
s nimi souvisejí
- pozemky ve2ejných prostranství v4etn1 ve2ejné zelen1
- dopravní a technická infrastruktura
- pozemky parkoviš7 a odstavných ploch pro osobní automobily
- bydlení pouze pro majitele nebo správce ob4anského vybavení
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s p2evažujícím a p2ípustným využitím
– p2edevším pozemky staveb pro výrobu a skladování v4etn1 zem1d1lské, odstavování nákladních
vozidel, autobus3 a stavební techniky apod.
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- zm1ny v pozemcích zámku a farního kostela budou pod2ízeny dominantnímu postavení historicky
významných budov
- jinde max. výšková hladina zástavby 2 NP s využitelným podkrovím
12. OVB – PLOCHY OB5ANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMUNITNÍ BYDLENÍ
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky staveb sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob
P7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení, které jsou nezbytné pro hlavní využití a bezprost2edn1 s ním souvisejí
-ve2ejná prostranství v4etn1 ve2ejné zelen1
- dopravní a technická infrastruktura
- parkovišt1 a odstavné plochy pro osobní automobily
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím
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nap2íklad pro výrobu a skladování, rekreaci, rodinné bydlení, apod.
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- jinde max. výšková hladina zástavby 2 NP s využitelným podkrovím
13. OH – PLOCHY OB5ANSKÉHO VYBAVENÍ – H3BITOV
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky ve2ejných poh2ebiš7
P7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení, které bezprost2edn1 souvisejí s poh2bíváním
- pozemky církevních staveb a za2ízení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a 4innosti, které jsou neslu4itelné s p2evažujícím (hlavním) a p2ípustným
využitím
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
14. OS – PLOCHY OB5ANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT
P7evažující (hlavní) využití:
- plocha fotbalového h2išt1 v zámeckém parku
P7ípustné využití:
- stávající hygienické za2ízení, šatna a sklad sezónního vybavení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení krom1 p2evažujícího a p2ípustného využití
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- zm1ny v ploše lze provád1t pouze zp3sobem nesnižujícím kvalitu krajinného rázu a s d3razem na
p2irozené za4len1ní do krajiny
15. PV – PLOCHY VE3EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
NÁM8STÍ A ULIANÍ PROSTORY:
P7evažující (hlavní) využití:
- p2evážn1 zpevn1né ve2ejn1 p2ístupné plochy, uli4ní prostory obsahující pozemní komunikace,
cyklistické stezky, chodníky
P7ípustné využití:
- reprezentativní úpravy ve2ejné zelen1 v centru
- prvky drobné architektury, uli4ní mobiliá2e, aleje a stromo2adí
- pozemky parkoviš7 pro osobní automobily
- technická infrastruktura
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb, 4innosti a úpravy, které p2ímo nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím nebo
by omezovaly funkci hlavní
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Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- ší2ka stávajících ve2ejných prostranství - uli4ních prostor3 by m1la umož5ovat p2im12en1
komfortní provoz vozidel a p1ších a umíst1ní sítí technické infrastruktury.
VEBEJNÉ PROSTRANSTVÍ PELHBIMOVY:
P7evažující (hlavní) využití:
- ve2ejn1 p2ístupná plocha s kostelem Sv. Ji2í pro konání sezónních akcí
P7ípustné využití:
- zpevn1né plochy pro mobilní sociální za2ízení a technické zázemí ve2ejných akcí
- travnaté plochy pro stanování
- ve2ejná zele5
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb, 4innosti a úpravy, které p2ímo nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- zm1ny v území musí respektovat dominantní postavení kostela
16. PZ – PLOCHY VE3EJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELE6
PBESTAVBOVÁ PLOCHA P1:
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky parkových úprav v4etn1 mobiliá2e a prvk3 drobné architektury
- pozemky p1ších komunikací a ploch pro p1ší, cyklistické stezky
P7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení vhodné nebo nezbytné pro provoz a údržbu ve2ejné zelen1 a její užívání
- pozemky d1tských h2iš7, maloplošných h2iš7
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a 4innosti, které nesouvisejí nebo jsou neslu4itelné s p2evažujícím a p2ípustným
využitím
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1NP s využitelným podkrovím
ZELEC ZÁMECKÉHO PARKU:
P7evažující (hlavní) využití:
- parkové a sadovnické úpravy respektující dochované historické, kulturní a krajiná2ské hodnoty
parku
P2ípustné využití:
- obnova, údržba a rekonstrukce dalších dochovaných staveb (konírny, sýpka), pro pot2ebu
návšt1vník3, turist3
- nezbytná dopravní a technická za2ízení zajiš7ující provoz parku
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení a 4innosti, které by mohly nevratn1 poškodit historické a kulturní
hodnoty zámeckého areálu
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- zm1ny v pozemcích zámeckého parku budou pod2ízeny dominantnímu postavení historické
zámecké budovy, architektonicko urbanistickým hodnotám celého komplexu
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17. V – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky staveb a za2ízení pro výrobu a skladování, v4etn1 staveb a za2ízení, které jsou nutné
k jejich užívání
P7ípustné využití:
- pozemky staveb pro drobnou výrobu a výrobní služby
- pozemky staveb ob4anského vybavení komer4ního typu související s provozem, nap2. podnikové
prodejny
- pozemky parkoviš7 pro osobní a nákladní automobily
- dopravní a technická infrastruktura
- pozemky ve2ejných prostranství, doprovodná a ochranná zele5
Podmín8n8 p7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení pro chov hospodá2ských zví2at ve velkém, pokud se tím nesníží kvalita
prost2edí a pohoda bydlení v okolí
- zm1ny technologií nebo kapacity výroby, pokud se tím nesníží kvalita prost2edí a pohoda bydlení
v okolí
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prost2edí a pohodu bydlení
v okolí
- pozemky staveb a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s p2evažujícím a p2ípustným využitím –
p2edevším pozemky staveb pro bydlení, rekreaci, ve2ejné ob4anské vybavení apod.
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 2 NP s využitelným podkrovím
18. VZ – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEM2D2LSKÉ
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky staveb pro zem1d1lskou výrobu v4etn1 chovu hospodá2ských zví2at ve velkém v4etn1
staveb a za2ízení, které jsou nezbytné k jejich užívání
P7ípustné využití:
- pozemky staveb pro nezem1d1lskou výrobu a skladování, pro drobnou výrobu a výrobní služby
- pozemky parkoviš7 pro osobní a nákladní automobily
- dopravní a technická infrastruktura
- pozemky ve2ejných prostranství, doprovodná a ochranná zele5
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prost2edí a pohodu bydlení
v okolí
- pozemky staveb a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s p2evažujícím a p2ípustným využitím –
p2edevším pozemky staveb pro bydlení, rekreaci, apod.
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- - max. výšková hladina zástavby 2 NP s využitelným podkrovím
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19. D – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky silni4ní a železni4ní dopravy
P7ípustné využití:
- pozemky autobusových obratiš7, zastávek. železni4ních stanic a zastávek
- pozemky parkoviš7 pro osobní automobily a autobusy
- cyklistické a p1ší komunikace
- technická infrastruktura
- doprovodná a izola4ní zele5
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a za2ízení, které nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP s využitelným podkrovím
20. T – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky staveb a za2ízení technické infrastruktury
P7ípustné využití:
- dopravní infrastruktura
- ochranná a izola4ní zele5
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a 4innosti, které nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
21. Z – PLOCHY ZELEN2 ZASTAV2NÉHO ÚZEMÍ
P7evažující (hlavní) využití:
- pozemky zahrad, zem1d1lské p3dy a nezastav1né pozemky
P7ípustné využití:
- pozemky staveb pro uskladn1ní úrody a ná2adí
- oplocování pozemk3
- ve2ejná prostranství a ve2ejná zele5
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a 4innosti, které nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím – p2edevším
pozemky staveb pro bydlení, výrobu, rekreaci apod.
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP s využitelným podkrovím
22. NZ – PLOCHY ZEM2D2LSKÉ
P7evažující (hlavní) využití:
- hospodá2ské využívání zem1d1lské p3dy, rostlinná výroba
P7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení a jiná opat2ení pro vodní hospodá2ství, pro ochranu p2írody a krajiny,
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pro ve2ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe4í ekologických
a p2írodních katastrof a pro odstra5ování jejich d3sledk3, technická opat2ení a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro ú4ely rekreace a cestovního ruchu, nap2íklad cyklistické stezky,
odpo4inková a vyhlídková místa, v4etn1 staveb, které s nimi bezprost2edn1 souvisejí v4etn1
oplocení
- pozemky za2ízení a jiných opat2ení pro zem1d1lství
- pozemky a stavby pro chov zv12e a ptactva (obory a bažantnice) v4etn1 oplocení
- pozemky staveb a za2ízení v4etn1 oplocení, které slouží výkonu práva myslivosti
- z2izování rozptýlené krajinné zelen1, alejí a stromo2adí, mezí a remízk3, zatrav5ování, zales5ování
Nep7ípustné využití:
- oplocování pozemk3 krom1 p2ípustných
- z2izování samostatných zahrad
- pozemky staveb a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím - p2edevším
pozemky staveb pro bydlení, ubytování, výrobu, rodinnou rekreaci, agrofarmy apod.
- pozemky staveb, za2ízení a jiná opat2ení pro lesnictví, t1žbu nerost3, ekologická a informa4ní
centra, hygienická za2ízení
- pozemky staveb pro zem1d1lství
- pozemky staveb pro výrobu el. energie - v1trné elektrárny, pozemní fotovoltaické elektrárny,
bioplynové stanice
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP s využitelným podkrovím
23. NL – PLOCHY LESNÍ
P7evažující (hlavní) využití:
- hospodá2ské využívání les3
P7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení a jiná opat2ení pro lesnictví, vodní hospodá2ství, pro ochranu p2írody a
krajiny, pro ve2ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe4í ekologických
a p2írodních katastrof a pro odstra5ování jejich d3sledk3, technická opat2ení a stavby, které zlepší
podmínky využití pro ú4ely rekreace a cestovního ruchu, nap2íklad cyklistické stezky,
odpo4inková a vyhlídková místa, v4etn1 staveb, které s nimi bezprost2edn1 souvisejí v4etn1
oplocení
- pozemky staveb a za2ízení v4etn1 oplocení, které slouží výkonu práva myslivosti
- pozemky a stavby pro chov zv12e a ptactva (obory a bažantnice) v4etn1 oplocení
Nep7ípustné využití:
- oplocování pozemk3 krom1 p2ípustných
- pozemky staveb a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím - p2edevším
pozemky staveb pro bydlení, rekreaci, výrobu, agrofarmy apod.
- pozemky staveb, za2ízení a jiná opat2ení pro zem1d1lství, t1žbu nerost3, ekologická a informa4ní
centra, hygienická za2ízení
- pozemky staveb pro výrobu el. energie - v1trné elektrárny, pozemní fotovoltaické elektrárny,
bioplynové stanice
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Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP s využitelným podkrovím
24. NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV2NÉHO ÚZEMÍ
P7evažující (hlavní) využití:
- hospodá2ské využívání zem1d1lské p3dy - p2evážn1 zatravn1ných pozemk3, menších lesních
pozemk3
- rekrea4ní využívání krajiny s rozptýlenou zelení
P7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení a jiná opat2ení pro lesnictví, vodní hospodá2ství, pro ochranu p2írody a
krajiny, pro ve2ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe4í ekologických
a p2írodních katastrof a pro odstra5ování jejich d3sledk3, technická opat2ení a stavby, které zlepší
podmínky využití pro ú4ely rekreace a cestovního ruchu, nap2íklad cyklistické stezky,
odpo4inková a vyhlídková místa, v4etn1 staveb, které s nimi bezprost2edn1 souvisejí v4etn1
oplocení
- pastevní chovy dobytka v4etn1 nezbytných pozemk3 staveb, za2ízení a oplocení
- pozemky staveb a za2ízení v4etn1 oplocení, které slouží výkonu práva myslivosti
- pozemky a stavby pro chov zv12e a ptactva (obory a bažantnice) v4etn1 oplocení
- z2izování rozptýlené krajinné zelen1, alejí a stromo2adí, mezí a remízk3, zatrav5ování, zales5ování
Podmín8n8 p7ípustné využití:
- z2izování samostatných zahrad pouze za podmínky návaznosti na pozemky v zastav1ném území,
zastavitelných a p2estavbových plochách, se kterými budou tvo2it jeden celek pod spole4ným
oplocením
Nep7ípustné využití:
- oplocování pozemk3 krom1 p2ípustných
- pozemky staveb a 4innosti, které nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím - p2edevším
pozemky staveb pro bydlení, rekreaci, výrobu, agrofarmy, apod.
- pozemky staveb, za2ízení a jiná opat2ení pro zem1d1lství mimo pastevní chovy dobytka, t1žbu
nerost3, ekologická a informa4ní centra, hygienická za2ízení
- pozemky staveb pro výrobu el. energie - v1trné elektrárny, pozemní fotovoltaické elektrárny,
bioplynové stanice
- v nivách tok3, v terénních depresích a prudkých svazích zm1ny druh3 pozemk3 na ornou p3du
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- max. výšková hladina zástavby 1 NP s využitelným podkrovím
25. NP – PLOCHY P3ÍRODNÍ
P7evažující (hlavní) využití:
- plochy biocenter a biokoridor3 územního systému ekologické stability – ÚSES
P7ípustné využití:
- pozemky staveb, za2ízení a jiná opat2ení pro vodní hospodá2ství, pro ochranu p2írody a krajiny, pro
snižování nebezpe4í ekologických a p2írodních katastrof a pro odstra5ování jejich d3sledk3,
technická opat2ení a stavby, které zlepší podmínky využití pro ú4ely rekreace a cestovního ruchu,
nap2íklad odpo4inková a vyhlídková místa
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- nezbytné pr3chody dopravní a technické infrastruktury jen v prokazateln1 nutném nebo
vyzna4eném rozsahu
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s hlavním, p2ípustným nebo podmín1n1
p2ípustným využitím, p2edevším pozemky staveb pro bydlení, ob4anské vybavení, výrobu,
rekreaci, agrofarmy apod.
- stavby, za2ízení a jiná opat2ení pro zem1d1lství, lesnictví, t1žbu nerost3, ekologická a informa4ní
centra, hygienická za2ízení, cyklistické stezky
- pozemky staveb pro výrobu el. energie - v1trné elektrárny, pozemní fotovoltaické elektrárny,
bioplynové stanice
- oplocování pozemk3
- zm1ny druhu pozemk3, které by vedly ke snížení stupn1 ekologické stability
- zm1ny v území, které by znemož5ovaly založení chyb1jící 4ásti ÚSES
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
26. W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ3SKÉ
P7evažující (hlavní) využití:
- rybníky a nádrže
P7ípustné využití:
- vodohospodá2ské stavby a za2ízení umož5ující trvalou funkci plochy
- technická opat2ení a za2ízení pro chov ryb
- doprovodná zele5
Nep7ípustné využití:
- pozemky staveb a 4innosti, které p2ímo nesouvisejí s hlavním a p2ípustným využitím
- oplocování pozemk3
Podmínky prostorového uspo7ádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny
g) VYMEZENÍ VE3EJN2 PROSP2ŠNÝCH STAVEB A VE3EJN2 PROSP2ŠNÝCH
OPAT3ENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK4M A STAVBÁM VYVLASTNIT
Ve2ejn1 prosp1šné stavby a ve2ejn1 prosp1šná opat2ení, pro která lze práva k pozemk3m a stavbám
vyvlastnit nejsou vymezena.
h) VYMEZENÍ VE3EJN2 PROSP2ŠNÝCH STAVEB A VE3EJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P3EDKUPNÍ PRÁVO
Ve2ejn1 prosp1šné stavby a ve2ejná prostranství, pro která lze uplatnit p2edkupní právo nejsou
vymezena.
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i) STANOVENÍ KOMPENZA5NÍCH OPAT3ENÍ PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Kompenza4ní opat2ení podle §50, odst. 6 stavebního zákona nejsou stanovena.
j) ÚDAJE O PO5TU LIST4 ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO5TU VÝKRES4 K N2MU
P3IPOJENÉ GRAFICKÉ 5ÁSTI
1. Textová 4ást I.1. územního plánu Slezské Rudoltice obsahuje 17 list3 v4etn1 obsahu. K ní
p2ipojená grafická 4ást obsahuje 3 výkresy.
2. Textová 4ást II.1. Od3vodn1ní územního plánu Slezské Rudoltice obsahuje 41 list3 (82 stran)
v4etn1 obsahu. K ní p2ipojená grafická 4ást obsahuje 3 výkresy.
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