Politika územního rozvoje ČR 2008
přehled plnění úkolů pro územní plánování
„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“
převzato z materiálu pro jednání vlády ke Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 dne 9. 8. 2013 (Příloha 1c materiálu)

Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

1.

Ústecký kraj

2.

Ústecký kraj

Ústecký kraj
Naplňování priority územního plánování (14) patří mezi základní zásady návrhu ZÚR ÚK, priorita je
čl. (14)
naplňovaná zejména v kapitolách ZÚR ÚK: Priority územního plánování, úseky Rozvojové oblasti a osy,
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
Specifické oblasti, Ochrana a rozvoj hodnot území, Cílové charakteristiky krajiny (použity zkrácené názvy
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
kapitol ZÚR ÚK).
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (14):
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
Kapitola 1. Priority územního plánování:
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
Životní prostředí, Sociální soudržnost obyvatel, Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti a další.
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
Kapitola 3. Specifické oblasti:
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
Problematika venkovské krajiny trpící odlehlostí a mj. též nedostatkem lidských zásahů, se zařazenými
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
úkoly ochrany a rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Týká se zejména SOB6 chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
Krušné hory, NSOB6 -Podbořansko, NSOB1 -Lobendavsko, Křečansko, NSOB5 - Ústecko.
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní Kapitola 5. Ochrana a rozvoj hodnot území:
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Vymezení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nadmístního významu a formulace podmínek
ochrany a rozvoje těchto hodnot.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
Kapitola 6. Cílové charakteristiky krajiny:
2006)
Vymezení 17 unikátních krajinných celků, formulace jejich cílových charakteristik, a dílčích kroků
naplňování cílových charakteristik, obsahujících úkoly ochrany a rozvoje přírodních, civilizačních a
kulturních hodnot území.
Kapitola 7. VPS a VPO, asanační území:
Specifickým rysem ZÚR ÚK v Ústeckém kraji je stanovení úkolů pro formování asanačních ploch
nadmístního významu. Vzhledem k charakteru ZÚR ÚK jsou území určená k asanaci v uhelných lomech a
na výsypkách stanovena bez uvedení podrobností technického a krajinářského řešení (hydrická, lesní,
zemědělská forma).
Priorita územního plánování (15) je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování, úsek
čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově Specifické oblasti (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (15):
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat Kapitola 1. Priority územního plánování:
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, úkol územního plánování - trvale vyhodnocovat míru
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích územích kraje, předcházet
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších problémových částí kraje,
ČR 2006)
vyhledávat a uplatňovat nástroje na podporu rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost;
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3.

Ústecký kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

4.

Ústecký kraj

čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).

ZÚR ÚK respektují republikovou prioritu územního plánování (16), požadavky týkající se komplexnosti a
vyváženosti funkčního využití území jsou ZÚR ÚK vyjádřeny zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Ochrana a rozvoj hodnot území (použity zkrácené
názvy kapitol ZÚR ÚK).
Spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území je součástí procesu zpracování návrhu ZÚR ÚK (zejm.
forma zohlednění připomínek obcí, konzultace s dalšími uživateli území) a pokračuje v procesu veřejného
projednání ZÚR ÚK a vydání ZÚR ÚK.
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (16):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Základní priority, úkol územního plánování - vytvářet nástroji územního plánování na území kraje
předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského
rozvoje, úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů
sociální soudržnosti obyvatel kraje.
Sociální soudržnost obyvatel, úkol územního plánování - při stanovování územních rozvojových koncepcí
dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší
míry vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální
soudržnost obyvatel.
ZÚR ÚK respektují republikovou prioritu (17). ZÚR ÚK naplňuje tuto prioritu řadou návrhů:
Vymezení rozvojových oblastí a os s předpoklady dalšího územního rozvoje a posílení hospodářského
rozvoje, vytváří předpoklady pro překonání důsledků případných náhlých hospodářských změn v širším
zázemí.
Vymezení specifických oblastí s úkoly týkající se řešení jejich problémů, které oblast oslabují a činí
rizikovou v případě vzniku náhlých hospodářských změn.
ZÚR ÚK uvádějí řadu záměrů na modernizaci a dostavbu technické a dopravní infrastruktury, čímž se
posiluje schopnost území překonávat náhlé hospodářské změny.
ZÚR ÚK přímo nevymezují rozvojové plochy požadovaného charakteru, protože prověřením
průmyslových zón (PZ) nadmístního významu, bylo zjištěno, že disponují podílem volného využitelného
území. ZÚR ÚK proto vytváří podmínky pro požadovanou lokalizaci zastavitelných ploch dále uvedeným
způsobem. Rozsáhlé disponibilní plochy představují též zanedbané a nedostatečně využité plochy typu
brownfields.
Priorita (17) je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy,
Specifické oblasti, Plochy a koridory, VPS a VPO (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (17):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Hospodářský rozvoj, úkol územního plánování - vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci
ekonomické struktury, charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních
výrob a služeb odpovídající současným ekonomickým a technologickým trendům; úkol územního
plánování -využívat rezervy ve stávajících PZ, podporovat revitalizaci brownfields.
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5.

Ústecký kraj

čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

6.

Ústecký kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na

Tématicky se k naplnění priority (17) blíží též úkol územního plánování - usilovat o redukci
neopodstatněných rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích
prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ), které mohou bezdůvodně bránit lokalizaci
rozvojových záměrů.
Kapitola 3. Specifické oblasti:
Ve specifických oblastech charakteristických odlehlostí od hlavní sídelních a hospodářských center jsou
stanoveny pro územní plánování úkoly týkající se identifikace hlavních středisek ekonomického rozvoje,
podpory místních ekonomických aktivit.
Naplňování priority územního plánování (18) patří mezi významné zásady návrhu ZÚR ÚK které
prostupují mnoha kapitolami této územně plánovací dokumentace. Priorita je respektována zejména v
kapitolách ZÚR ÚK: Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a
koridory, Ochrana a rozvoj hodnot území. (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (18):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Sídelní soustava a rekreace, úkol územního plánování -podpora polycentrického rozvoje sídelní soustavy a
typických kooperativních vztahů prostorově blízkých sídel v ÚK; Dopravní a technická infrastruktura,
úkoly územního plánování -zkvalitnění vnitřní dopravní provázanosti osídlení, dostupnosti krajského
města, dopravních vazeb odlehlých částí kraje.
Kapitola 2. Rozvojové oblasti a osy:
Rozvojová oblast OB6 Ústí nad Labem, podpora kooperace městských aglomerací Ústí nad Labem Teplice a další ustanovení.
Kapitola 3. Specifické oblasti:
Podpora opatření na ochranu venkovského zázemí Litvínova, tj. obce Horní Jiřetín, vč. části Černice;
identifikace a podpora hlavních středisek ekonomického rozvoje v jednotlivých specifických oblastech
charakteristických větší odlehlostí od center osídlení.
Kapitola 4. Plochy a koridory:
ZÚR ÚK zahrnuje sestavu konkrétních návrhů naplňujících zásady zkvalitnění vnitřní dopravní
provázanosti osídlení ÚK, dostupnosti krajského města, dopravních vazeb odlehlých částí kraje.
Kapitola 5. Ochrana a rozvoj hodnot území:
Uvedení hierarchického polycentrického uspořádání sídelní struktury jako civilizační hodnoty území kraje.
ZÚR ÚK respektují republikovou prioritu (19). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority
územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, Ochrana a rozvoj
hodnot území, Asanační území. (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (19):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Hospodářský rozvoj, úkol územního plánování - podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně
využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu
(typu brownfields); úkol územního plánování - využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

7.

Ústecký kraj

čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)

Stav plnění
průmyslových zónách a kriticky posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na
volných plochách mimo již zastavěná území.
Kapitoly 2. a 3. Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti:
Respektování priority (19) se týká celého území ÚK, zvláště však všech rozvojových a specifických
oblastí, jejichž území je výrazně zatíženo těžbou uhlí a průmyslovou výrobou.
Kapitola 7. VPS a VPO, asanační území:
K prioritě (19) se též vztahuje vymezení 9 rozsáhlých asanačních území poškozených těžbou hnědého uhlí
a průmyslovou výrobou s uvedením rámcových směrů jejich budoucího využití.
ZÚR ÚK respektují republikovou prioritu (20). Priorita (20) je naplňována zejména v kapitolách: Priority
územního plánování, Plochy a koridory, Ochrana a rozvoj hodnot území, Cílové charakteristiky krajiny
(použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK)
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (20):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Životní prostředí, úkol územního plánování - dosažení zřetelného zlepšení stavu životního prostředí, vč.
volné krajiny, stanovený v ZÚR ÚK jako nutná podmínka dosažení ostatních cílů; úkol územního
plánování -revitalizace poškozených vodních toků, úkol územního plánování - ochrana přírodních hodnot
(ZCHÚ, NATURA 2000, ÚSES aj.) je uveden v ZÚR ÚK jako zdůrazněný veřejný zájem.
Dopravní a technická infrastruktura, úkol územního plánování - požadavek citlivosti technického řešení DI
a TI vůči přírodnímu prostředí, respektování potřeby zachování přírodní biodiversity, hodnotné ZPF,
zamezení zbytečné fragmentaci krajiny.
Sídelní soustava a rekreace, úkol územního plánování - podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a
revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční
příměstské a venkovské krajiny.
Kapitola 4. Plochy a koridory:
ZÚR ÚK vymezuje plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES; ZÚR ÚK vymezuje
asanačních území nadmístního významu (Lom Libouš, Lom Vršany, Lom ČSA, Lom Bílina -výsypky
Pokrok a Radovesice, bývalé lomy Most a Chabařovice), s uvedením úkolů pro plánování a usměrňování
územního rozvoje.
Kapitola 5. Ochrana a rozvoj hodnot území:
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot kraje (ZCHÚ -velkoplošná,
maloplošná, NATURA 2000, ÚSES), vodohospodářsky významné oblasti aj.
Kapitola 6. Cílové charakteristiky krajiny
Naplnění požadavků priority (20) je formulováno jako dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik
všech v ZÚR ÚK vymezených 17 unikátních krajinných celků v ÚK.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

8.

Ústecký kraj

čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)

9.

Ústecký kraj

čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

ZÚR ÚK respektují republikovou prioritu (21). Priorita (21) je naplňována zejména v kapitolách: Priority
územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, Asanační území,
Ochrana a rozvoj hodnot území, VPS a VPO (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK)
Specifikou ZÚR ÚK je to, že kromě podmínek pro vznik ÚSES, stanovuje úkoly pro formování
asanačních ploch nadmístního významu, jejichž součástí budou souvislé plochy veřejně přístupné zeleně,
umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti. Vzhledem k
charakteru ZÚR ÚK jsou území určená k asanaci stanovena bez uvedení podrobností technického a
krajinářského řešení (hydrická, lesní, zemědělská forma).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (23):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Sídelní soustava a rekreace, úkol územního plánování - podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a
revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční
příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a předpokladům
konkrétních území.
Kapitoly 2. a 3. Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti:
Úkoly stanovené pro územní plánování se týkají zejména SOB5 -specifická oblast Mostecko, NSOB2 Jihozápadní Mostecko, NSOB4 -Pětipesko, OB6 -rozvojová oblast Ústí nad Labem, NOB5 Chomutovsko, Kadaňsko.
Kapitola 7. VPS a VPO, Asanační území:
V ZÚR ÚK vymezena asanační území nadmístního typu (Lom Libouš, Lom Vršany, Lom ČSA, Lom
Bílina -výsypky Pokrok a Radovesice, bývalé lomy Most a Chabařovice), s uvedením úkolů pro plánování
a usměrňování územního rozvoje.
ZÚR ÚK respektují prioritu (22). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, Ochrana a rozvoj hodnot území,
Cílové charakteristiky krajiny, VPS a VPO (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (22):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Sídelní soustava a rekreace, úkol územního plánování - podporovat významné projekty cestovního ruchu,
rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení
v málo využívaných vhodných lokalitách; úkol územního plánování - podporovat vybudování propojené a
hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou
a evropskou síť těchto zařízení.
Kapitoly 2. a 3. Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti:
Úkoly stanovené pro územní plánování se týkají zejména NOB2 Děčínsko, NOB3
Rumbursko,Varnsdorfsko, SOB6 -specifická oblast Krušné hory, NSOB6 specifická oblast Podbořansko.
Kapitola 4. Plochy a koridory:
Cyklistická doprava - vymezení koridorů pro rozvoj cyklostezek Labská cyklostezka, Krušnohorská
magistrála, Jetřichovská, Chemnitz -Most -Doksy, Pooherská, Doupovská.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

10.

Ústecký kraj

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.

11.

Ústecký kraj

čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).

Kapitola 6. Cílové charakteristiky krajiny
Naplnění požadavků priority je formulováno jako dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik všech
vymezených unikátních krajinných celků (v míře odpovídající jejich charakteristice a rekreačnímu
potenciálu).
Kapitola 7. VPS a VPO, Asanační území:
V ZÚR ÚK jsou vymezena asanační území nadmístního typu (Lom Libouš, Lom Vršany, Lom ČSA, Lom
Bílina -výsypky Pokrok a Radovesice, bývalé lomy Most a Chabařovice), s významným perspektivním
rekreačním využitím.
ZÚR ÚK respektují prioritu (23). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, VPS a VPO (použity zkrácené
názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (23):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Dopravní a technická infrastruktura, úkoly územního plánování týkající se dostupnosti území zlepšením
vnitrokrajské provázanosti, vazeb k okolním krajům a přeshraničních vazeb; úkol územního plánování provazovat potřeby územně technického řešení návrhů s citlivostí vůči osídlení, přírodě a krajině, včetně
zajištění koordinace záměrů zamezující zbytečné fragmentaci krajiny (viz priority19 až 32, doplněné
prioritou 33).
Kapitola 4. Plochy a koridory:
ZÚR ÚK zejména naplňuje požadavky uvedené v prioritě 23, tím že vymezuje soubor koridorů a ploch
pro rozvoj dopravy a technické infrastruktury, při respektování principů uvedených v této prioritě.
ZÚR ÚK respektují prioritu (24). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Plochy a koridory, VPS a VPO (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR
ÚK)
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (24):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, úkol územního plánování - ve vymezených rozvojových osách
a oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně plánovací přípravu pro
odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy);
Dopravní a technická infrastruktura, úkoly územního plánování týkající se zlepšení vnitřních i vnějších
dopravních vztahů, včetně přeshraničních, dále zlepšení dostupnosti krajského města Ústí nad Labem ze
všech částí kraje - při zdůraznění významu veřejné dopravy.
Kapitoly 4. Plochy a koridory a 7. VPS a VPO, Asanační území:
Návrhem koridorů pro zkapacitnění, optimalizaci (označení - i, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5) a též návrhem na
obnovení přeshraničního propojení (Z3) v železniční dopravě, vytvářejí ZÚR ÚK předpoklady pro
rozšiřování a zkvalitňování sítě hromadné dopravy.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

12.

Ústecký kraj

13.

Ústecký kraj

14.

Ústecký kraj

čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.
čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro

ZÚR ÚK respektují prioritu (25). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, VPS a VPO (použity zkrácené
názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (25):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, úkol územního plánování respektovat zájmy obrany státu a civilní ochrany, nástroji územního plánování realizovat opatření pro
minimalizaci ohrožení z působení přírodních sil, havárií z provozu dopravní a technické infrastruktury a
průmyslové výroby; úkol územního plánování - zajistit územní ochranu ploch a koridorů pro
protipovodňová opatření;
Kapitoly 4. Plochy a koridory a 7. VPS a VPO, Asanační území:
ZÚR ÚK vymezují koridor pro V8 -protipovodňové opatření, ochrana areálu Lovochemie a.s. na Q100.
ZÚR ÚK respektují prioritu (26). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Plochy a koridory, VPS a VPO (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (26):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, úkol územního plánování - vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných
případech; úkol územního plánování - vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
ZÚR ÚK respektují prioritu (27). Naplňování priority prostupuje mnoha kapitolami ZÚR ÚK zejména:
Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, VPS a VPO.
(použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (27):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Dopravní a technická infrastruktura, úkol územního plánování -zkvalitnění vnitřní dopravní provázanosti
osídlení, dostupnosti krajského města, dopravních vazeb odlehlých částí kraje.
Sídelní soustava a rekreace, úkol územního plánování -podpora polycentrického rozvoje sídelní soustavy
(struktury) a typických kooperativních vztahů prostorově blízkých sídel v ÚK;
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, úkol územního plánování - ve vymezených rozvojových osách
a oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně plánovací přípravu pro
odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy),
využití rozvojových předpokladů v těchto osách a oblastech ve prospěch okolních (též specifických)
území;
Kapitoly 4. Plochy a koridory a 7. VPS a VPO, Asanační území:
ZÚR ÚK obsahují sestavu konkrétních návrhů naplňujících zásady zkvalitnění vnitřní dopravní
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)

15.

Ústecký kraj

16.

Ústecký kraj

čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)
čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)

Stav plnění
provázanosti osídlení ÚK, dostupnosti krajského města, dopravních vazeb odlehlých částí kraje.
Návrhem koridorů pro zkapacitnění, optimalizaci (označení - i, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5) a též návrhem na
obnovení přeshraničního propojení (Z3) v železniční dopravě, vytvářejí ZÚR ÚK předpoklady pro
rozšiřování a zkvalitňování sítě hromadné dopravy.
Dílčí část priority (27) zaměřenou na využívání regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů
v řešeném území, lze naplňovat zejména v rámci řízení o ZÚR ÚK. Jedná se o volbu formy publikace a
presentace návrhu ZÚR ÚK, zjištění a vypořádání námitek dotčených obcí a zástupců veřejnosti,
připomínek dalších uživatelů území. Tento postup je především v rukách pořizovatele územně plánovací
dokumentace.
ZÚR ÚK respektují prioritu (28). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Ochrana a rozvoj hodnot území. Obecně
formulované úkoly územního plánování jsou následně konkretizovány v kapitolách Plochy a koridory,
VPS a VPO, Asanační území. (použity zkrácené názvy kapitol ZÚR ÚK).
Návrhy obsažené v ZÚR ÚK jsou koncipovány ve prospěch zajištění kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury.
ZÚR ÚK respektují prioritu (29). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Plochy a koridory, VPS a VPO, Asanační území. (použity zkrácené
názvy kapitol ZÚR ÚK)
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (29):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, úkol územního plánování - ve vymezených rozvojových osách
a oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně plánovací přípravu pro
odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy); úkol
územního plánování -zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje, při
zdůraznění významu veřejné dopravy.
Dopravní a technická infrastruktura, úkoly územního plánování týkající se dostupnosti území zlepšením
vnitrokrajské provázanosti, vazeb k okolním krajům a přeshraničních vazeb;
Sídelní soustava a rekreace, úkol územního plánování - podporovat významné projekty cestovního ruchu,
rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení
v málo využívaných vhodných lokalitách; úkol územního plánování - podporovat vybudování propojené a
hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou
a evropskou síť těchto zařízení.
Kapitoly 4. Plochy a koridory a 7. VPS a VPO, Asanační území:
Návrhem koridorů pro optimalizaci a modernizaci (označení - i, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5) a též návrhem na
obnovení přeshraničního propojení (Z3) v železniční dopravě, vytvářejí ZÚR ÚK předpoklady pro
rozšiřování a zkvalitňování sítě hromadné dopravy.
ZÚR ÚK vymezuje pro soustavu koridorů pro rozvoj následujících cyklostezek: Labská cyklostezka,
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Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

17.

Ústecký kraj

čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)

18.

Ústecký kraj

čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

19.

Ústecký kraj

čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

Krušnohorská magistrála, Jetřichovská, Chemnitz -Most -Doksy, Pooherská, Doupovská. Pěší cesty
nebyly řešeny a nejsou v ZÚR ÚK vymezeny.
ZÚR ÚK respektují prioritu (30). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Plochy a koridory, VPS a VPO.
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (30):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Dopravní a technická infrastruktura, úkol územního plánování -v dílčích územích kraje (Lounsko,
Šluknovsko, Horské oblasti) bez dostatečných místních zdrojů vody řešit problémy zásobování vodou
napojením na vodárenskou soustavu; úkol územního plánování -vytvářet předpoklady pro dořešení a
modernizaci odvádění a čištění odpadních vod v menších sídlech (do 2000 EO) ve venkovském prostoru.
Kapitola 4. Plochy a koridory:
ZÚR ÚK vymezuje konkrétní záměry nadmístního významu na zdokonalení systému odkanalizování a
čištění odpadních vod a zásobování vodou.
ZÚR ÚK respektují prioritu (31). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Plochy a koridory.
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (31):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Dopravní a technická infrastruktura, úkol územního plánování -podpořit racionální a udržitelný rozvoj
obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s
ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného rázu a omezení rozvoje jiných žádoucích forem využití
území (zejména oblast Krušných hor).
Hospodářský rozvoj, úkol územního plánování -v rámci pozornosti věnované podmínkám využívání
zemědělských území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro
energetické účely.
Kapitola 4. Plochy a koridory
ZÚR ÚK řeší regulaci lokalizace VVE formou stanovení úkolů pro územní plánování na úrovni obcí.
Podkladem pro plánování ploch a koridorů pro výstavbu VVE na úrovni obcí je výčet území kde ZÚR ÚK
lokalizaci VVE vylučují z důvodů preference ochrany přírody a krajiny a ochrany sídelních podmínek.
ZÚR ÚK respektují prioritu (32). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, (použit zkrácený název kapitoly ZÚR ÚK).
Odkazy a konkrétní citace ZÚR ÚK zejména naplňující prioritu (32):
Kapitola 1. Priority územního plánování:
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, úkol územního plánování - trvale vyhodnocovat míru
rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích územích kraje, předcházet
prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších problémových částí kraje,
vyhledávat a uplatňovat nástroje na podporu rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

20.
21.

Jihočeský
kraj
Jihočeský
kraj

Jihočeský kraj
Vyjádření Jihočeského kraje k prioritám – obecně:
Splněno. Veškeré republikové priority jsou zohledněny v ZÚR kraje.
Naplňování priority uvedené pod bodem (14) patří mezi základní priority územního plánování kraje,
čl. (14)
uvedené v kap. a) stanovení priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území ZUR JčK (dále jen „priority
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
ÚP“). Priorita je naplňovaná zejména v bodě 3 této kapitoly a dále v kapitolách: b) Upřesnění
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
republikových a vymezení nadmístních rozvojových oblastí a os (dále jen „rozvojové oblasti a osy“, c)
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení dalších
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
specifických oblastí nadmístního významu (dále jen „specifické oblasti“), d) zpřesnění vymezení ploch a
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
koridorů vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu,
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů územního systému ekologické stability a územních
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
rezerv (dále jen „vymezení ploch a koridorů“), především v části týkající se vymezení územního systému
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
ekologické stability území, v kap. e) upřesnění podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních a
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
civilizačních hodnot území kraje (dále jen „Ochrana a rozvoj hodnot území“) a v kapitole f) Cílové
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
charakteristiky krajiny a v kapitole h).
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní Kapitola a) Priority územního plánování stanovuje požadavky na rozvoj všech tří pilířů udržitelného
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
rozvoje území, mimo jiné, uvádí:
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
z hlediska ochrany přírodních hodnot v území kraje respektovat podmínky využití zvláště chráněných
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
území přírody a ptačích oblastí a evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 a zajistit jejich
2006)
organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků územního
systému ekologické stability (dále též jen „ÚSES“), pro které je potřeba formou navržených veřejně
prospěšných opatření vytvořit podmínky pro jejich založení a fungování,
z hlediska ochrany ovzduší, půd a vod v území před znečištěním je potřeba zamezit nepříznivým
projevům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a
odstranit staré ekologické zátěže v území,
z hlediska ochrany, zachování, udržení a v rámci specifických oblastí případně i obnovy jedinečného
výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy je
potřeba minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné krajiny (zejména
dopravními stavbami) a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění
krajinných hodnot území,
při územně plánovací činnosti a dále při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů v
jednotlivých rozvojových oblastech a osách, ve specifických oblastech a ve stabilizovaných plochách a
koridorech respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na
životní prostředí (tzv. dokumentace SEA), včetně podmínek vyplývajících z hlavních environmentálních
limitů vycházejících ze stávající legislativy, tj. zejména podmínek vyplývajících z území chráněných v
rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podmínek
vyplývajících z CHOPAV a z ochranných pásem vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
čl. (14) až (32)
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Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)
ve znění pozdějších předpisů, podmínek ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podmínek ochrany lesů dle
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a podmínek ochrany kulturních památek
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
vytvářet podmínky k ochraně stávajících a vytváření nových, zatím nefunkčních prvků ÚSES, zvyšovat
podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších ekosystémů zvyšujících biodiverzitu, ekologickou
stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi půdy.
situovat rozvojové projekty zejména v rozvojových oblastech a rozvojových plochách vymezených
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách
nadmístního významu vymezených v této dokumentaci,
přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů (tzv. „brownfields“) a nezhoršit podmínky
pro využívání zastavěného území,
zabezpečit rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních
aktivit a rekreace na území kraje v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují
přírodní hodnoty,
najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy ze zemědělství, rybníkářství a lesního hospodářství
na území kraje a rovněž vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a
mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cíli umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti krajiny i v přeshraničním
turistickém styku,
pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje je potřeba posílit vzájemné sociální,
hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi, zlepšit podmínky
i v malých venkovských sídlech v rámci existující sídelní struktury kraje, umožnit i rozvoj specifických
oblastí, ve kterých dnes převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami,
vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti
obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované
předpoklady jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí, zejména ve specifických oblastech s ohledem
na zachování přírodních hodnot území,
při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné
plochy situovat pokud možno v návaznosti na zastavěné území, respektovat stávající historicky utvářené
sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v krajině, včetně ochrany
jednotlivých kulturních památek, při přednostním využití nevyužitých a opuštěných areálů a proluk v
zastavěném území a se zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro pracovní síly i z okolních
obcí,
u rázovitých obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a
prostorového uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví venkova a jeho oblastní
zvyky, tradice a charakteristiky.
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Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

22.

Jihočeský
kraj

čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)

23.

Jihočeský
kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

24.

Jihočeský
kraj

čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).

Kapitoly b), c), d), e) a f) představují konkrétní naplnění výše uvedených cílů.
Priorita územního plánování (15) je naplňována zejména v kap. a) stanovení priorit pro zajištění
udržitelného rozvoje území ZUR JčK, kde je stanoveno:
nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybavenosti a dopravní
obsluhy, prosazením příznivého urbanistického rozvoje i ve specifických a marginálních oblastech kraje,
pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje je potřeba posílit vzájemné sociální,
hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi, zlepšit podmínky i
v malých venkovských sídlech v rámci existující sídelní struktury kraje, umožnit i rozvoj specifických
oblastí, ve kterých dnes převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami,
vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti
obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované
předpoklady jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí, zejména ve specifických oblastech s ohledem
na zachování přírodních hodnot území.
Priorita je naplňovaná dále v kapitolách: b) rozvojové oblasti a osy, c) specifické oblasti a v kapitole h).
ZÚR JčK respektují republikovou prioritu územního plánování (16), požadavky týkající se komplexnosti a
vyváženosti funkčního využití území jsou ZÚR JčK vyjádřeny zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Ochrana a rozvoj hodnot území (použity zkrácené
názvy kapitol ZÚR JčK). Spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území je součástí procesu projednání
návrhu ZÚR (zejm. forma zohlednění námitek obcí a zástupců veřejnosti a připomínek dotčených osob,
zveřejnění aktuálních verzí návrhu ZUR v průběhu pořizování).
Kapitola a) Priority územního plánování:
Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je rozvoj konkurenceschopnosti a
prosperity Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho území pro podnikání i investice, dynamizací
lidských zdrojů a zkvalitňováním životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného
rozvoje, to znamená umožnit trvale udržitelný rozvoj území, který současným i budoucím generacím
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje ekologickou stabilitu a
rozmanitost přírody a krajiny, chrání, zachovává, udržuje a obnovuje kulturní a kulturně historické
dědictví, zachovává přirozené funkce a rovnováhu ekosystémů, dále pak umožní rozvoj hospodářského
využívání území a sociální soudržnost obyvatel kraje při zachování jeho specifických hodnot.
ZÚR respektují republikovou prioritu (17). ZÚR naplňuje tuto prioritu řadou návrhů: Vymezením
rozvojových oblastí a os s předpoklady dalšího územního rozvoje a posílení hospodářského rozvoje,
vytvářím předpoklady pro překonání důsledků případných náhlých hospodářských změn v širším zázemí.
Vymezením nových komerčně průmyslových ploch nadmístního významu na území kraje, nových záměrů
dopravní a technické infrastruktury a v neposlední řadě i ploch pro bydlení a sportovně rekreačních.
Priorita (17) je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy,
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)
Specifické oblasti, vymezení ploch a koridorů, VPS a VPO

25.

Jihočeský
kraj

čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

Kapitola a) Priority územního plánování:
situovat rozvojové projekty zejména v rozvojových oblastech a rozvojových plochách vymezených
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách
nadmístního významu vymezených v této dokumentaci,
přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů (tzv. „brownfields“) a nezhoršit podmínky
pro využívání zastavěného území,
zabezpečit rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních
aktivit a rekreace na území kraje v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují
přírodní hodnoty,
najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy ze zemědělství, rybníkářství a lesního hospodářství
na území kraje a rovněž vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a
mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cíli umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti krajiny i v přeshraničním
turistickém styku,
zejména ve vymezených rozvojových osách zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní
obsluhy a veřejné technické vybavenosti spolu s přednostním využitím vlastních a místně dostupných
surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných
území kraje a pro stabilizaci specifických hospodářských činností na ostatním území kraje.
Naplňování priority územního plánování (18) patří mezi významné zásady návrhu ZÚR, které prostupují
mnoha kapitolami této územně plánovací dokumentace. Priorita je respektována zejména v kapitolách
ZÚR: Priority územního plánování, v kapitolách Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti a Vymezení
ploch a koridorů jsou rozvedeny jednotlivé stanovené priority z kap. a).
Kapitola a) Priority územního plánování:
zabezpečit rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních
aktivit a rekreace na území kraje v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují
přírodní hodnoty,
najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy ze zemědělství, rybníkářství a lesního hospodářství
na území kraje a rovněž vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a
mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cíli umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti krajiny i v přeshraničním
turistickém styku,
nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybavenosti a dopravní
obsluhy, prosazením příznivého urbanistického rozvoje i ve specifických a marginálních oblastech kraje,
pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje je potřeba posílit vzájemné sociální,
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

26.

27.

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,

hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi, zlepšit podmínky
i v malých venkovských sídlech v rámci existující sídelní struktury kraje, umožnit i rozvoj specifických
oblastí, ve kterých dnes převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami,
vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti
obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované
předpoklady jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí, zejména ve specifických oblastech s ohledem
na zachování přírodních hodnot území.
ZÚR respektují republikovou prioritu (19). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Vymezení ploch a koridorů, Ochrana a rozvoj
hodnot území a v kapitole h).
Kapitola a). Priority územního plánování:
potřeba minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné krajiny (zejména
dopravními stavbami) a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění
krajinných hodnot území,
z hlediska zachování migračních tras zvěře a zejména velkých savců zabránit fragmentaci území, při
přípravě a realizaci silničních a železničních staveb, především čtyřpruhových komunikací a
dvoukolejných tratí, zajistit dostatečnou prostupnost silničního nebo železničního tělesa pro živočichy,
zejména s ohledem na velké druhy savců, a tím zajistit napojení na ostatní významné přírodní celky
České republiky, Rakouska a Německa,
přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů (tzv. „brownfields“) a nezhoršit podmínky
pro využívání zastavěného území,
při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné
plochy situovat pokud možno v návaznosti na zastavěné území, respektovat stávající historicky utvářené
sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v krajině, včetně ochrany
jednotlivých kulturních památek, při přednostním využití nevyužitých a opuštěných areálů a proluk v
zastavěném území a se zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro pracovní síly i z okolních
obcí.
ZÚR JčK respektují republikovou prioritu (20). Priorita (20) je naplňována zejména v kapitolách: Priority
územního plánování, Plochy a koridory, Ochrana a rozvoj hodnot území, Vymezení cílových
charakteristik krajiny.
Kapitola a). Priority územního plánování:
z hlediska ochrany přírodních hodnot v území kraje respektovat podmínky využití zvláště chráněných
území přírody a ptačích oblastí a evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 a zajistit jejich
organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků územního
systému ekologické stability (dále též jen „ÚSES“), pro které je potřeba formou navržených veřejně
prospěšných opatření vytvořit podmínky pro jejich založení a fungování,
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)

Stav plnění
z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do chráněných oblastí
přirozené akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), ochrany povrchových a podzemních vod a vodních
ekosystémů v území kraje je potřeba podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení
retenčních schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro
stávající i budoucí potřeby kraje,
z hlediska ochrany ovzduší, půd a vod v území před znečištěním je potřeba zamezit nepříznivým
projevům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a
odstranit staré ekologické zátěže v území,
z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy je potřeba zajistit ochranu před vodní a větrnou erozí, před
svahovými deformacemi a před neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem zachovat hodnoty území
pro zemědělské a lesní hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické přínosy těchto
hospodářských činností,
z hlediska ochrany, zachování, udržení a v rámci specifických oblastí případně i obnovy jedinečného
výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy je
potřeba minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné krajiny (zejména
dopravními stavbami) a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění
krajinných hodnot území,
vytvářet podmínky k ochraně stávajících a vytváření nových, zatím nefunkčních prvků ÚSES, zvyšovat
podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších ekosystémů zvyšujících biodiverzitu, ekologickou
stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi půdy.
přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů (tzv. „brownfields“) a nezhoršit podmínky
pro využívání zastavěného území,
Koordinační výkres – zanesení všech limitů v území, tedy i limitů ochrany životního prostředí, ochrana
přírodních hodnot (ZCHÚ, NATURA 2000, ÚSES aj.) je uveden v ZÚR jako zdůrazněný veřejný zájem.
Vymezené plochy nadmístního významu i koridory technické a dopravní infrastruktury respektují
v maximální možné míře tyto limity. ZÚR vymezuje plochy a koridory nadregionálního a regionálního
ÚSES a asanační území nadmístního významu (Boletice, Mydlovary, apod.) s uvedením úkolů pro
plánování a usměrňování územního rozvoje.
Upřesňuje územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot kraje a vymezuje
cílové charakteristiky krajiny Jčk.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

28.

29.

30.

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)

ZÚR JčK respektují republikovou prioritu (21), kterou naplňují zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, Asanační území, Ochrana a
rozvoj hodnot území, VPS a VPO a v kapitole h).

čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

ZÚR respektují prioritu (22). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování,
Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, Ochrana a rozvoj hodnot území, Cílové
charakteristiky krajiny, VPS a VPO a v kapitole h).

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.

ZÚR respektují prioritu (23). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování,
Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, VPS a VPO a v kapitole h).

Kapitola a) Priority územního plánování:
z hlediska ochrany přírodních hodnot v území kraje respektovat podmínky využití zvláště chráněných
území přírody a ptačích oblastí a evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 a zajistit jejich
organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků územního
systému ekologické stability (dále též jen „ÚSES“), pro které je potřeba formou navržených veřejně
prospěšných opatření vytvořit podmínky pro jejich založení a fungování,
vytvářet podmínky k ochraně stávajících a vytváření nových, zatím nefunkčních prvků ÚSES, zvyšovat
podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších ekosystémů zvyšujících biodiverzitu, ekologickou
stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi půdy.

Kapitola a). Priority územního plánování:
zabezpečit rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních
aktivit a rekreace na území kraje v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují
přírodní hodnoty
ZUR vymezují plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu (plochy pro golf, lyžařské areály apod.)
a koridory dopravní infrastruktury – cyklostezky a stanoví podmínky pro rozvoj turistického ruchu.

Kapitola a). Priority územního plánování:
z hlediska ochrany, zachování, udržení a v rámci specifických oblastí případně i obnovy jedinečného
výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy je
potřeba minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné krajiny (zejména
dopravními stavbami) a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění
krajinných hodnot území,
z hlediska zachování migračních tras zvěře a zejména velkých savců zabránit fragmentaci území, při
přípravě a realizaci silničních a železničních staveb, především čtyřpruhových komunikací a
dvoukolejných tratí, zajistit dostatečnou prostupnost silničního nebo železničního tělesa pro živočichy,
zejména s ohledem na velké druhy savců, a tím zajistit napojení na ostatní významné přírodní celky
České republiky, Rakouska a Německa,
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)
zejména ve vymezených rozvojových osách zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní
obsluhy,
nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybavenosti a dopravní
obsluhy,
při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné
plochy situovat pokud možno v návaznosti na zastavěné území, respektovat stávající historicky utvářené
sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v krajině, včetně ochrany
jednotlivých kulturních památek, při přednostním využití nevyužitých a opuštěných areálů a proluk v
zastavěném území a se zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro pracovní síly i z okolních
obcí. Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury a stanovení podmínek pro jejich vymezení
v bodě (18) až (22) ZUR.

31.

32.

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).

čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s

ZÚR JčK respektují prioritu (24). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Plochy a koridory, VPS a VPO a v kapitole h).
Kapitola a). Priority územního plánování:
zejména ve vymezených rozvojových osách zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní
obsluhy a veřejné technické vybavenosti spolu s přednostním využitím vlastních a místně dostupných
surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných
území kraje a pro stabilizaci specifických hospodářských činností na ostatním území kraje,
nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybavenosti a dopravní
obsluhy
pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje je potřeba posílit vzájemné sociální,
hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi, zlepšit podmínky
i v malých venkovských sídlech v rámci existující sídelní struktury kraje, umožnit i rozvoj specifických
oblastí, ve kterých dnes převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami.
Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury a stanovení podmínek pro jejich vymezení v bodě (18)
až (22) ZUR.
ZÚR respektují prioritu (25). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování,
Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, VPS a VPO a v kapitole h).
Kapitola a) Priority územního plánování:
„ z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do chráněných oblastí
přirozené akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), ochrany povrchových a podzemních vod a vodních
ekosystémů v území kraje je potřeba podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení
retenčních schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.

33.

34.

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)

Stav plnění
stávající i budoucí potřeby kraje“
z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy je potřeba zajistit ochranu před vodní a větrnou erozí, před
svahovými deformacemi a před neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem zachovat hodnoty území
pro zemědělské a lesní hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické přínosy těchto
hospodářských činností,
z hlediska ochrany území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat
rozsah případných škod, vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu.
ZÚR JčK respektují prioritu (26). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Plochy a koridory, VPS a VPO a v kapitole h).
Kapitola 1. Priority územního plánování:
z hlediska ochrany území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat
rozsah případných škod, vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu.
ZÚR respektují prioritu (27). Naplňování priority prostupuje mnoha kapitolami ZÚR ÚK zejména:
Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Plochy a koridory, VPS a VPO.
Kapitola a). Priority územního plánování:
zejména ve vymezených rozvojových osách zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní
obsluhy a veřejné technické vybavenosti spolu s přednostním využitím vlastních a místně dostupných
surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných
území kraje a pro stabilizaci specifických hospodářských činností na ostatním území kraje,
podporovat využívání technologií s nízkou spotřebou primárních surovin, nízkoemisních,
nízkoodpadových a energeticky nenáročných technologií, podporovat využívání technologií, které
omezují množství vznikajících odpadů, podporovat maximální materiálové a energetické využití odpadů.
pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje je potřeba posílit vzájemné sociální,
hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi, zlepšit podmínky
i v malých venkovských sídlech v rámci existující sídelní struktury kraje, umožnit i rozvoj specifických
oblastí, ve kterých dnes převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami.
Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury a stanovení podmínek pro jejich vymezení v bodě (18)
až (22) ZUR.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

35.

36.

37.

38.

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

Jihočeský
kraj

čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)
čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)

čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

ZÚR respektují prioritu (28). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování,
Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Ochrana a rozvoj hodnot území. Obecně formulované úkoly
územního plánování jsou následně konkretizovány v kapitolách Plochy a koridory, VPS a VPO, Asanační
území.
Návrhy obsažené v ZÚR jsou koncipovány ve prospěch zajištění kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury.
ZÚR JčK respektují prioritu (29). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Rozvojové oblasti a osy, Plochy a koridory, VPS a VPO, Asanační území.
Kapitola a). Priority územního plánování:
Viz priorita čl. (27).

ZÚR respektují prioritu (30). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování,
Plochy a koridory, VPS a VPO.
Kapitola a. Priority územního plánování:
z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do chráněných oblastí
přirozené akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), ochrany povrchových a podzemních vod a vodních
ekosystémů v území kraje je potřeba podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení
retenčních schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro
stávající i budoucí potřeby kraje.
Kapitola d). Plochy a koridory:
ZÚR vymezuje konkrétní záměry nadmístního významu na zdokonalení systému odkanalizování a čištění
odpadních vod a zásobování vodou a územní rezervy pro LAPV.
ZÚR JčK respektují prioritu (31). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního
plánování, Plochy a koridory.
Kapitola a). Priority územního plánování:
podporovat využívání technologií s nízkou spotřebou primárních surovin, nízkoemisních,
nízkoodpadových a energeticky nenáročných technologií, podporovat využívání technologií, které
omezují množství vznikajících odpadů, podporovat maximální materiálové a energetické využití odpadů.
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39.

Jihočeský
kraj

čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

40.

Moravskoslezský kraj

čl. (14) až (32)

Moravskoslezský kraj

čl. (14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
2006)

41.

ZÚR respektují prioritu (32). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování“.
Ve vazbě na ÚAP jsou trvale vyhodnocovány míry rovnováhy socioekonomického a demografického
vývoje v dílčích územích kraje, tak, aby bylo možno předcházet prohlubování nežádoucích regionálních
rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat nástroje na
podporu rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na
sociální soudržnost.

Moravskoslezský kraj
Vyjádření Moravskoslezského kraje k prioritám - obecně:
Republikové priority jsou promítnuty do projednaného návrhu ZÚR MSK, zejména do kapitoly A Priority
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, viz dále odůvodnění ZÚR MSK vyhodnocení souladu ZÚR s PÚR ČR.
Požadavky priority jsou v ZÚR MSK promítnuty ve více kapitolách a textech v dílčích požadavcích, které
stanovují ochranu hodnot území kraje, krajiny, charakteru sídel se současným definováním podmínek pro
rozvoj území a naplnění potřeb jeho ekonomického a sociálního rozvoje – tím požadavky priority ve
výsledném souhrnu naplňují, např.:
V kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území byly stanoveny
požadavky na omezení extenzivního rozvoje sídel (čl.6), vytváření podmínek na využívání přírodních a
historických hodnot území při respektování jejich ochrany (čl.8), ochrana území v exponovaných
prostorech požadavkem na omezení rozšiřování a vzniku lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci
(čl.9), na ochranu výjimečných přírodních hodnot území apod.
Obdobné požadavky jsou pak obsaženy v požadavcích a podmínkách na využití území a v úkolech pro
územní plánování definovaných pro jednotlivé rozvojové osy a oblasti (kapitoly B. a C.) a také pro
specifické oblasti a v kapitole D. v podmínkách a úkolech u ploch a koridorů navrhovaných ZÚR MSK.
Podrobně pak jsou zásady priority rozpracovány v ZÚR MSK v kapitole E., která vymezuje přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území včetně stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot; a v kapitole F. Vymezení cílových charakteristik krajiny čl. 79 až 99,
která vymezuje základní oblasti krajinného rázu včetně pojmenování možných ohrožení a na ně navazující
zásady pro rozhodování v území včetně zásad pro vymezené krajinné typy.
Rozsudkem NSS č.j. 7 Ao 2/2011-202 ze dne 16. 6. 2011 byla část podmínek a požadavků ochrany
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území a také podmínek ochrany oblastí krajinného rázu a
typů krajin obsažených v ZÚR MSK zrušena. Dále byla rozsudkem 7 Ao 7/2011 ze dne 15. 3. 2012
zrušena část regulace omezující vznik a rozšiřování lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci na
území kraje (v čl. 27, 74 a 94 ZÚR MSK). Proto bude tato problematika řešena v rámci aktualizace ZÚR
MSK, budou přepracovány kapitoly E. a F. ZÚR MSK a v ostatních částech budou upraveny relevantní
části textu vztahující se k uvedené problematice. Jako podklad budou využity: Studie sídelní struktury
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42.

Moravskoslezský kraj

čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)

Moravskoslezského kraje, Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na
území Moravskoslezského kraje, Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje a
Územní studie posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměrů v
krajině.
Požadavky zajišťující naplnění priority jsou v ZÚR MSK promítnuty v dílčích požadavcích ve více
kapitolách a textech. Např.:
v kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou definovány
požadavky na zkvalitnění dopravního propojení a dostupnosti západní části kraje (ORP Krnov, ORP
Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) (čl. 3), dále požadavek vytváření podmínek a podpora rozvoje
sídelní, výrobní a obslužné funkce spádových sídel v západní části MSK (Osoblaha, Krnov, Vrbno p.P.,
Rýmařov, Vítkov) (čl.5).
Podrobněji jsou pak definovány požadavky směřující k odstranění zjištěných negativních jevů vedoucích k
segregaci území kraje také v podmínkách na využití území a v úkolech pro územní plánování
definovaných pro rozvojové osy a oblasti a zejména pak pro specifické oblasti (kapitoly B. a C. ZÚR
MSK), např.:
Zkvalitnění napojení sídel v území na silniční síť….a … zkvalitnění celkové dopravní obsluhy území
zejména s vazbou na specifickou oblast republikového významu SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník (čl.23);
Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb v SOB-N3 Králický Sněžník – Jeseníky v osách
Opava – Krnov – Osoblaha (ve vazbě na rozvojovou oblast republikového významu OB2) a Krnov –
Bruntál (- Šternberk - Olomouc) (čl.23); …… Podpora obytné a rekreační funkce sídel též mimo hlavní
rekreační střediska. Jejich rozvoj řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou a podpora
rozvoje občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch s rozšířením
možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra (čl. 26); ……Zkvalitnění a rozvoj technické
infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření k posílení stability osídlení, zejména ve
spádových sídelních centrech (Bruntál, Rýmařov, Město Albrechtice, Horní Benešov, Břidličná, Osoblaha,
Vrbno pod Pradědem), Rozvoj rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska, Podporovat
rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch s rozšířením
možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra (čl. 27); ……..Komplexní revitalizace
území dotčeného těžbou černého uhlí s polyfunkčním využitím rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve
vazbě na vlastnosti a požadavky okolního území (čl. 28); ………..Zkvalitnění a rozvoj dopravního
propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami Moravskoslezského a Olomouckého kraje (OB2
Ostrava, OB8 Olomouc, republiková rozvojová osa OS10), Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury,
občanského vybavení a podpora dalších opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových
sídelních centrech (Vítkov, Budišov n. Budišovkou), Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s
rozvojovou oblastí republikového významu OB8 Olomouc v ose Budišov n. Budišovkou (- Moravský
Beroun – Šternberk – Olomouc) (čl. 29).
Pro prohloubení znalostí o území pořídil krajský úřad Studii sídelní struktury Moravskoslezského kraje.
Ze zjištění této studie vyplývá, že zejména v oblasti Karvinska, Osoblažska, Vítkovska a také Rýmařovska
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43.

Moravskoslezský kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

44.

Moravskoslezský kraj

čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).

a části Bruntálska je současný vývoj v mnoha ukazatelích velmi nepříznivý a v případě neřešení situace
může dojít k ohrožení udržitelného rozvoje v oblasti. Proto v Aktualizaci ZÚR MSK bude prověřena
případná úprava požadavků, podmínek a úkolů pro územní plánování podle výsledků studie. [viz bod a) a
e) této zprávy].
Cíl priority, tj. přednost komplexních řešení, zajištění požadavků na zvyšování kvality života obyvatel a
hospodářského rozvoje území a dále omezení řešení zhoršujících stav i hodnoty území, je promítnut ve
všech částech ZÚR MSK.
Celý text kapitoly A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území obsahuje
požadavky a podmínky směřující k naplnění požadavku PÚR ČR v navazující ÚPD, např.:
Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání
zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné
krajině. (čl. 6)
Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit
současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění
odpadních vod. (čl. 7)
Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního
území. (čl. 12)
Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a východní části
kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi
z dopravy a výrobních provozů. (čl. 13)
Obdobně jsou požadavky a podmínky směřující k naplnění tohoto požadavku PÚR ČR zapracovány také
do ostatních kapitol ZÚR MSK, např. do podmínek rozvojových os a oblastí, specifických oblastí
(kapitoly B. a C.), v kapitole D. Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES, územní rezervy v
podmínkách a úkolech stanovených u jednotlivých ploch a koridorů navrhovaných ZÚR MSK. Podmínky
ochrany hodnot definovaných kraje a zásad pro ochranu krajiny pak obsahují kapitoly E. a F. ZÚR MSK.
Kraj s výjimkou lokality Mošnov (Kapitola D. Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES, územní
rezervy, čl.71a, přebíráno z ÚP VÚC) přímo nevymezoval v ZÚR MSK rozvojové plochy.
ZÚR MSK však definuje obecné podmínky a požadavky vytvářející podmínky pro vymezování
rozvojových ploch a také pro zajištění chybějící infrastruktury nezbytné pro fungování území a pro
případný návrh zastavitelných ploch v navazující ÚPD. Tyto podmínky a požadavky jsou obsaženy ve
více kapitolách ZÚR MSK, např.: Kapitola A) Priority územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsahuje požadavky a podmínky na zkvalitnění dopravní dostupnosti a
zásobování území energiemi (např. Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a
železniční síť mezinárodního a republikového významu (čl. 2), Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení
západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s
přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska (čl. 3), Vytvoření podmínek pro stabilizované
zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy na území
Slovenska a Polska (čl. 4)). V kapitolách B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy a C. Specifické oblasti (čl.
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45.

Moravskoslezský kraj

čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

46.

Moravskoslezský kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

19. až. 29) jsou dále např.: stanovena kritéria pro vyhledávání ploch pro nové ekonomické aktivity,
požadavky na preferenci brownfields, podporu restrukturalizace ekonomiky s důrazem na modernizaci
průmyslu, rozvoj služeb a dalších aktivit apod.
Pro prohloubení znalostí o území pořídil krajský úřad Studii sídelní struktury Moravskoslezského kraje, v
Aktualizaci ZÚR MSK budou na základě výsledků této studie navrženy pokyny pro navazující územně
plánovací dokumentaci k vytvoření vhodných podmínek pro další příznivější vývoj příslušných území [viz
bod a) a e) této zprávy].
Podmínky zajišťující naplnění priority, tj. nastavení podmínek směřujících další rozvoj sídelní struktury k
polycentrickému rozvoji jsou v ZÚR MSK promítnuty v dílčích požadavcích ve více kapitolách a textech,
např.:
Obsaženo v kapitole A Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území v čl. 5
Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:
kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve východní části
kraje: - v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Českým Těšínem a Havířovem; - v
podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek-Místek a Třinec po Jablunkov; - rozvoje
sídelní, výrobní a obslužné funkce spádových sídel v západní části MSK (Osoblaha, Krnov, Bruntál, Vrbno
pod Pradědem, Rýmařov, Vítkov). V čl. 6 Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových
suburbánních zón, efektivní využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a
areálů před výstavbou ve volné krajině a také v čl. 12 Polyfunkční využití rekultivovaných a
revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního území.
Obdobné požadavky jsou pak zahrnuty také do kapitoly B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy (čl. 19, 20,
21) a kapitoly C. Specifické oblasti (čl. 26, 27, 28 a 29)
Pro prohloubení znalostí o území pořídil krajský úřad Studii sídelní struktury Moravskoslezského kraje, v
Aktualizaci ZÚR MSK bude na základě výsledků této studie prověřena možnost doplnění či úpravy
podmínek a požadavků, resp. úkolů pro územní plánování k vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj
polycentrické struktury osídlení [viz bod a) a e) této zprávy].
Priorita je promítnuta v ZÚR MSK v téměř ve všech jejich kapitolách.
Např.: podmínky k omezení suburbanizačních trendů, podmínka na polyfunkční využívání území jsou v
kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje, území v čl. 6 Regulace
extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání zastavěného území,
preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině, v čl. 12
Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního
území. Dále je v prioritách územního rozvoje kraje zapracován také požadavek omezení fragmentace
krajiny - v čl.13 … Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny…
Podmínky směřující navazující územně plánovací dokumentaci k hospodárnému využívání zastavěného
území a minimalizace nových záborů ZPF jsou také v kapitolách B Rozvojové oblasti a rozvojové osy a C
Specifické oblasti (např. ... Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s
ohledem na minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území...... Rozvoj
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47.

Moravskoslezský kraj

čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)

obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě na zastavěná území sídel ...
Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávat podle těchto hlavních kritérií: - vazba na významná sídla
ve struktuře osídlení; - existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury; preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající
zástavby; minimalizace záborů nejkvalitnějšího ZPF (I. a II. třída ochrany)…
Tyto podmínky jsou ve vztahu k ochraně definovaných hodnot kraje a ochraně krajiny zapracovány také v
kapitolách E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot (čl. 73 až 78 ZÚR MSK) a F. Vymezení cílových charakteristik krajiny (čl. 79 až 99)
ZÚR MSK (např. Preferovat ochranu přírodních, kulturních a estetických hodnot území před extenzivním
rozšiřováním zastavitelných území...)
Priorita je ZÚR MSK naplněna.
Ochrana životního prostředí, zvláště chráněných území přírody, ochrana ZPF atd. je zapracována již v
kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, např. čl. 6
Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání
zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné
krajině.
čl.8. ... vytváření podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako
atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.
čl. 13 Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a východní
části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a
emisemi z dopravy a výrobních provozů.
čl. 14 Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO
Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných
krajinných, resp. kulturně historických dominant. Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit
udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO Poodří
a na přítocích Odry).
čl. 15 Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje.
Obdobně jsou tyto principy zapracovány také v kapitolách B. Rozvojové oblasti a osy, v kapitole C.
Specifické oblasti a také v kapitole D. Plochy a koridory v podmínkách u jednotlivých záměrů - např.
Minimalizace vlivů: …na obytnou a rekreační funkci stávající zástavby …. na krajinný ráz a přírodní
hodnoty dotčeného území (NRBC ÚSES, lesní porosty) … na odtokové poměry dotčeného území ….. na
fragmentaci lesních komplexů …..zásahů do historických krajinných struktur …..koordinovat vedení se
zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména na území CHKO Poodří ….. zohlednit zvýšenou hodnotu
krajinného rázu dotčeného území, …. zohlednit vzdálenost trasy od zástavby …. apod.
V kapitole D. jsou vymezeny také plochy a koridory pro územní systém ekologické stability nadregionální
a regionální úrovně kraje vytvářející základní skelet ÚSES, který je následně upřesňován v územních
plánech.
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48.

Moravskoslezský kraj

čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)

49.

Moravskoslezský kraj

čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

Rámcové podmínky pro využití přírodních zdrojů jsou v ZÚR MSK obsaženy např. v čl. 16a Ochrana a
využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje, a dále také např. v čl. 28 v
požadavcích na využití území a úkolech pro územní plánování …. Koordinovat zájmy těžby nerostných
surovin se zájmy ochrany přírody a krajiny a ochranou civilizačních a kulturních hodnot v souladu s
udržitelným rozvojem území. ….. Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí v prostoru
Karviná – Doubrava – Dětmarovice – Petřvald – Havířov – Horní Suchá – Stonava - Albrechtice s
polyfunkčním využitím rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky
okolního území……..Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné polyfunkční využití území
postiženého těžbou s využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v rámci přirozené sukcese i cílené
rekultivace s jejich vhodným začleněním do systému zeleně s cílem zachování ekologické stability a
prostupnosti krajiny.
Požadavky na ochranu přírodních hodnot a krajiny s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajin v
MSK pak byly podrobně rozpracovány v kapitole E) ZÚR MSK a v kapitole F) Vymezení cílových
charakteristik krajiny body 79 až 99.
Rozsudkem NSS č.j. 7 Ao 2/2011-202 ze dne 16. 6. 2011 byla část podmínek a požadavků ochrany
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území a také podmínek ochrany oblastí krajinného rázu a
typů krajin obsažených v ZÚR MSK zrušena. Proto bude tato problematika řešena v rámci aktualizace
ZÚR MSK (viz také vyhodnocení čl. 14 PÚR ČR 2008).
V ZÚR MSK je řešeno ve vztahu k eliminaci suburbanizace, zachování prostupnosti krajiny a omezení její
fragmentace, vymezení dostatečných ploch veřejných ploch a ploch pro zajištění každodenní rekreace v
zázemí měst a také vymezení systému ekologické stability (např. čl. 6 ….regulace extenzivního rozvoje
sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání zastavěného území, preference
rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině…….., čl. 14 ….. při
vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny ……, čl. 19 …. Ochrana,
zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí ……, V rámci ÚP obcí vymezit v
odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně … apod.)
V rámci aktualizace ZÚR MSK v souladu s požadavkem obsaženým v dohodě č. 36/2011 uzavřené mezi
Ministerstvem životního prostředí a Moravskoslezským krajem, tj. Společná deklarace k opatřením pro
zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji: „Zohlednit ve svých strategických územně
plánovacích dokumentech Zelené ochranné pásy“, budou prověřeny možné způsoby řešení problematiky v
ZÚR, případně navrženy konkrétní požadavky a úkoly v jednotlivých relevantních kapitolách ZÚR MSK.
Požadavky směřující k naplnění priority jsou promítnuty v ZÚR MSK ve více jejich kapitolách, Základní
obecný rámec je obsažen již v kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území.
Blíže je pak rozpracován v kapitolách B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy a C .Specifické oblasti Čl. 19
až 29 Např. Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a
mezinárodního významu…....Rozvoj cestovního ruchu a rekreace podporovat zejména v oblasti Slezských
Beskyd ….při řešení rozvoje rekreačních středisek preferovat intenzivnější využití zastavěných částí obcí a
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50.

Moravskoslezský kraj

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.

vazbu na zastavěné a zastavitelné území sídel ………při umisťování nových sportovních a rekreačních
zařízení zohledňovat pohledovou exponovanost lokalit a další podmínky ochrany přírodních a kulturních
hodnot krajiny…...podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a
cyklodopravu………Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy hlavních rekreačních středisek
……..Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční
využitelností……V hlavních rekreačních centrech oblasti podporovat rozvoj občanského vybavení a
doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního
využití…….Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a
mezinárodního významu……..Nové plochy pro bydlení a rekreaci vymezovat současně s plochami a
koridory odpovídající veřejné infrastruktury ve vazbě na zastavěná území sídel…, apod.
Podmínky vedoucí k zachování a rozvoji hodnot území, které je nutno respektovat v navazující územně
plánovací dokumentaci, jsou rozpracovány v kapitolách E. Upřesnění územních podmínek koncepce
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a F. Vymezení cílových charakteristik
krajiny.
Viz také vyhodnocení priority 14.
Jako podklad pro upřesnění kapitoly E. a F. krajský úřad pořizuje mimo jiné Územní studii rekreačního
potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje [viz bod a) a e) této
zprávy].
Požadavky směřující k naplnění priority jsou v ZÚR MSK promítnuty.
Základní rámec je zakotven již v kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území (např. čl. 2 Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť
mezinárodního a republikového významu, čl. 3 Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části
kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím
ČR (Olomoucký kraj) a Polska .....čl. 4 Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi
včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska .....čl. 13 ....
Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z
dopravy a výrobních provozů... čl. 14 ... Při vymezování nových rozvojových aktivit za-jistit udržení
prostupnosti krajiny.......), je promítnut do podmínek a úkolů kapitol B. Rozvojové osy a rozvojové oblasti
a C. Specifické oblasti čl. 19 až 29 (např. ....Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na
pěší dopravu a cyklodopravu........Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména
nadregionálního a mezinárodního významu.......Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními
rozvojovými oblastmi a osami v ČR (Ostrava, Olomouc, Zlín), v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice) a na
Slovensku (Žilina)............. Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s
ohledem na minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.......)
včetně podmínek pro jejich upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci.
Konkrétní záměry dopravní a technické infrastruktury jsou obsaženy v kapitole D. Plochy a koridory
veřejné infrastruktury, ÚSES, územní rezervy. V kapitole jsou navrženy dostatečné koridory umožňující
hledat optimální řešení v navazující územně plánovací dokumentaci. S ohledem na požadavek priority
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51.

Moravskoslezský kraj

čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).

jsou některé ze záměrů v určitých úsecích sdruženy do společných koridorů (např. EZ1 a EZ3, EZ2 a EZ1,
EZ7 a E501, EZ5 a D164 a T1).
Požadavky směřující k naplnění priority jsou v ZÚR MSK promítnuty. Základní rámec je zakotven již v
kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (např. čl. 2
Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a
republikového významu,… čl. 3 Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP
Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR
(Olomoucký kraj) a Polska, ...... čl. 10 Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné
dopravy, čl. 11 Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a
cyklodopravy) v návaznosti na: - ostatní dopravní systémy kraje; - systém pěších a cyklistických tras
přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; včetně preference jejich vymezování formou samostatných
stezek s využitím vybraných místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy,
.....čl. 13 Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a
emisemi z dopravy a výrobních provozů.......). Je také promítnut do podmínek a úkolů kapitol B.
Rozvojové osy a rozvojové oblasti a C. Specifické oblasti čl. 19 až 29 (např. ....Podpora rozvoje
integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu........Podpora rozvoje
turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezinárodního
významu.......Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR
(Ostrava, Olomouc, Zlín), v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice) a na Slovensku (Žilina)............. Rozvojové
plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na minimalizaci negativních
vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.......)
Konkrétní záměry dopravní a technické infrastruktury jsou obsaženy v kapitole D. Plochy a koridory
veřejné infrastruktury, ÚSES, územní rezervy. V kapitole jsou navrženy dostatečné koridory umožňující
hledat optimální řešení v navazující územně plánovací dokumentaci.
Podmínky pro vymezování nových rozvojových ploch v navazující územně plánovací dokumentaci jsou
pak např. v kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (čl. 6
Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání
zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině
a také čl. 7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou .... a dále jsou zapracovány do podmínek a úkolů
kapitol B. Rozvojové osy a rozvojové oblasti a C. Specifické oblasti čl. 19 až 29 např. Rozvoj obytné
funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě na zastavěná území sídel.
Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na minimalizaci
negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.
Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávat podle těchto hlavních kritérií: - vazba na významná sídla
ve struktuře osídlení; - existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury; preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající
zástavby….
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52.

Moravskoslezský kraj

čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.

Požadavky na ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) jsou v ZÚR MSK zapracovány rámcově v kapitole A. Priority
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území ( čl. 15 Preventivní ochrana území
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod na
civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje). Dále jsou rozpracovány také v požadavcích
a úkolech kapitoly B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy a C. Specifické oblasti - čl. 19 až 29 (např.
požadavek .... Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávat podle těchto hlavních kritérií:
preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen výjimečně ve zvláště
odůvodněných případech).
Konkrétní opatření na ochranu území před povodněmi jsou pak obsaženy v Kapitole D. Plochy a koridory
nadmístního významu – např. čl. 67 – záměr VZ1 – plocha pro opatření ke snížení povodňových rizik v
povodí horního toku řeky Opavy prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy včetně ploch a koridorů
doprovodných technických opatření v povodí horního toku řeky Opavy.
Ostatní konkrétní záměry protipovodňové ochrany jsou pak zapracovány v čl. 68 (záměry převzaté ze
schválených územních plánů VÚC) a pak také v kapitole H. II. Další požadavky na řešení v ÚPD obcí (čl.
114).
Požadavek k udržení vodního režimu území je zakotven v kapitole v kapitole A. Priority územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území ZÚR MSK a to v čl. 14
Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit…. zachování režimu povrchových a podzemních vod ...

53.

Moravskoslezský kraj

čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)

Požadavek je promítnut v kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území (čl. 15 Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje).
Dále je zakotven také do kapitoly B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy a C. Specifické oblasti - čl. 19 až
29 (např. požadavek .... Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávat podle těchto hlavních kritérií:
….preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen výjimečně ve zvláště
odůvodněných případech)…..

54.

Moravskoslezský kraj

čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních

Návrh řešení konkrétních koridorů veřejné infrastruktury a také podmínky pro navazující územně
plánovací dokumentaci jsou v ZÚR MSK zapracovány. Základní rámec je zakotven již v kapitole A.
Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a je promítnut také do
podmínek a úkolů kapitol B. Rozvojové osy a rozvojové oblasti a C. Specifické oblasti čl. 19 až 29, kde
jsou obsaženy podmínky např. ke zlepšení dopravní dostupnosti území, včetně zachování a rozvoje vazeb
na PL a SK v příhraničních území, podmínky pro vytvoření polycentrické sídelní struktury mimo jiné s
využitím spádových center, podmínky pro omezení suburbanizace a vytvoření podmínek pro stabilizaci
sídelních struktur apod.
Konkrétní záměry dopravní a technické infrastruktury jsou obsaženy v kapitole D. Plochy a koridory
veřejné infrastruktury, ÚSES, územní rezervy, pro jednotlivé záměry jsou navrženy dostatečné koridory
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Kraj

55.

Moravskoslezský kraj

56.

Moravskoslezský kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)
čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)

čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a

Stav plnění
umožňující hledat optimální řešení v navazující územně plánovací dokumentaci.
Podrobněji uvedeno také ve vyhodnocení např. priorit č. 23, 24, 29, 30.
Při pořizování ZÚR MSK je postupováno v souladu se stavebním zákonem s využitím všech nástrojů
územního plánování, zejména územně analytických podkladů ORP a kraje.
Otázka veřejného dialogu partnerů v území je naplňována v souladu se stavebním zákonem zejména v
rámci řízení o vydání ZÚR. Jedná se především o veřejnou publikaci a výklad návrhu ZÚR ÚK, zjištění a
vypořádání námitek dotčených obcí a zástupců veřejnosti a také připomínek dalších subjektů v území.

V ZÚR MSK je navržena koncepce rozvoje veřejné infrastruktury kraje včetně územní stabilizace
konkrétních koridorů a ploch, stanovení podmínek pro jejich upřesňování v navazující územně plánovací
dokumentaci v rámci vymezených koridorů. Cílem je vytvořit územní podmínky pro dokončení
dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a republikového
významu a zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení jednotlivých částí kraje a také vytvořit podmínky
pro stabilizované zásobování území energiemi, což je nezbytnou podmínkou a předpokladem dalšího
vývoje území v následném období. (viz také vyhodnocení priorit č. 16, 23, 24 a 27).
Záměry na doplnění stávající a navržené kostry veřejné infrastruktury kraje zjištěné v rámci územně
analytických podkladů kraje budou prověřeny v připravované Aktualizaci ZÚR MSK.
Rámcové podmínky na ochranu civilizačních a kulturních hodnot území (zejména cenných, kvalitních
znaků sídelních struktur, tj. také lze vztáhnout k požadavku na ochranu kvalitních městských prostorů)
jsou v ZÚR MSK obsaženy především v kapitolách E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a F. Vymezení cílových charakteristik krajiny (např.
čl.83 …chránit historické architektonické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu…. čl.
91 …respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího obrazu
sídla….čl. 96 …. respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel….
Otázka veřejného dialogu partnerů v území je naplňována v souladu se stavebním zákonem zejména v
rámci řízení o vydání ZÚR. Jedná se především o veřejnou publikaci a výklad návrhu ZÚR ÚK, zjištění a
vypořádání námitek dotčených obcí a zástupců veřejnosti a také připomínek dalších subjektů v území.
Požadavek priority je v ZÚR MSK promítnut v míře příslušejících tomuto typu dokumentace. ZÚR MSK
vytvářejí územní podmínky pro rozvoj koncepce dopravy návrhem konkrétních dopravních koridorů
(kapitola D. ZÚR MSK) a dále stanovením obecných podmínek vytvářejících rámec pro řešení oblasti
městské a hromadné dopravy v navazujících územně plánovacích dokumentacích a to ve více jejich
částech a kapitolách.
Základní principy jsou zakotveny již v kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území (např. čl. 2 Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a
železniční síť mezinárodního a republikového významu, čl. 3 Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení
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dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)

57.

Moravskoslezský kraj

čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)

Stav plnění
západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s
přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska ..... čl. 10 Vytváření územních podmínek pro rozvoj
integrované hromadné dopravy, čl. 11 Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů
dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na: - ostatní dopravní systémy kraje; - systém pěších
a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; včetně preference jejich vymezování formou
samostatných stezek s využitím vybraných místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové
dopravy).
Dále jsou požadavky priority zahrnuty do podmínek a úkolů kapitol B. Rozvojové osy a rozvojové oblasti
a C. Specifické oblasti v čl. 19 až 29 (např. ....Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě
na pěší dopravu a cyklodopravu........Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména
nadregionálního a mezinárodního významu .......Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními
rozvojovými oblastmi a osami v ČR (Ostrava, Olomouc, Zlín), v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice) a na
Slovensku (Žilina).....)
Konkrétní záměry dopravní infrastruktury jsou pak obsaženy v kapitole D. Plochy a koridory veřejné
infrastruktury, ÚSES, územní rezervy a v kapitole H. II. Další požadavky na řešení v ÚPD obcí (např. čl.
114 – cyklotrasy).
Požadavky směřující k naplnění priority jsou zapracovány v ZÚR MSK ve více jejich kapitolách. Jedná se
např. o podmínky obsažené v kapitole A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území v čl. 7 ..... rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.
Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod....
Obdobně je zahrnuta v požadavcích rozvojových os, oblastí a specifických oblastí podmínka .... ..... rozvoj
obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.....
Některé konkrétní záměry z oblasti zásobování vodou jsou také obsaženy v kapitole D. ZÚR MSK (čl. 66
a 66a).
V čl. 69 pak ZÚR MSK vymezují územní rezervy pro případné vodní nádrže, tj. plochy územních rezerv
pro lokality geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci vod (LAPV), zejména z
důvodu možné budoucí potřeby zajištění záložních zdrojů pitné a užitkové vody budoucím generacím v
důsledku možného deficitu vodohospodářského potenciálu krajiny způsobeného klimatickou změnou.
ZÚR MSK vycházely z koncepčního dokumentu Program rozvoje vodovodů a kanalizací
Moravskoslezského kraje (PRVKUK MSK), na základě kterého jsou do kapitoly H.II. čl. 114 zapracovány
konkrétní záměry v oblasti zásobování vodou a řešení odvádění a likvidace odpadních vod.
V rámci Aktualizace ZÚR MSK bude tato kapitola předmětem úpravy v souladu s přijatými změnami
PRVKUK MSK.
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58.

Moravskoslezský kraj

59.

Moravskoslezský kraj

60.

Zlínský kraj

čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

ZÚR MSK obsahovaly podmínky upravující možnosti vymezování ploch pro obnovitelné zdroje s
negativními vlivy na krajinu (VE) v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot čl. 73 až 78 ZÚR MSK a rovněž v kapitole F.
Vymezení cílových charakteristik krajiny čl. 79 až 99 ZÚR MSK.

čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

Jedná se o podrobnost pod rozlišovací schopnost ZÚR.
V ZÚR MSK jsou ve vztahu ke kvalitě obytné funkce, zajištění zdravého prostředí či posílení stability
osídlení stanoveny obecné podmínky obsažené v požadavcích u jednotlivých rozvojových os a
rozvojových oblastí, příp. specifických oblastí, např.: ...ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a
jejich rekreačního zázemí..... v rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných
prostranství a veřejné zeleně...... zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a
podpora dalších opatření k posílení stability osídlení......

Rozsudkem NSS č.j. 7 Ao 2/2011-202 ze dne 16. 6. 2011 byla zrušena část podmínek a požadavků
ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území a také podmínek ochrany oblastí krajinného
rázu a typů krajin obsažených v ZÚR MSK ve vztahu ke stavbám s negativními vlivy na krajinu (VE).
Proto bude tato problematika řešena v rámci aktualizace ZÚR MSK, budou přepracovány kapitoly E a F.
ZÚR MSK a v ostatních částech budou upraveny části textu vztahující se k uvedenému. Jako podklad
budou využity: zejména pořizovaná Územní studie cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje
a v návaznosti na její výsledky připravovaná Územní studie posouzení umístění záměrů velkých
výškových, plošných a prostorových rozměrů v krajině.

Zlínský kraj
Tato priorita je v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR Zk) vč. její aktualizace řešena
čl. (14)
zejména v kapitolách 3. a 6.
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
V kapitole 3. Specifické oblasti, je zpřesněna specifická oblast republikového významu SOB2 Beskydy,
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
pro kterou jsou stanoveny zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
Na základě Územně analytických podkladů Zlínského kraje (ÚAP Zk) byly v ZÚR Zk v kapitole 6. Cílové
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
charakteristiky krajiny, vymezeny základní krajinné typy (intenzivní zemědělská krajina, zemědělská
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
harmonická, zemědělská s lukařením, lesní harmonická, lesní s lukařením, lesní a krajina s vysokým
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
podílem povrchových vod). Dále bylo vymezeno 15 krajinných celků a krajinných prostorů. V kapitole
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
byly dále stanoveny pro základní typy krajin jejich cílové charakteristiky, možná ohrožení a zásady pro
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
využívání území. ZÚR Zk uložily úřadům územního plánování ve Zlínském kraji veřejně projednat a
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
zpřesnit stanovené typy krajin a jejich cílové charakteristiky v území krajinných celků.
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní Na základě 1. Aktualizace ÚAP ORP Zlínského kraje a ÚAP Zk byly v rámci aktualizace ZÚR Zk nově
vymezeny specifické oblasti nadmístního významu Bílé Karpaty a Litenčicko a jsou pro ně stanoveny
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.
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Kraj

61.

Zlínský kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
2006)
čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)

Stav plnění

ZÚR Zk vč. její aktualizace tuto prioritu naplňují především prostřednictvím kapitol 2., 3., 4. a 7.
V kapitole 2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy ZÚR Zk zpřesňují rozvojovou oblast republikového
významu Zlín a rozvojové osy republikového významu. Dále stanovují rozvojovou oblast nadmístního
významu Podbeskydsko a rozvojové osy nadmístního významu Vsetínskou a Olšavsko – Vlárskou a pro
plánování a usměrňování územního rozvoje těchto rozvojových oblastí a os stanovují zásady pro
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.
V kapitole 3. Specifické oblasti stanovilyZÚR Zk vč. její aktualizace specifické oblasti nadmístního
významu Bílé Karpaty a Litenčicko (viz. Naplňování priority čl. 14).
V kapitole 4. Plochy a koridory, jsou zpřesněny a vymezeny plochy a koridory veřejné infrastruktury, jejíž
realizace napomůže ke snížení disparit v území. Na území rozvojové oblasti republikového významu OB9
Zlín je vymezena rozvojová plocha pro výrobu, která vytváří podmínky pro udržení pracovních míst.
Navržené rozvojové plochy a koridory veřejné infrastruktury jsou v kapitole 7. Veřejně prospěšné stavby a
opatření vymezeny pro veřejně prospěšné stavby.

62.

Zlínský kraj

63.

Zlínský kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).

V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace deklarují požadavek na:
- koordinaci utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí při utvářením příslušných strategických
rozvojových dokumentů kraje. Sladění územních a politických aspektů souvisejících řešení a prověřit
jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje.
- Zapojení orgánů územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních
plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují
územně plánovací prověření a koordinaci.

V kapitole 4. Plochy a koridory, ZÚR Zk vč. její aktualizace vymezují na území kraje strategickou
průmyslovou zónu Letiště Holešov. Plocha je situována v republikové rozvojové oblast OB9 Zlín a je
napojena na navrhované rozvojové plochy a koridory veřejné infrastruktury.
V kapitole 1. Priority územního plánování, je zdůrazněn požadavek na věnování pozornosti na územně
plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských činností v území regionů se
soustředěnou podporou státu dle aktuální Strategie regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje
vyhlášeny územní obvody ORP Kroměříž, Rožnov pod Radhoštem a Valašské Klobouky.

32

Politika územního rozvoje ČR 2008
přehled plnění úkolů pro územní plánování
„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“
převzato z materiálu pro jednání vlády ke Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 dne 9. 8. 2013 (Příloha 1c materiálu)

Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

64.

Zlínský kraj

čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

V kapitole 1. Priority územního rozvoje je ZÚR Zk vč. její aktualizace uloženo podporovat polycentrický
rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín a urbanizovaného
území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridorů Pomoraví a Pováží.
Posilovat zároveň rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště pak středisek plnících funkci
ORP. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje,
s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru.

65.

Zlínský kraj

V kapitole 1. Priority územního plánování je jednou z priorit ZÚR Zk vč. její aktualizace využití ploch a
objektů vhodných pro podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a
přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných pro podnikání v zastavitelném
území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou
celistvost sídla. V souladu s touto prioritou je rozvojová plocha pro výrobu navržená v kapitole 4. Plochy
a koridory situována z převážné části na ploše brownfield Letiště Holešov.
Další prioritou je zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem
nenarušovat historicky cenné městské a venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní
fragmentaci přilehlé krajiny.

66.

Zlínský kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)

Ve stanovisku k vyhodnocení vlivu ZÚR Zk na ŽP není konstatován žádný negativní vliv na území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a proto nebyla přijata žádná kompenzační opatření.
V kapitole 4. Plochy a koridory, jsou navrženy dvě plochy pro těžbu nerostných surovin (těžbu
štěrkopísku). Pro obě lokality jsou navrženy zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro
územní plánování. Dále jsou v kapitole zpřesněny a vymezeny plochy nadregionálního a regionálního
ÚSES a plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu. Pro plochy jsou ZÚR Zk
vč. její aktualizace stanoveny zásady pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování.
V kapitole 5. Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot jsou navrženy zásady pro
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování týkající se této priority.
V kapitole 9. Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán, je ZÚR Zk vč. její aktualizace
navrženo prověření řešení koridorů dopravní a technické infrastruktury, které mohou být v konfliktu
s charakterem krajiny a ochranou zvláště chráněných území, pěti územními studiemi. Dvě územní studie
budou prověřovat možnost využití území uvolněných po těžbě štěrkopísku.
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Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

67.

Zlínský kraj

68.

Zlínský kraj

čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)
čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace požadují dbát při podpoře
stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech
a osách především na významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel
obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou,
prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a
zachování prostupnosti krajiny.

V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace stanovují podporovat rozvoj
cyklistické dopravy jak pro každodenní tak pro rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních
systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek. Dále
zabezpečit podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a
rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami konkrétní části
území.
V kapitole 9. Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán, ZÚR Zk vč. její aktualizace stanovují
potřebu zpracování územních studií jejichž cílem je prověření možností rozvoje cestovního ruchu a
rekreace ve specifické oblasti republikového významu Beskydy a ve specifické oblasti nadmístního
významu Bílé Karpaty .

69.

Zlínský kraj

70.

Zlínský kraj

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.
čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod

V kapitole 7. Veřejně prospěšné stavby a opatření, ZÚR Zk vč. její aktualizace vymezují dostatečně široké
koridory pro vedení technické a dopravní infrastruktury aby bylo možno tuto prioritu zohlednit i
v navazujících dokumentacích.
V kapitole 9. Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán je vZÚR Zk vč. její aktualizace
stanovena potřeba prověření koridorů technické a dopravní infrastruktury, které mohou být v konfliktu
charakterem krajiny a ochranou zvláště chráněných území sedmi územními studiemi.

V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace stanovují podporovat vytváření
vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a zařízení pro účinné zlepšení
dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje a současně pamatovat na
rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako
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Kraj

71.

Zlínský kraj

72.

Zlínský kraj

73.

Zlínský kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).
čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.
čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v

Stav plnění
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové
dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou dopravní obsluhu kraje.
V kapitole 4. Plochy a koridory, ZÚR Zk vč. její aktualizace zpřesněním a stanovením koridorů silniční a
železniční dopravy vytvářejí předpoklad rozvoje a zkvalitňování hromadné dopravy. ZÚR Zk vč. její
aktualizace dále stanovují území vhodná pro umístění zařízení kombinované dopravy nadmístního
významu.
V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace požadují dbát na preventivní
ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah
případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní
výstavbu.
V kapitole 4. Plochy a koridory, ZÚR Zk vč. její aktualizace stanovují jako územní rezervy plochy vhodné
pro akumulaci povrchových vod.

V rámci aktualizace ZÚR Zk je znění priority zapracováno do kapitoly 1. Priority územního rozvoje.

Řešení problematiky dopravy je do ZÚR Zk vč. její aktualizace převzato z Generelu dopravy Zlínského
kraje, čímž je dána komplexnost a efektivnost dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými
oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy.
V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace požadují vytváření vhodných
územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní
dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje.
V kapitole 4. Plochy a koridory, ZÚR Zk vč. její aktualizace zpřesňují a vymezují dopravní koridory
mezinárodního, republikového a nadmístního významu.

35

Politika územního rozvoje ČR 2008
přehled plnění úkolů pro územní plánování
„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“
převzato z materiálu pro jednání vlády ke Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 dne 9. 8. 2013 (Příloha 1c materiálu)

Kraj

74.

Zlínský kraj

75.

Zlínský kraj

76.

Zlínský kraj

77.

Zlínský kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)
čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)
čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)
čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

Stav plnění
V kapitole 7. Veřejně prospěšné stavby a opatření, ZÚR Zk vč. její aktualizace přisuzují dopravním
stavbám v těchto koridorech statut veřejně prospěšných staveb.
Problematika klastrů není řešitelná územně plánovací dokumentací, je to problematika spíše způsobu
jejího projednávání.

V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace požadují koordinovat utváření
koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických rozvojových dokumentů.
Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních
podmínkách.

V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace požadují pamatovat na rozvoj a
zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní využití jako rovnocenné alternativy
k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové dopravy jako součásti
integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje, současně
pamatovat na rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných
systému kraje.

Zlínský kraj má pro řešení problematiky dané touto prioritou schválen Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje. Z tohoto oborového dokumentu nevyplývají pro řešení ZÚR Zk žádné požadavky ani pro
aktualizaci ZÚR Zk.
Zlínský kraj má pro řešení problematiky dané touto prioritou schválenu Územní energetickou koncepci
Zlínského kraje. V souladu s tímto oborovým dokumentem ZÚR Zk vč. její aktualizace nenavrhují
lokalizaci žádného zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nadmístního významu.
V kapitole 1. Priority územního plánování, ZÚR Zk vč. její aktualizace deklarují zájem na podpoře
rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie v území.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

78.

Zlínský kraj

79.

Liberecký
kraj

80.

Liberecký
kraj

čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

Tato priorita není, na základě informací získaných z ÚAP, zejména z rozboru udržitelného rozvoje území,
v ZÚR Zk stanovena ani v rámci aktualizace ZÚR Zk.

Liberecký kraj
Naplňování priority územního plánování (14) patří mezi základní zásady návrhu ZÚR LK, priorita je
čl. (14)
naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK:
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
Kapitola A – Priority územního plánování,
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
civilizačních hodnot území kraje – ochrana a rozvoj přírodních hodnot Z42 – Z48, ochrana kulturních
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
hodnot Z49 – Z51, ochrana civilizačních hodnot Z52 – Z63 (urbanistické a architektonické hodnoty Z55,
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
typologie venkovských a městských prostorů Z54)
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
Kapitola F – vymezení cílových charakteristik krajiny Z64 – Z68
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
územní plánování výše zmíněných kapitol.
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
2006)
Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově Kapitola A – Priority územního plánování
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Kapitola C – specifické oblasti
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat Kapitola E.3 – zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací Hlavní mechanismy, jimiž k segregaci dochází, jsou analyzovány v ÚAP LK. Navrhované řešení při ÚPČ
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo je součástí ZÚR LK.
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

81.

Liberecký
kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola B – rozvojové oblasti
Kapitola C – specifické oblasti
Kapitola E.3 – zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol.

82.

Liberecký
kraj

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola C – specifické oblasti. Priorita je promítnuta zejména do úkolů pro územní plánování.

83.

Liberecký
kraj

čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).
čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

84.

Liberecký
kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola C – specifické oblasti
Kapitola D.3 – zásady koncepce rozvoje ÚSES
Kapitola E.3 – zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot
Kapitola F – Vymezení cílových charakteristik krajiny.
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola E.3 – zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot. Priorita je promítnuta zejména do kritérií a
podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro územní plánování jednotlivých zásad
v rámci této kapitoly.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

85.

Liberecký
kraj

86.

Liberecký
kraj

87.

Liberecký
kraj

čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny.
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)
čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)
čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola D.3 – zásady koncepce rozvoje ÚSES
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Kapitola F – Vymezení cílových charakteristik krajiny.
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola B – rozvojové oblasti a osy
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol.

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola E.3 – zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot (část Cestovní ruch, rekreace). Priorita je
promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro územní
plánování.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

88.

Liberecký
kraj

89.

Liberecký
kraj

90.

Liberecký
kraj

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.
čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).
čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola D.1 – Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Kapitola D.2 – Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury
Kapitola D.3 – zásady koncepce rozvoje ÚSES
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol.
Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola B – Rozvojové oblasti a osy
Kapitola D.1 – Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Kapitola D.2 – Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury
Kapitola D.3 – zásady koncepce rozvoje ÚSES
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol.
Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola D.2 – Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

91.

Liberecký
kraj

92.

Liberecký
kraj

93.

Liberecký
kraj

čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)
čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola D.2 – Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury. Priorita je promítnuta zejména do
kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro územní plánování.
Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola D.2 – Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol.
Dílčí část priority zaměřenou na využívání regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů v
řešeném území, lze naplňovat zejména v rámci řízení o ZÚR LK. Jedná se o volbu formy publikace a
presentace návrhu ZÚR ÚK, zjištění a vypořádání námitek dotčených obcí a zástupců veřejnosti,
připomínek dalších uživatelů území.

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje. Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o
změnách v území a do úkolů pro územní plánování.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)
čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola B – Rozvojové oblasti a osy
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol.

Liberecký
kraj

čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola D.2 – Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury (část Energetika). Priorita je promítnuta
zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro územní plánování.

Liberecký
kraj

čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola B – Rozvojové oblasti (zejména ROB2 Česká Lípa – Nový Bor)

94.

Liberecký
kraj

95.

Liberecký
kraj

96.

97.

Priorita je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR LK
Kapitola A – Priority územního plánování
Kapitola D.2 – Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury
Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Priorita je promítnuta zejména do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a do úkolů pro
územní plánování výše zmíněných kapitol. ZÚR LK také vymezuje 2 územní studie, které mají prověřit
zásobování pitnou vodou oblasti, kde kvalita pitné vody není stabilní.
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Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

98.

Královéhradecký
kraj

Královéhradecký kraj
Naplňování priority územního plánování (14) patří mezi základní zásady Zásad územního rozvoje
čl. (14)
Královéhradeckého kraje (dále jen „ZÚR KHK“) publikovaných na internetové adrese: http://www.krVe veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckehohodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
kraje-46187/
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
Priorita je naplňovaná v jednotlivých kapitolách ZÚR KHK: Stanovení priorit územního plánování,
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
Zpřesnění rozvojových oblastí a os, Specifických oblastí, Území s vyváženým rozvojovým potenciálem,
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
území kraje.
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
Problematika venkovské krajiny trpící odlehlostí a mj. též nedostatkem lidských zásahů, se zařazenými
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
KHKoly ochrany a rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Týká se zejména SOB7 –
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
Krkonoše-Jizerské hory, NSO1 – Broumovsko, NSO2 – Orlické hory, NSO3 – Jičínsko.
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní ZUR KHK dále řeší cílové charakteristiky krajiny:
Vymezení 12 unikátních krajinných celků, formulace jejich cílových charakteristik, a dílčích kroků
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
naplňování cílových charakteristik.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
Souhrnně lze uvést, že priorita je naplněna v kapitolách a), e), f):
2006)
pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje jsou stanoveny jak priority
územního plánování 15), 17), 18), 19) a 20), tak upřesněny územní podmínky koncepce jejich ochrany a
rozvoje včetně vymezení cílových charakteristik krajiny směřujících k její stabilizaci.

99.

Královéhradecký
kraj

čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)

Priorita územního plánování (15) je naplňována zejména v kapitolách: Stanovení priorit územního
plánování, Zpřesnění rozvojových oblastí a os, Specifických oblastí, Území s vyváženým rozvojovým
potenciálem,
V kapitole c) Zpřesnění vymezení specifických oblastí jsou mimo jiné stanoveny následující KHKoly pro
územní plánování:
vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva, vytvoření podmínek pro
vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních s výraznými zájmy ochrany přírody a krajiny,
vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva
Souhrnně lze uvést, priorita je naplněna v kapitolách a) a e) 4.1:
pro předcházení prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel je stanovena jak
priorita územního plánování 6), tak upřesněny územní podmínky koncepce jejich ochrany a rozvoje
civilizačních hodnot.
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Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

100.

101.

102.

Královéhradecký
kraj

Královéhradecký
kraj

Královéhradecký
kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).

čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

ZÚR KHK respektují republikovou prioritu územního plánování (16), požadavky týkající se komplexnosti
a vyváženosti funkčního využití území jsou ZÚR KHK vyjádřeny zejména v kapitolách: Stanovení priorit
územního plánování, Zpřesnění rozvojových oblastí a os, Specifických oblastí, Území s vyváženým
rozvojovým potenciálem,
Spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území je součástí procesu zpracování ZÚR KHK (zejm. forma
zohlednění připomínek obcí, konzultace s dalšími uživateli území) a pokračuje v procesu veřejného
projednání ZÚR KHK a vydání ZÚR KHK.
Tato skutečnost je dokladována mimo jiné napříld těmito úkoly územního plánování:
vytvoření podmínek pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních se zájmy ochrany přírody a
krajiny, koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s Libereckým a Středočeským
krajem, vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území,
Souhrnně lze uvést, priorita je naplněna v kapitolách a), e.4., úkoly v kapitolách b), c), d):
pro zajištění komplexních řešení směřujících k vyváženému rozvoji území kraje jsou stanoveny jak
priority územního plánování 1), 2), 3), 4), 5) a 7), tak jsou především upřesněny územní podmínky
koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního plánování ve
vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v území s vyváženým rozvojovým
potenciálem a v plochách a koridorech veřejné infrastruktury.
ZÚR KHK respektují republikovou prioritu (17). ZÚR KHK naplňuje tuto prioritu řadou návrhů:
Vymezení rozvojových oblastí a os s předpoklady dalšího územního rozvoje a posílení hospodářského
rozvoje, vytváří předpoklady pro překonání důsledků případných náhlých hospodářských změn v širším
zázemí.
Vymezení specifických oblastí s úkoly týkající se řešení jejich problémů, které oblast oslabují a činí
rizikovou v případě vzniku náhlých hospodářských změn.
Souhrnně lze uvést, že regiony tohoto charakteru nejsou na území kraje vymezeny. Priorita je naplněna v
kapitolách a), e.4.4, úkoly v kapitolách b), c), d.2.3:
pro zajištění podmínek k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou stanoveny jak priority
územního plánování 1), 2), 7), 8), 9), 10 a 11), tak jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a
rozvoje civilizačních hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního plánování ve vymezených
rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v území s vyváženým rozvojovým potenciálem a v
plochách a koridorech veřejné infrastruktury.
Naplňování priority územního plánování (18) patří mezi významné zásady ZÚR KHK které prostupují
mnoha kapitolami této územně plánovací dokumentace.
Konkrétně je problematika řešena v kapitolách a), b.2.3, e.4.:
na podporu polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje je stanovena jak priorita územního plánování
20), tak jsou stanoveny úkoly územního plánování v území s vyváženým rozvojovým potenciálem a
především upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje.
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103.

Královéhradecký
kraj

104.

Královéhradecký
kraj

105.

Královéhradecký
kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)
čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé

ZÚR KHK respektují republikovou prioritu (19). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), e), úkoly
v kapitolách b), c), d):
pro naplnění této priority na území kraje je stanovena jak priorita územního plánování 10), tak jsou
především upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního plánování ve vymezených rozvojových oblastech a
osách, specifických oblastech, v území s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech
veřejné infrastruktury.

ZÚR KHK respektují republikovou prioritu (20). Priorita (20) je naplňována zejména v kapitolách a), d.3.,
e.1., e.2., f),
úkoly v kapitolách b), c), d):
pro naplnění této priority na území kraje jsou stanoveny jak priority územního plánování 16), 17), 18) a
19), tak je vymezen územní systém ekologické stability, jsou upřesněny územní podmínky koncepce
ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje a především stanoveny úkoly územního plánování ve
vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v území s vyváženým rozvojovým
potenciálem a v plochách a koridorech veřejné infrastruktury.

ZÚR KHK respektují republikovou prioritu (21). Priorita (21) je naplňována zejména v kapitolách a),
e.4.3.:
pro stabilizaci a rozvoj krátkodobé rekreace jsou stanoveny jak priority územního plánování 5), 9) a 12),
tak jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje.
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Kraj

106.

Královéhradecký
kraj

107.

Královéhradecký
kraj

108.

Královéhradecký
kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)
čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)
čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.
čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).

Stav plnění

ZÚR KHK respektují prioritu (22). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), d.2.1.3, e.4.3.:
pro využití potenciálu území kraje pro cestovní ruch a jeho celoroční využití jsou stanoveny jak priority
územního plánování 12) a 13), tak je vymezen systém cyklodopravy a jsou upřesněny územní podmínky
koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje.

ZÚR KHK respektují prioritu (23). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), d.2.1 a d.2.2, úkoly v
kapitolách b), c):
pro zlepšení dostupnosti území kraje a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury je stanovena jak
priorita územního plánování 3), 4), 5), 9) a 13), tak jsou především vymezeny koridory veřejné dopravní a
technické infrastruktury a stanoveny úkoly územního plánování ve vymezených rozvojových oblastech a
osách, specifických oblastech, v území s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech
této veřejné infrastruktury.

ZÚR KHK respektují prioritu (24). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), d.2.1, úkoly v
kapitolách b), c):
pro zlepšení dostupnosti území a zkvalitnění dopravní infrastruktury s ohledem na veřejné zdraví je
stanovena jak priorita územního plánování 9), tak jsou především vymezeny koridory veřejné dopravní
infrastruktury a stanoveny úkoly územního plánování ve vymezených rozvojových oblastech a osách,
specifických oblastech, v území s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech této
dopravní infrastruktury.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

109.

Královéhradecký
kraj

110.

Královéhradecký
kraj

111.

Královéhradecký
kraj

čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.
čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými

ZÚR KHK respektují prioritu (25). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), d.2., e.1, úkoly v
kapitolách b), c):
pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofam v území
jsou stanoveny jak priority územního plánování 15) a 16), tak jsou především vymezeny plochy a koridory
veřejné technické infrastruktury, upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních
hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního plánování ve vymezených rozvojových oblastech a
osách, specifických oblastech, v území s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech
této technické infrastruktury.

ZÚR KHK respektují prioritu (26). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a):
pro naplnění této priority na území kraje je stanovena priorita územního plánování 14).

ZÚR KHK respektují prioritu (27). Naplňování priority prostupuje mnoha kapitolami ZÚR KHK zejména
a), d.2.1, d.2.2, e.4., úkoly v kapitolách b), c):
pro naplnění této priority na území kraje jsou stanoveny jak priority územního plánování 2), 3), 4), 5), 7) a
9), tak jsou především vymezeny plochy a koridory veřejné dopravní infrastruktury, upřesněny územní
podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního
plánování ve vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v území s vyváženým
rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech této dopravní infrastruktury.
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Kraj

112.

Královéhradecký
kraj

113.

Královéhradecký
kraj

114.

Královéhradecký
kraj

115.

Královéhradecký
kraj

116.

Královéhradecký
kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)
čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)
čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)
čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)
čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

Stav plnění

ZÚR KHK respektují prioritu (28). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), e.4.:
pro zajištění kvalty života obyvatel území kraje je stanovena jak priorita územního plánování 5), tak jsou
především upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje.

ZÚR KHK respektují prioritu (29). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), e.4.3.:
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území kraje jsou stanoveny jak priority územního plánování 9) a 13, tak jsou především
upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje.

ZÚR KHK respektují prioritu (30). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), d.2.:
pro zajištění vysoké úrovně technické infrastruktury jsou stanoveny jak priority územního plánování 4), 5)
a 11), tak jsou vymezeny plochy a koridory veřejné technické infrastruktury a stanoveny úkoly územního
plánování v nich.
ZÚR KHK respektují prioritu (31). Priorita je naplňována zejména v kapitolách: e.4.4.:
pro naplnění této priority na území kraje je stanovena jak priorita územního plánování 5), tak jsou
upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje.

ZÚR KHK respektují prioritu (32). Priorita je naplňována zejména v kapitolách a), e.4.1.:
pro naplnění požadavků na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastruktuu je
stanovena jak priorita územního plánování 5) s přispěním priority 20), tak jsou především upřesněny
územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)
Olomoucký kraj
Vyjádření Olomouckého kraje k prioritám – obecně:
Splněno – úkol je zabezpečen v celém rozsahu. Republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které stanovuje PÚR 2008 a týkají se územní problematiky Olomouckého
kraje, jsou podrobně obsaženy ve „Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje k naplnění priorit
územního plánování“ ve znění aktualizace č. 1 (duben 2011).

117.

Olomoucký
kraj

čl. (14) až (32)

118.

Olomoucký
kraj

119.

Olomoucký
kraj

čl. (14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
2006)
čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)

ZÚR OK vymezují v území krajinné celky (krajinné typy), ve kterých stanovují zásady pro využití a
uspořádání území. Vymezení akceptuje historickou strukturu osídlení a zohledňuje geomorfologii a
charakteristické krajinné znaky. K zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a
přírodních hodnot v krajině vymezují ZÚR cenná kulturně historicky významná území jako oblasti
s přírodně krajinářskými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým a přírodním potenciálem (dále
v textu kulturní krajina oblasti - KKO). Pro rozhodování v území jsou pro jednotlivé KKO stanoveny
zásady k ochraně hodnot v území. Pro části území kraje, ve kterých se projevují problémy v oblasti
hospodářského rozvoje a zejména sociální soudržnosti obyvatel území se vymezují specifické oblasti, pro
které se stanovují úkoly, jejichž cílem je vytvoření vyvážených podmínek pro udržitelný rozvoj.
Aktualizace ZÚR upřesňuje vymezení specifických oblastí (změna výkresu B.2., kap.A.3.) a rozšiřuje
území kulturní krajiny oblastí( změna výkresu B.6., kap.A.5).
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.

ZÚR respektují a v řešení dále upřesňují vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os z PÚR ČR . Ve
vymezených osách a oblastech se navrhuje posílení zejména dopravní infrastruktury a podporuje se vznik
rozvojových ploch nadmístního významu.
Pro zamezení prohlubování disproporcí v částech území s nevyváženými podmínkami pro udržitelný
rozvoj území, ZÚR přebírají a upřesňují vymezení specifických oblastí z PÚR ČR. ZÚR vymezují další
specifické oblasti ve kterých se na základě analýzy provedené v ÚAP projevuje nevyváženost podmínek
pro udržitelný rozvoj území. Ve všech specifických oblastech ZÚR stanovují úkoly, jejichž cílem je
vytvoření podmínek pro hospodářský rozvoj a posílení soudržnosti obyvatel území. Podmínky se stanovují
diferencovaně na základě zjištěných limitů využití území a ochrany hodnot území.
Aktualizace ZÚR upřesňuje vymezení specifických oblastí (změna výkresu B.2., kap.A.3.), rozvojových
os a oblastí (změna výkresu B.1., kap. A.2.) a uvádí je do souladu s PÚR ČR 2008. Zmenšení vymezení
specifické oblasti SOB3 s ohledem na její změněné vymezení v PÚR ČR 2008 - pouze na jižní část, tj.
vypuštění severní části není provedeno s ohledem na kritické hospodářské podmínky území, zejména
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120.

Olomoucký
kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

121.

Olomoucký
kraj

čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).

severní části ORP Jeseník (od Javornicka po Zlatohorsko). Aktuální míra nezaměstnanosti v regionu je
stále velmi vysoká.
Obce v západní část území ORP Prostějov – tj. obce Bousín, Buková, Drahany, Malé Hradisko, Niva,
Otinoves, Protivanov, Rozstání, Krumsín, Myslejovice, Plumlov, Prostějovičky, Ptení, Stínava, Vícov
hraničí s vojenským újezdem Březina převážně vykazují značné problémy v zaměstnanosti a sociálně
ekonomické oblasti. Přesto, že Plumlov a Vícov vykazují příznivé ukazatele o bytové výstavbě,
doporučuje se na toto území nahlížet jako na jeden funkční celek a přiřadit ho mezi specifické oblasti
Olomouckého kraje.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
ZÚR v souladu s ÚAP OK - rozborem udržitelného rozvoje území, cílový stav po realizaci zásad
územního rozvoje navrhují opatření pro vyřešení problémových území jak jsou zjištěny v analýze
vyváženosti vztahů územních podmínek (srovnání tří pilířů udržitelného rozvoje ). Řada navrhovaných
opatření vyplývajících z ÚAP ZÚR již obsahují (např. řešení problémů v oblastech Javornicka, Úsovska,
Moravskoberounska, Konicka, Pobečví), některé problémy jsou zatím evidovány a bude možné navrhnout
jejich řešení až po definitivním rozhodnutí o redukci rozsahu LAPV ( akt. ZÚR již řadu návrhů na zrušení,
popř. převedení mezi suché nádrže obsahuje) vzhledem k velkému rozsahu vázanosti území a tím i
znemožnění rozvinutí některých jiných funkcí v území ( Hanušovicko). Problémy Javornicka a jejich
řešení bude i nadále závislé na realizaci kapacitního dopravního propojení s vnitrozemím kraje. Řešení
tohoto problému je stále vázáno na vyřešení střetů s ochranou přírody. Převedení dopravního propojení ze
silnice I/44 na zkapacitněnou silnicí vedoucí přes Hanušovicko je pouhým přenesením problémů z jedné
lokality do lokality druhé, přičemž výsledek bude stejný (Ramzovské nasunutí, chráněné části přírody,
střety s jinými záměry v oblasti akumulace pitné vody, složitá geomorfologie a koordinace s železniční
tratí). Přínosem by zde mohl být rozvojový impuls pro tuto část specifické oblasti SOB3.
Aktualizace ZÚR upřesňuje vymezení rozvojových os a rozvojových oblastí včetně vymezení lokalit
vhodných pro umístění rozvojových ploch nadmístního významu (jejich lokalizace byla provedena na
základě prověření územními studiemi - viz. výkres B.6. a B.1). Na rozvojové osy jsou vázané návrhy na
zlepšení (upřesnění vymezení koridoru) dopravní infrastruktury.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
Aktualizace ZÚR na základě zpracovaných územních studii vymezuje lokality pro situování rozvojových
ploch nadmístního významu a současně vzhledem k ochraně zemědělské půdy a dalším limitům využití
území, stanovuje max. velikostní limity (viz . změna výkr. B.6. a kap. A.2.).
Zvýšení rozsahu těchto ploch lze provést pouze na základě aktualizace ZÚR OK. Studie prokázaly rezervy
v možnosti dalšího rozšíření navržených ploch. Vzhledem k reálným možnostem vstupu nových „velkých“
investorů a zejména vzhledem k ochraně kvalitní zemědělské půdy byl rozsah limitován a část ploch byla
zahrnuta mezi plochy územních rezerv. Plošné limity je možno z hlediska rozvoje podnikání i využití
území považovat v současnosti za přiměřené, zajišťující rovnováhu jak z hlediska rozvoje hospodářských
podmínek území tak i ochrany podmínek životního prostředí (zejména půdního fondu).
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
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122.

Olomoucký
kraj

čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

123.

Olomoucký
kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

124.

Olomoucký
kraj

čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu

Deklarovaná zásada polycentrického osídlení v ZÚR vychází z předpokladu:
urbanistické efektivnosti koncentrické zástavby ve srovnání se zástavbou rozptýlenou
požadavků na zajištění ochrany přírodní krajiny a její prostupnosti, které je v rozporu se zástavbou
pásovou např. v návaznosti na liniovou veřejnou infrastrukturu (její efektivnější využitelnost)
ZÚR stanovují zásady pro zachování sídelní struktury a vymezují úkoly pro ÚP (kap.A.8.2.) v oblasti
územního rozvoje obcí, rozvoje rekreace a ochrany hodnot včetně ochrany krajinného rázu.
Aktualizace ZÚR významně nemění stanovené zásady v platných ZÚR. Prohlubuje se ochrana hodnot
v území a rekreační využití území (RKC). Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.

–
–

ZÚR stanovují v kap. A.2. a A.8. požadavky na:
racionální využití zastavěného území a omezení záboru zemědělské půdy včetně podpory ve využití
nevyužitých stávajících výrobních areálů a areálů opuštěných MO
– ochranu krajiny před nevhodnými zásahy
– opodstatněné vymezování nových zastavitelných ploch pro bydlení opřené o reálnou demografickou
prognózu vývoje počtu obyvatel a jejich potřeb
Aktualizace ZÚR nemění stanovené zásady v platných ZÚR. Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je
pozitivní. Upřesňují se zásady pro max. zátěž území z hlediska cestovního ruchu a rekreace jako
alternativy pro posílení hospodářského rozvoje v územích, která jsou nadměrně zatížené ekologickými
limity.

–

ZÚR stanovují zásady pro ochranu přírody, ochranu a exploataci nerostných surovin a navrhují vymezení
ÚSES. Podmínky pro akceptaci chráněných částí přírody a nerostných surovin vychází a mají oporu
v aktualizovaných ÚAP. Rozvojové záměry jsou s těmito limity konfrontovány a k zajištění koordinace a
ochrany chráněných částí přírody a dalších hodnot v území (ložiska nerostných surovin,zdroje pitné vody,
apod.) se vymezují dostatečně široké koridory pro vedení dopravní a technické infrastruktury, aby bylo
umožněno nalézt v rámci zpracování podrobné dokumentace optimální průběh trasy pro liniovou stavbu
s cílem minimalizovat negativní dopady na zjištěné hodnoty. Jsou stanoveny zásady pro řešení případných
kolizí (střetů) liniových vedení dopravní a technické infrastruktury s ložisky nerostných surovin,
chráněnými částmi přírody, návrhem ÚSES, apod. Aktualizace ZÚR tyto zásady akceptuje a dále
upřesňuje ve formě doplnění podmínek pro ochranu hodnot v území a řešení případných střetů záměrů
s limity a limitů navzájem. Podkladem pro upřesnění stanovených zásad pro ochranu a exploataci ložisek
nerostných surovin byly územní studie řešící plochy, ve kterých dochází k vysoké koncentrací prováděné a
připravované (očekávané) těžby. Závěry z těchto územních studii budou výchozím podkladem pro další
rozhodování v území. Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
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Kraj

125.

Olomoucký
kraj

126.

Olomoucký
kraj

127.

Olomoucký
kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)
čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)
čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.

Stav plnění

Vyhodnocení přínosu aktualizace ZÚR k této prioritě je již sděleno ve vyhodnocení priority č.18 a 19.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je spíše neutrální, vzhledem k tomu, že uplatnění této priority
bude mít větší význam v ÚP pro velkou podrobnost a spíše lokální význam priority.

ZÚR vymezuje rekreační krajinné celky ve kterých stanovuje zásady a podmínky jejichž cílem je omezit
max. zátěž území z hlediska koncentrace ubytovací kapacity a stanovuje požadavek na akceptaci
zpracovaných územních studii, které upřesňují podmínky pro využití území se zvýšeným rekreačním
potenciálem (kap. A.4.4. a A.8.). ZÚR vymezují póly rozvoje cestovního ruchu ve kterých by měly být
uspokojovány požadavky návštěvníků na veřejnou infrastrukturu.
Na základě požadavku Zprávy o uplatňování ZÚR bylo upuštěno od vymezení některých rekreačních
krajinných celků (RKC Jeseník) jako specifické oblasti (zde specifická oblast Jeseníky jako území
vyznačující se vysokým potenciálem rekreačního využití). Odstranil se tak překryv specifických oblastí
SOB3 z PÚR ČR a specifickou oblastí Jeseníky (RKC Jeseník) vymezenou ZÚR.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
ZÚR vymezují pro liniové dopravní stavby a stavby technické infrastruktury dostatečně široké koridory,
aby bylo umožněno v rámci zpracování podrobné dokumentace koordinovat souběhy staveb, jejich příčná
křížení a také i minimalizovat negativní dopady na zjištěné hodnoty. Aktualizace ZÚR v mnoha případech
na základě zpracované podrobné dokumentace upravuje průběh a vlastní šíři navržených koridorů pro
minimalizaci negativních dopadů na strukturu osídlení a zjištěné hodnoty.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
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128.

Olomoucký
kraj

129.

Olomoucký
kraj

130.

Olomoucký
kraj

čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).
čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.
čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)

ZÚR vymezují koridory pro:
zlepšení dopravní obsluhy jednotlivých částí kraje
zajištění tranzitní dopravy přes území kraje (zejména koridory vyplývající z PÚR ČR)
posílení významu rozvojových os a propojení rozvojových oblastí
všechny druhy dopravy
Aktualizace ZÚR akceptuje platné ZÚR a lokálně upřesňuje vymezení zejména koridorů pro silniční a
železniční dopravu, na základě zpracované podrobné dokumentace. Cílem je zejména snížení negativních
vlivů na plochy bydlení a zlepšení napojení rozvojových lokalit nadmístního významu. Podpora i ostatních
druhů dopravy (zejména rozvoj hromadné dopravy a dopravy cyklistické) zůstává nezměněná.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.

–
–
–
–

ZÚR vymezují protipovodňová opatření (plochy pro suché nádrže, území významné pro situování
protipovodňových opatření -Mohelnickou brázdu, navrhují zkapacitnění vybraných vodních toků,apod.) a
stanovují zásady pro umísťování staveb v územích ohrožených povodněmi a v územích kde budou
protipovodňová opatření lokalizována.
Aktualizace ZÚR vyčet protipovodňových opatření dále upřesňuje (kap. A.8.1.) a upřesňuje i počet lokalit
vhodných pro akumulaci povrchových vod.
Požadavek na vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu je zakotven do požadavků na zpracování územně plánovacích
dokumentaci obcí a jejich změn při provádění změn v území.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.

Souvisí s naplňováním i předchozí priority při řešení územně plánovací dokumentaci obcí ve vazbě na
vymezování zastavitelných ploch a jejich soulad s navrženými protipovodňovými opatřeními.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
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131.

Olomoucký
kraj

132.

Olomoucký
kraj

133.

Olomoucký
kraj

čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)
čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)

čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro

ZÚR při řešení veřejné infrastruktury vychází zejména ze zpracované podrobné dokumentace a z ÚP.
Podrobněji k prioritě 24
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.

ZÚR stanovují v kap. A.8. požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti
obcí. V požadavky jsou směrovány zejména do oblasti které ZÚR mohou ovlivnit a to :
– koordinace protipovodňové ochrany území
– požadavky k zachování sídelní struktury a stabilizace osídlení
– požadavky na zajištění vyvážených potřeb v oblasti veřejné infrastruktury
– požadavky k akceptaci ÚP
Aktualizace ZÚR požadavky na obce upřesňuje a doplňuje.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
Priorita se vztahuje zejména k ÚP.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je neutrální.
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Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)

134.

Olomoucký
kraj

135.

Olomoucký
kraj

čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

136.

Olomoucký
kraj

čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

137.

Pardubický
kraj

Stav plnění

ZÚR při řešení rozvoje koncepce technické infrastruktury vycházel z dokumentace pořízené Olomouckým
krajem - Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Na základě dílčích požadavků
uplatněných při projednání ZÚR byly provedeny úpravy a takto ZÚR vydány.
Aktualizace ZÚR koncepci zásobování pitnou vodou zachovává a navrhuje se pouze drobná směrová
úprava vodovodního přivaděče nadmístního významu Hanušovice-Moravičany na území města Zábřeh.
Další upřesnění bude provedeno na základě zpracování územní studie.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
ZÚR deklarují podporu využití obnovitelných zdrojů energie a stanovují zásady pro jejích využití.
Aktualizace ZÚR na základě zpracované územní studie o umísťování větrných elektráren na území
Olomouckého kraje (registrované dne 23. 2. 2009 v evidenci územně plánovací činnosti ) upřesňuje
zásady pro umísťování větrných elektráren v krajině (kap. A.5.). ZÚR věnují pozornost a stanovují
podmínky pro umísťování fotovoltaických elektráren. Smyslem stanovených zásad není zamezení rozvoje
těchto elektráren, ale usměrnění jejich lokalizace v krajině, ve které jsou zjištěny v ÚAP hodnoty.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je pozitivní.
Priorita se vztahuje zejména k ÚP.
Přínos aktualizace ZÚR pro tuto prioritu je neutrální.

Pardubický kraj
Priorita (14) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
čl. (14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
Kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
čl. (06) ZÚR Pk stanovují úkol vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
území kraje a definují konkrétní zásady zejména: zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
ekologicko-stabilizační funkce krajiny; ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; zachování a citlivé
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
čl. (06) ZÚR Pk se doplňuje v rámci pořízení Aktualizace č. 1
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně konfliktních
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
lokalit
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
Kap. 5 UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
2006)

138.

Pardubický
kraj

čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)

139.

Pardubický
kraj

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Stav plnění
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
V čl. (114) - čl. (120) ZÚR Pk stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s
přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje
nebo mají národní či regionální význam.
Kap. 6 VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
V čl. (121) – (čl. 137) ZÚR Pk stanovují pro vymezené krajinné typy zásady péče o krajinu při plánování
změn v území a rozhodování o nich. Zejména stanovují: chránit a rozvíjet základní atributy stability,
funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné
typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu; respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky
sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; v návaznosti na rozvoj sídel úkol rozvíjet
plochy a linie krajinné zeleně zajišťující podmínky pro rekreaci a prostupnost krajiny a zvyšující pestrost
krajiny; zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací
a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.).
Priorita (15) je naplňovaná zejména v kap. 1 ZÚR PK:
STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
čl (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje,
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální
soudržnosti obyvatel kraje.
čl. (06) ZÚR Pk se doplňuje v rámci pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR Pk o stanovení priority zahrnující
požadavek na ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel.
čl. (08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při zachování
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti takové formy rozvoje,
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot.
Spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území je součástí procesu pořízení ZÚR Pk.
Priorita (16) je naplňovaná zejména v následujících kap. ZÚR Pk:
Kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje,
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní
požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o
změnách ve využití území.
čl. (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
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Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

140.

Pardubický
kraj

čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).

zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit
zejména na posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch
veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti
krajiny.
čl. (09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů, zejména
Královéhradeckého, Středočeského a Olomouckého, s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i
přes hranice kraje (odstraňování administrativních bariér).
čl. (10) Podporovat zlepšení vazeb prostoru Králicko na sousední region Polské republiky (Klodzko).
Kap. 3 ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ
OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (71) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na vytváření
podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti; podporovat spolupráci měst Jevíčka a V. Opatovic
(Jihomoravský kraj).
ZÚR Pk vymezují koridory pro uskutečnění záměrů na modernizaci a dostavbu technické a dopravní
infrastruktury, čímž se posiluje schopnost území překonávat náhlé hospodářské změny.
ZÚR Pk přímo nevymezují rozvojové plochy daného charakteru, ale vytváří podmínky pro požadovanou
lokalizaci zastavitelných ploch a naplnění priority (17) zejména v kap:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území
Pardubického kraje:
II. hospodářsky slabé regiony: území okresu Svitavy;
III. regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností: území obce s rozšířenou působností Králíky.
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury.
čl. (08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při zachování
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti takové formy rozvoje,
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot.
kap. 3 ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ
OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (69) zlepšit podmínky pro realizaci přeshraničních vazeb;
koordinovat územní rozvoj oblasti s polskými přístupy a záměry;
prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci;
čl. (71) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na vytváření
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podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti; podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti
cestovního ruchu v území na obvodu CHKO Žďárské vrchy; podporovat vytváření nových pracovních
příležitostí zejména v Moravské Třebové, Poličce, Jevíčku, Březové n. S. a Bystrém.
čl. (72) prověřit příčiny ekonomické stagnace v koridoru Svitavy – Březová n. S. – Letovice.

141.

Pardubický
kraj

čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

Naplňování priority územního plánování (18) patří mezi významné zásady návrhu ZÚR Pk které
prostupují mnoha kapitolami, priorita je naplňována zejména v kap.:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na
městech Pardubice, Chrudim, Svitavy a dvojměstích Česká Třebová-Ústí nad Orlicí a Vysoké MýtoChoceň. Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Moravská Třebová, Hlinsko,
Litomyšl, Lanškroun, Přelouč, Holice, Žamberk a Králíky.
čl. (05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: napojení krajského města
Pardubice na R35 v koridorech Lázně Bohdaneč – Dobřenice a Sezemice – Časy (I/36); napojení měst
východní části kraje (Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun a Moravská Třebová) na R35;
napojení ostatních center osídlení k regionálním centrům Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí nad
Orlicí, Česká Třebová a Svitavy.
čl. (09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů, zejména
Královéhradeckého, Středočeského a Olomouckého, s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i
přes hranice kraje (odstraňování administrativních bariér).
čl. (10) Podporovat zlepšení vazeb prostoru Králicko na sousední region Polské republiky (Klodzko).
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (49) ZÚR vymezují na území Pardubického kraje kategorie center osídlení
v čl. (50) – čl. (66) jsou stanoveny zásady a úkoly pro zabezpečení územních podmínek pro rozvoj
obslužných a ekonomických aktivit těchto center.
kap. 3 ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ
OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (69) zlepšit podmínky pro realizaci přeshraničních vazeb;
koordinovat územní rozvoj oblasti s polskými přístupy a záměry;
prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci;
čl. (71) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na vytváření
podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti; podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti
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cestovního ruchu v území na obvodu CHKO Žďárské vrchy; podporovat vytváření nových pracovních
příležitostí zejména v Moravské Třebové, Poličce, Jevíčku, Březové n. S. a Bystrém.
kap. 4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR Pk vymezuje dopravní koridory naplňující zásady zkvalitnění vnitřní dopravní provázanosti osídlení
Pardubického kraje, dostupnosti krajského města a dopravních vazeb odlehlých částí kraje.
Kap. 5 UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
ZÚR Pk definuje centra sídelní struktury jako civilizační hodnoty.

142.

Pardubický
kraj

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

ZÚR Pk respektují republikovou prioritu (19). Priorita je naplňována zejména v kap.:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (06) Vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné
městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a
omezit fragmentaci krajiny.
čl. (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit
zejména na posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch
veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti
krajiny; vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce
a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině.
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR Pk stanovují úkol pro územní plánování ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry
jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a
ochranu krajiny
Kap. 6 VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
čl (122) Preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;
čl. (127) Zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při zohlednění
krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa.
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143.

Pardubický
kraj

čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)

Priorita (20) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR PK:
Kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl.(06) ZÚR Pk stanovují úkol vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území kraje a definují konkrétní zásady zejména: zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a
ekologicko-stabilizační funkce krajiny; ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; zachování a citlivé
doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a
architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;
čl. (06) ZÚR Pk se doplňuje v rámci pořízení Aktualizace č. 1
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně konfliktních
lokalit
Kap. 5 UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
V čl. (114) - čl. (120) ZÚR Pk pro definované přírodní hodnoty (např. lokality soustavy NATURA 2000,
zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny, mokřady, plochy pro těžbu nerostných surovin,
vodohospodářská významná území, krajinářská hodnotná území, skladebné části ÚSES) stanovují zásady
pro zajištění ochrany a v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které svým
rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají národní či regionální význam a definují konkrétní
zásady zejména: respektovat ochranu přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s přírodními či
krajinnými hodnotami; vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a
ekologických, estetických, rekreačních a hospodářských funkcí; při rozvoji sídel a návrhu nových
dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu; výškové stavby
(větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu, vedení nových dopravních
staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv
navrhovaných staveb na mokřadní ekosystémy a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření;
stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně kvalitní půdou, zařazenou do tříd
ochrany III. – V.; ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných
forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území; při řešení změn
využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot; chránit
říční nivy (zejména na Labi, Orlici, Chrudimce, Loučné), v co největší možné míře zabránit
vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci
přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).
Kap. 6 VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
V čl. (121) – (čl. 137) ZÚR Pk stanovují pro vymezené krajinné typy zásady péče o krajinu při plánování
změn v území a rozhodování o nich. Zejména stanovují: chránit a rozvíjet základní atributy stability,
funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné
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typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu; chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a
vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a
pozitivní charakteristiky krajinného rázu; respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a
doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; v návaznosti na rozvoj sídel úkol rozvíjet plochy a
linie krajinné zeleně zajišťující podmínky pro rekreaci a prostupnost krajiny a zvyšující pestrost krajiny,
zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací a
rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.); v krajině sídelní chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň.
ZÚR Pk vymezuje plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES a stanovují v čl. (112) zásadu
respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny.

144.

Pardubický
kraj

čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)

Priorita (21) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
Kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (07) Navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou
infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny, zajistit účelné členění pozemkové držby
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny a eliminujících erozní poškození;
Kap. 5 UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
čl. (116) Vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických,
estetických, rekreačních a hospodářských funkcí; chránit říční nivy (zejména na Labi, Orlici, Chrudimce,
Loučné); v co největší možné míře zabránit vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky,
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena,
mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).
Kap. 6 VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
čl. (129) chránit a rozvíjet rozptýlenou zeleň v krajině, zejména doprovodnou zeleň rybníků
čl. (133) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací
a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.)
čl. (135) chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň
čl. (137) v návaznosti na rozvoj sídel rozvíjet plochy a linie krajinné zeleně zajišťující podmínky pro
rekreaci a prostupnost krajiny a zvyšující pestrost krajiny
ZÚR Pk vymezuje plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES a stanovují v čl. (112) zásady
pro zajištění funkčnosti skladebných prvků ÚSES na regionální a nadregionální úrovni, a to zejména:
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145.

Pardubický
kraj

čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit před veškerými zásahy,
které by vedly k narušení tohoto stavu; po ukončení těžby budou provedeny rekultivace způsobem, který
umožní zapojit těžbou dotčené území do funkčního ÚSES.
Priorita (22) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR PK:
Kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách, přitom se soustředit
zejména na: intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace; uplatnění mimoprodukční
funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a
turistické využívání území
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (12) rozvíjet rekreační zónu Oplatil
čl. (13) v územních plánech obcí ověřit možnosti využití ploch souvisejících s těžbou štěrkopísků pro
rekreaci
Kap. 3 ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ
OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (68) vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu
čl. (69) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci
čl. (71) podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu v území na obvodu
CHKO Žďárské vrchy
Kap. 5 UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
čl. (116) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických,
estetických, rekreačních a hospodářských funkcí, ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích
podporovat rozvoj šetrných forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná
území a navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Zabezpečit dostatečné značení cyklistických a
turistických tras v krajině a jejich zázemí (odstavná parkoviště na výchozích místech, veřejná tábořiště,
apod.) tak, aby byla využita atraktivita území, usměrňována turistická návštěvnost a do maximální míry
eliminovány negativní vlivy na přírodu (hluk, eroze apod.). Podporovat ekologicky únosné využití
vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště
apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko - a agroturistiky;
čl. (118) stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány
trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb
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146.

Pardubický
kraj

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.

Kap. 6 VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
(122) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit
(131) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení
únosnosti krajiny.
Priorita (23) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (05) vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: napojení krajského města
Pardubice na R35 v koridorech Lázně Bohdaneč – Dobřenice a Sezemice – Časy (I/36); napojení měst
východní části kraje (Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun a Moravská Třebová) na R35;
napojení ostatních center osídlení k regionálním centrům Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí nad
Orlicí, Česká Třebová a Svitavy.
čl. (06) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci
krajiny
čl. (07) navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou
infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny
kap. 4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR PK zpřesňují dopravní koridory republikového významu a vymezují dopravní koridory naplňující
zásady zkvalitnění vnitřní dopravní provázanosti osídlení Pardubického kraje, dostupnosti krajského města
a dopravních vazeb odlehlých částí kraje.
ZÚR stanovují tyto zásady úkoly pro usměrňování územního rozvoje:
čl. (82) ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby ve stanovených šířkách s úkolem zajistit vymezení a
zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho
hodnoty a konfiguraci terénu, přičemž ve stanovených šířkách nelze vymezovat zastavitelné plochy kromě
ploch dopravní infrastruktury
Kap. 5 UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
čl. (116) stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně kvalitní půdou,
zařazenou do tříd ochrany III. – V. a řešit střety dopravní infrastruktury a územního systému ekologické
stability (budování nadchodů, vyhodnocení vlivů)
čl. (112) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory
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ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k
podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.

147.

Pardubický
kraj

čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).

Priorita (24) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (05) vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: napojení krajského města
Pardubice na R35 v koridorech Lázně Bohdaneč – Dobřenice a Sezemice – Časy (I/36); napojení měst
východní části kraje (Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun a Moravská Třebová) na R35;
napojení ostatních center osídlení k regionálním centrům Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí nad
Orlicí, Česká Třebová a Svitavy.
čl. (06) vytvářet podmínky pro ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí,
zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod
využívaných ke koupání.
čl. (12) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s
odpovídající sociální infrastrukturou, rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na
železnici a silnice nadřazené sítě, přístav a letiště, rozvíjet nový přístav Pardubice v souvislosti s
prodloužením Labské vodní cesty novým stupněm Přelouč; v tomto prostoru též rozvíjet veřejné logistické
centrum
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR Pk stanovují pro rozvojové osy a oblasti zejména zásadu soustřeďovat rozvoj bydlení především do
měst a dále do sídel s možností hromadné dopravy, zejména železniční a stanoví úkol ověřit rozsah
zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a
technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny
kap. 4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR Pk vymezují koridory železniční a vodní dopravy.
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148.

Pardubický
kraj

čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.

149.

Pardubický
kraj

čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006).

150.

Pardubický
kraj

čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření

Priorita (25) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk.:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (07) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny a eliminujících erozní poškození
kap. 4.2.2.5. Protipovodňová opatření
čl. (107), (108)ZÚR Pk vymezují plochy pro umístění protipovodňových opatření a stanovují zásady a
úkoly pro územní plánování
čl. (108), (109) ZÚR Pk stanovují revitalizovat říční systémy a přírodě blízká protipovodňová opatření,
zvyšovat retenční schopnost krajiny
čl. (116) chránit říční nivy (zejména na Labi, Orlici, Chrudimce, Loučné), v co největší možné míře
zabránit vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a
likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).
Kap. 6 VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
čl. (122) rozvíjet retenční schopnost krajiny.
Priorita (26) je naplňovaná v kapitole 4.2.2.5 ZÚR Pk:
4.2.2.5. Protipovodňová opatření
(107) ZÚR navrhují plochy pro umístění protipovodňových opatření:
(108) ZÚR stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje, a to zejména v záplavových územích
vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech; revitalizovat říční systémy a přírodě blízká protipovodňová opatření.
Priorita (27) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (05) vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: napojení krajského města
Pardubice na R35 v koridorech Lázně Bohdaneč – Dobřenice a Sezemice – Časy (I/36); napojení měst
východní části kraje (Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun a Moravská Třebová) na R35;
napojení ostatních center osídlení k regionálním centrům Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí nad
Orlicí, Česká Třebová a Svitavy.
čl. (09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů, zejména
Královéhradeckého, Středočeského a Olomouckého, s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i
přes hranice kraje (odstraňování administrativních bariér).
čl. (10) Podporovat zlepšení vazeb prostoru Králicko na sousední region Polské republiky (Klodzko).
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
(číslo článku v PÚR ČR 2008)
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)

151.

Pardubický
kraj

čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)

Stav plnění
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (49) ZÚR vymezují na území Pardubického kraje kategorie center osídlení
v čl. (50) – čl. (66) jsou stanoveny zásady a úkoly pro zabezpečení územních podmínek pro rozvoj
obslužných a ekonomických aktivit těchto center.
kap. 3 ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ
OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (69) zlepšit podmínky pro realizaci přeshraničních vazeb;
koordinovat územní rozvoj oblasti s polskými přístupy a záměry;
prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci;
čl. (71) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na vytváření
podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti; podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti
cestovního ruchu v území na obvodu CHKO Žďárské vrchy; podporovat vytváření nových pracovních
příležitostí zejména v Moravské Třebové, Poličce, Jevíčku, Březové n. S. a Bystrém.
kap. 4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR Pk zpřesňují dopravní koridory republikového významu a vymezují dopravní koridory naplňující
zásady zkvalitnění vnitřní dopravní provázanosti osídlení Pardubického kraje, dostupnosti krajského města
a dopravních vazeb odlehlých částí kraje. ZÚR Pk vymezují koridory železniční a vodní dopravy
Pardubický kraj má krátkou společnou hranici s Polskou republikou. Přeshraniční koordinace zahrnuje
dopravní propojení přeložkou silnice I/43, jejíž potřebnost vyplývá i z rozvojového dokumentu
sousedícího státu.
Priorita (28) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (07) vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit
zejména na posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch
veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti
krajiny
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR Pk stanovují úkol pro územní plánování ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)
jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a
ochranu krajiny
čl. (49) ZÚR vymezují na území Pardubického kraje kategorie center osídlení
v čl. (50) – čl. (66) jsou stanoveny zásady a úkoly pro zabezpečení územních podmínek pro rozvoj
obslužných a ekonomických aktivit těchto center zejména: posílit význam vyšších center zejména
umístěním a rozvojem celokrajských a některých republikových obslužných funkcí ve správě, školství,
vědě a výzkumu, zdravotnictví a kultuře, rozvíjet bydlení a ekonomické aktivity, zejména aktivity v
oblasti služeb a znalostní ekonomiky, rozvíjet regionální obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví
a kultury ve středních centrech, koordinovat rozvoj obslužných funkcí a rozvíjet podmínky pro rozvoj
obslužných funkcí nižších center osídlení, saturovat potřeby obslužných funkcí v mikroregionální
respektive lokální úrovni s cílem stabilizovat osídlení v řídce osídleném území.

152.

Pardubický
kraj

čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)

Priorita (29) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (05) vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (12) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s
odpovídající sociální infrastrukturou; rozvíjet veřejné mezinárodní letiště Pardubice, vč. jeho napojení na
silniční a železniční infrastrukturu; rozvíjet nový přístav Pardubice v souvislosti s prodloužením Labské
vodní cesty novým stupněm Přelouč; v tomto prostoru též rozvíjet veřejné logistické centrum
čl. (18) rozvoj bydlení soustřeďovat především do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy a ve
vazbě na obce se základním občanským vybavením (Březová n. Svit., Brněnec)
čl. (49) ZÚR vymezují na území Pardubického kraje kategorie center osídlení
v čl. (50) – čl. (66) jsou stanoveny zásady a úkoly pro zabezpečení územních podmínek pro rozvoj aktivit
těchto center zejména: vytvářet podmínky pro vyšší uplatnění městské a regionální hromadné dopravy,
zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obslužnosti, vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní
obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy ve svém spádovém obvodě, zlepšovat dostupnost
nižších center osídlení, zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze lokálních center a jejich
spádového území.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

153.

Pardubický
kraj

čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)

Priorita (30) je naplňovaná zejména v následujících kapitolách ZÚR Pk:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území
Pardubického kraje, pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a
technické infrastruktury
čl. (07) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a
vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje
kap. 4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
ZÚR Pk vymezují plochy a koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu.

154.

Pardubický
kraj

čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

Priorita (31) je naplňovaná zejména v následující kapitole ZÚR Pk:
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (07) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a
vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje
kap. 5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
čl. (116) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu.

155.

Pardubický
kraj

čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

ZÚR PK respektují prioritu (32):
kap. 1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
čl. (07) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce
a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;
kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
čl. (52) ověřit rozsah přestavbových území.

68

Politika územního rozvoje ČR 2008
přehled plnění úkolů pro územní plánování
„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“
převzato z materiálu pro jednání vlády ke Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 dne 9. 8. 2013 (Příloha 1c materiálu)

Kraj
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Stav plnění
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156.

157.

Karlovarský
kraj

čl. (14) až (32)

Plzeňský kraj

čl. (14) až (32)

Karlovarský kraj
Vyjádření Karlovarského kraje k prioritám - obecně:
Splněno v ZÚR KK, zejména v kapitole a. výrokové části.
Plzeňský kraj
Vyjádření Plzeňského kraje k prioritám - obecně:
Dne 9. 9. 2010 byla zastupitelstvem schválena zpráva o uplatňování ZÚR.Většina republikových priorit
byla již zahrnuta v ZÚR Plzeňského kraje vydaných v r. 2008. Zapracování dalších priorit a požadavků z
PÚR 2008 bude součástí aktualizace ZÚR v r. 2011. Např. pro zapracování bodu (25) budou využity
výsledky územní studie „Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje“. Je dokončován návrh
aktualizace ZÚR. Požadavky bodu 14 a 21 byly zahrnuty do již platných ZÚR – Požadavky územního
plánování v Plzeňském kraji - v části 2.2.1 – prostorové uspořádání – rozvoj sídelní struktury „zejména
vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování civilizačních a kulturních
hodnot“ a dále v části 6.1. Ochrana přírody a 6.2. Ochrana krajiny.
Obdobně požadavky bodu 22 jsou v ZÚR obecné formulovány v bodě 2.2.1. „v rekreačně atraktivních
územích specifických oblastí je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti usměrňovat především s
ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný rozvoj“ a podrobněji dále upraveny pro konkrétní území.
Požadavky bodů 23 a 24 jsou v ZÚR formulovány jednak obecně v bodu 2.2.1. a dále v části 2.2.2. –
rozvoj dopravní infrastruktury. V jednotlivých územích byly stanoveny úkoly pro územní plánování obcí a
v části 5. byly vymezeny dopravní plochy a koridory mezinárodního, nadregionálního a regionálního
významu. Rozhodující záměry byly vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, případně jako územní
rezervy.
Bod 25 a 26 byl v návrhu aktualizace ZÚR dále doplněn v části 2.2.5. Protipovodňová ochrana a nově
navržena v bodě 5.9. území řízené inundace. Dále došlo k zpřesnění bodu 5.3.2. – lokality LAPV (územní
rezervy).
Požadavky bodu 27 jsou obecně formulovány ZÚR v části 2.2.1. a v části 2.2.6. – vymezování
rozvojových území. Koncepce je dále stanovena ve vymezených rozvojových oblastech a osách a v
rozvojových územích a v rozvojových zónách.
Požadavky bodů 27-30 jsou v ZÚR zahrnuty do priorit a požadavků územního plánování v Plzeňském
kraji, významné cyklotrasy byly vymezeny jako koridory nadmístního významu.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

158.

Středočeský
kraj

čl. (14) až (32)

Středočeský kraj
Vyjádření Středočeského kraje k prioritám - obecně:
Některé z článků jsou směřovány na úroveň nižší, resp. podrobnější než přísluší stanovenému obsahu
ZÚR (např. čl. 17, 19 či 32).
ZÚR SK na základě jednotlivých článků PÚR 2008 stanovily priority územního plánování na krajské
úrovni pro zajištění udržitelného rozvoje území (viz kap. 1., čl. 01 – 09 ZÚR SK) a dále republikové
priority reflektoval svými jednotlivými řešeními. Rovněž u každé rozvojové i specifické oblasti a
rozvojové osy (ať již republikového nebo krajského významu) byly stanoveny zásady pro usměrňování
územního rozvoje, zásady rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.
Z republikových priorit vycházelo i zpracování vyhodnocení vlivů ZÚR SK na udržitelný rozvoj území,
takže byla stanovena obecná opatření pro záměry dopravní a technické infrastruktury (viz subkap. 4.3.
čl. 190 a 191). U některých konkrétních záměrů dopravní a technické infrastruktury jsou stanovena
prostorová či projektová specifická opatření (viz subkap. 4.1. a 4.2.).
Dále jsou republikové priority obsahem kap. 6. ZÚR SK Vymezení cílových charakteristik krajiny. Jsou
stanoveny základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich jednak obecně
(viz čl. 205 – 207) a jednak u každého krajinného typu (viz čl. 208 – 225).

159.

Jihomoravský kraj

čl. (14) až (32)

Jihomoravský kraj
Vyjádření Jihomoravského kraje k prioritám:
ZÚR JMK byly zrušeny rozsudkem NSS ze dne 21. června 2012. Jihomoravský kraj podal proti rozsudku
ústavní stížnost. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozsudku
NSS, bylo zahájeno pořízení „nových“ ZÚR JMK.
Ke zrušeným ZÚR JMK:
Republikové priority byly odpovídajícím způsobem zapracovány do ZÚR JMK vydaných usnesením
Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1552/11/Z25 dne 22. 09. 2011. Republikové priority byly
upřesněny zejména v kapitole A „Priority územního plánování Jihomoravského kraje“ (v obecné rovině)
a dále v příslušných kapitolách a článcích ZÚR JMK. Opatření obecné povahy ZÚR JMK bylo zrušeno
rozsudkem NSS č.j. 1 Ao 7/2011 – 526 ze dne 21. 06. 2012.
K nově pořizovaným ZÚR JMK:
Republikové priority jsou s využitím metodického materiálu „Pomůcka k uplatňování republikových
priorit PÚR ČR 2008“ promítnuty do projednaného návrhu Zadání ZÚR JMK, zejména do kapitoly
č. 1.2 „Východiska pro zajištění udržitelného rozvoje území“ a kapitoly č. 4 „Požadavky na stanovení
priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

160.

Kraj
Vysočina

161.

Kraj
Vysočina

162.

Kraj
Vysočina

čl. (14) až (32)

Kraj Vysočina
Vyjádření Kraje Vysočina k prioritám - obecně:
Republikové priority jsou odpovídajícím způsobem zapracovány do Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje
Vysočina.

čl. (14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v
souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
2006)
čl. (15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR
ČR 2006)

ZÚR Kraje Vysočina respektují republikové priority, které jsou naplněny a zapracovány do následujících
kapitol a článků ZÚR Kraje Vysočina (viz níže).
čl. (14) – priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území, v kapitole 5.1.3 Krajinné hodnoty území kraje, v kapitole 6.
vymezení cílových charakteristik krajiny – oblasti krajinného rázu a v článcích podkapitol 2.1 až 2.4 a v
kapitole 3. definovaných v zásadách pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v
území pro jednotlivé rozvojové a specifické oblasti a osy.

čl. (15) - priorita je zpřesněna v článcích podkapitol 2.1 až 2.4 a v kapitole 3. definovaných v zásadách pro
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé rozvojové a specifické
oblasti a osy a v podkapitole 4.2 při vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury nadmístního
významu.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

163.

Kraj
Vysočina

164.

Kraj
Vysočina

165.

Kraj
Vysočina

166.

Kraj
Vysočina

čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006).
čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,
část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

čl. (16) - priorita je uplatněna možností veřejnosti ovlivnit obsah dokumentu ZÚR Kraje Vysočina a její
aktualizace a dále dostatečným prostorem pro územní plánování a rozvoj samotných obcí.

čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

čl. (19) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území, v podkapitolách 2.1 až 2.4 definovaných v zásadách pro
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé rozvojové oblasti a osy a
v podkapitole 5.1.1 Přírodní hodnoty území kraje.

čl. (17) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území a dále v podkapitolách 2.1 až 2.4 definovaných v zásadách pro
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé rozvojové oblasti a osy.

čl. (18) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území, v podkapitole 2.5 Centra osídlení a ve zpřesnění ploch a koridorů
ovlivňující území více obcí a obsluhující území více obcí.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

167.

Kraj
Vysočina

168.

Kraj
Vysočina

169.

Kraj
Vysočina

čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská
úmluva o krajině)
čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem
je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23
PÚR ČR 2006)
čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

čl. (20) - priorita je zpřesněna a uplatňována zejména v podkapitole 5.1.1 Přírodní hodnoty území kraje,
5.1.3 Krajinné hodnoty území kraje, v kapitole 6. Vymezení cílových charakteristik krajiny – Oblasti
krajinného rázu, v podkapitole 4.3 Vymezení a zpřesnění ÚSES a dále znalostí a vymezením limitů území.

čl. (21) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území, v podkapitolách 2.1 až 2.4 definovaných v zásadách pro
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé rozvojové oblasti a osy a
v kapitole 6. Vymezení cílových charakteristik krajiny.

čl. (22) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území, v podkapitolách 2.1 a 2.3 definovaných v zásadách pro usměrňování
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé rozvojové oblasti.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

170.

Kraj
Vysočina

171.

Kraj
Vysočina

172.

Kraj
Vysočina

čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak,
aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.
čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lip-ská charta, bod
II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).

čl. (23) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území a v kapitole 4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v
PÚR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu – Dopravní infrastruktura, Technická
infrastruktura.

čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.

čl. (25) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území, v podkapitole 4.4 Plochy speciálních zájmů a v kapitole 5. Upřesnění
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
Kraje Vysočina – Přírodní hodnoty území kraje.

čl. (24) - priorita je uplatňována v ZÚR Kraje Vysočina vymezením nadmístní sítě dopravní
infrastruktury, tzv. páteřní sítě a návrhem změn na této síti (podkapitola 4.1.1).

74

Politika územního rozvoje ČR 2008
přehled plnění úkolů pro územní plánování
„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“
převzato z materiálu pro jednání vlády ke Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 dne 9. 8. 2013 (Příloha 1c materiálu)

Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

173.

Kraj
Vysočina

174.

Kraj
Vysočina

175.

Kraj
Vysočina

čl. (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
čl. (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v
území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 čl. 18, 19)
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také
UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)
čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz
také Lipská charta, bod I. 1)

čl. (26) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území a také vymezením územních limitů v odůvodnění ZÚR Kraje
Vysočina.

čl. (27) - priorita se uplatňuje zejména v kapitole 4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v
PÚR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu – Dopravní infrastruktura. Dále je tato priorita
také zpřesněna v podkapitolách 2.1 až 2.5 a kapitole 3 definovaných v zásadách pro usměrňování
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a v úkolech pro územní plánování, které jsou
stanoveny pro rozvojové oblasti, rozvojové osy, centra osídlení a pro specifické oblasti.

čl. (28) - priorita je zpřesněna zejména v zásadách pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území a v úkolech pro územní plánování, které jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie
podkapitoly 2.5 Centra osídlení.
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Kraj

Republiková priorita územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území

Stav plnění

(číslo článku v PÚR ČR 2008)

176.

Kraj
Vysočina

177.

Kraj
Vysočina

178.

Kraj
Vysočina

179.

Kraj
Vysočina

čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také
Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská
charta, bod I. 2)
čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-vání území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)
čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestav-by. (Viz také Lipská charta,
bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

čl. (29) - priorita je částečně zapracována v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování kraje
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území.

čl. (30) - priorita je částečně zapracována v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území.

čl. (31) - priorita je zpřesněna v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro
zajištění udržitelného rozvoje území a v kapitole 4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v
PÚR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu – Technická infrastruktura.

čl. (32) - priorita je částečně zapracována v kapitole 1. Stanovení priorit územního plánování kraje
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území.
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