stav

Územní plán Kateřinic

stav

změny
v území
PAMÁTKOVÁ PÉČE, HODNOTY HISTORICKÉ A KULTURNÍ

II. 2. a) Koordinační výkres

kulturně historické hodnoty
13

Bílovec 2 - 9

Bílovec 1 - 9

Kateřinice

k. ú. Kateřinice
Nový Jičín 2 - 0

podle
stávajícího
způsobu
využití

podle
požadovaného
způsobu
využití

Plochy bydlení
B-BD

R

Plochy rekreace

Nový Jičín 1 - 0

R-RR

OV
OV-V

– veřejné infrastruktury - kromě pro tělovýchovu a sport, hřbitovy

OV-T

– veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport

OV-K

– komerční zařízení - kromě sportu neveřejného a komerčního vybavení

VP-H

SO

DI

- doplnění mapového podkladu - rozestavěné budovy (terénní šetření srpen 2010)

DI-P

– silniční doprava - veřejná parkoviště (samostatné plochy)

TI

- klad listů s označením státní mapy 1 : 5 000
- hranice zastavěného území (podle § 189 odst. 1 stavebního zákona) obcí Fryčovice a Trnávka

- hranice zastavěného území k 15. listopadu 2010 vymezená územním plánem Kateřinic
VYMEZENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ územním plánem Kateřinic
- vymezení zastavitelných ploch kromě zastavitelných ploch pro plochy vodní a vodohospodářské
- vymezení zastavitelných ploch pro plochy vodní a vodohospodářské
– plochy staveb na ochranu před povodněmi (vodní díla)
- vymezení trasy vedení technické infrastruktury
- vymezení ploch dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES)

kód změny v území
Z

- zastavitelných ploch

tv

- tras vedení technické infrastruktury

N

- ploch dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES)

U

- ploch územního systému ekologické stability krajiny
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ uložené územním plánem Kateřinic

územní studie

územním plánem uložené pořízení územní studie

– neveřejné a komerční vybavení

celé území

ochrana zemědělského půdního fondu

- čerpací stanice

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

41

- vodojem

- bonitovaná půdně ekologická jednotka - hranice a kód

ve výkrese II. 2. c)

- třída ochrany zemědělské půdy - kód

– zemědělské usedlosti

VH

21

VH-V

– vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže

VH-P

– plochy staveb na ochranu před povodněmi (vodní díla)

Z

– rostlinná produkce

Z-PZ

– s četným průchodem zvěře

L
L-LH

P

Plochy lesní

P-US

- označení skladebných částí ÚSES
23

- vodní tok stálý povrchový do 5 m šířky

Trnávka

– územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný)

- rybníky

2-01-01-1420

ZRANITELNÁ OBLAST

72

57
40025

73

celé území
08367200

60

NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKRIZAČNÍ SOUSTAVY VČETNĚ
OCHRANNÉHO PÁSMA

plynárenství
74

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM VČETNĚ OCHRANNÉHO
A BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA

POVODÍ VODNÍHO TOKU, ROZVODNICE

- regulační stanice plynu (bez rozlišení)

- hranice rozvodí a kód povodí

- sonda
- ochranné pásmo technologického objektu

3.4.102

DOBÝVACÍ PROSTOR

- bezpečnostní pásmo technologického objektu v rozsahu od poskytovatele údajů o území
75

VEDENÍ PLYNOVODU VČETNĚ OCHRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA

CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ

- velmi vysokotlaký plynovod (VVTL)

- chráněné ložiskové území Čs. část Hornoslezské pánve

- vysokotlaký plynovod (VTL)

- chráněné ložiskové území - hranice

- středotlaký plynovod (STL)
- ochranné pásmo plynovodu

3.4.102

- bezpečnostní pásmo plynovodu v rozsahu od poskytovatele údajů o území
elektronické komunikace

Plochy smíšené nezastavěného území

- přírodní rezervace

61

81

N-OR

– obecně přístupné plochy rekreace

- ochranné pásmo přírodní rezervace

N-PE

– přírodní a přírodě blízké ekosystémy

N-IZ

– izolační a ochranná zeleň

X

Plochy smíšené přírodního charakteru zastavěného území
X-PE

– přírodní a přírodě blízké ekosystémy

32

119

PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
- památný strom

ochrana lesů

ovzduší

40

65

VZDÁLENOST 50 m OD OKRAJE LESA
- vzdálenost 50 m od okraje lesa - lesního pozemku podle KN s platností k 15. listopadu 2010

celé území

- základnová stanice

DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE - znaky přírodního charakteru

- další elektronické komunikační zařízení
82

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
- komunikační vedení - podzemní (bez rozlišení)

3.9.101

OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ
- překročení imisního limitu, cílového imisního limitu (1)

- ochranné pásmo širšího okolí letiště

celé území

pěší, cyklistická a jiná turistická doprava
106
6134

N

CYKLOSTEZKA, CYKLOTRASA, HIPOSTEZKA A TURISTICKÁ STEZKA
- cyklistická turistická trasa s označením
- informativní zákres plánované navazující cyklostezky v k. ú. Fryčovice

OSTATNÍ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ mimo řešené území
- zastavitelná plocha, zastavitelné území mimo řešené území

- ochranné pásmo komunikačního vedení podzemního
- rádiový směrový spoj

3.9.102

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

www.strukturalni-fondy.cz/IOP

Územní plán je vypracovaný nad mapovým podkladem katastrální mapy s platností k 15. listopadu 2010. Kompletní (včetně BPEJ) katastrální
mapa ve formátu VFK byla zajištěna Obcí Kateřinice a byla zhotoviteli územního plánu poskytnuta firmou DIGIS, spol. s r. o., dne 28. února 2011.
Podle Geoportálu ČÚZK byla katastrální mapa pro potřeby vymezení zastavitelných ploch doplněna s platností k 1. březnu 2011.
Grafické části územního plánu jsou zpracovány s využitím dat poskytnutých z ÚAP ORP Kopřivnice 2008 úřadem územního plánování Kopřivnice v období
červenec–listopad 2010, z ÚAP ORP Frýdek-Místek 2010 poskytnutých úřadem územního plánování Frýdek-Místek 30. března 2011 a z dílčích doplňujících
průzkumů provedených projektantem územního plánu v rozsahu potřebném pro vypracování návrhu řešení. Vybrané sledované jevy jsou použity ze
Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - digitálního topografického modelu území na úrovni podrobnosti Základní mapy 1 : 10 000
Zeměměřičského úřadu, poskytnutého zhotoviteli Obcí Kateřinice dne 6. března 2011 od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Územní plán používá označení (číslo řádku, název) sledovaných jevů ÚAP podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., Část A. Kódy limitů využití území
jsou uvedeny podle příručky Vladimír Hyvnar a kolektiv: Limity využití území. III. vydání. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007 + dodatky (elektronická podoba
k lednu 2011).
V Koordinačním výkrese a ve Výkrese širších vztahů jsou zobrazeny podle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje jimi vymezené plochy
a koridory, které mají vzhledem k měřítku výkresů ZÚR pouze informativní charakter. Slouží k možnosti posouzení koordinace řešení územně plánovacích
dokumentací.
Veškerá vedení technické infrastruktury jsou zakreslena pro potřeby územního plánu a mají informativní charakter.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

- vliv důlní činnosti

OCHRANA ZDRAVÝCH A BEZPEČNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

- ochranné pásmo památného stromu

5.2.104

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

- číslo přírodní lesní oblasti

celé území 39

- ochranné pásmo užšího okolí letiště - ochranné pásmo s výškovým omezením staveb
- ochranné pásmo kuželové plochy

KP

- ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy

limity plynoucí z geologické stavby území

celé území C2

LETIŠTĚ VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM

- nadzemní a podzemní vedení s napětím mezi fázemi do 1 000 V včetně (NN)

neposkytnuto

- výhradní ložisko - hranice

3071900

102

- nadzemní vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně

VODNÍ NÁDRŽ

LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

letecká doprava

- nadzemní vedení s napětím nad 35 kV do 220 kV včetně

- dobývací prostor - hranice
58

ELEKTRICKÁ STANICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
- distribuční trafostanice

VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH, PODZEMNÍCH VOD

ochrana nerostného bohatství

- polní a lesní cesta neudržovaná

SÍŤ KANALIZAČNÍCH STOK VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

elektroenergetika

- retenční nádrž, poldr
49

- významná účelová komunikace, polní a lesní cesta udržovaná

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

- obecní studny, domovní studny

MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
- místní (obslužná) komunikace

- kanalizační stoka (bez rozlišení)

- hlavní útvary podzemních vod - Flyš v mezipovodí Odry
48

93

VODOVODNÍ SÍŤ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

PŘÍRODNÍ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

N

28

70

- vodní tok stálý povrchový do 5 m šířky

celé území

- ochranné pásmo silnice III. třídy

- čistírna odpadních vod

- vodní tok stálý podzemní

- vodní tok stálý podzemní
rybník

VODNÍ ZDROJ POVRCHOVÉ, PODZEMNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

vodní útvar podzemních vod:

- hranice souvisle zastavěného území (podle § 30 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.)

kanalizace pro veřejnou potřebu
69

SILNICE III. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
- silnice III. třídy s jejím číslem (třída/číslo silnice)

- soukromé vodovodní řady (bez rozlišení)

vodní útvar povrchových vod:
Trnávka

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA
- lesy (lesní půda se stromy, s křovinatým porostem dle ZABAGED®)

– lesní hospodářství
Plochy přírodní

47

- hranice skladebných částí ÚSES dle ÚPD sousedních územích
Kateřinice 3

68

- zranitelná oblast

celé území

- kódy ploch a koridorů pro ÚSES dle Přílohy č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK

RBK 513

Plochy zemědělské
Z-RP

46

- upřesnění osy regionálních biokoridorů a upřesněné hranice regionálních biocenter
územním plánem v souladu s Přílohou č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK

Plochy vodní a vodohospodářské

- odvodněné pozemky - plocha a rok realizace odvodnění

- zdroj pitné vody podzemní - studna

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

- plochy a koridory pro ÚSES dle Přílohy č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK
mimo upřesněné osy a hranice

vodovody ostatní

- zdroj pitné vody podzemní - prameny využívané

DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE - vztahy v krajině

III/4806

VODOVODNÍ SÍŤ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI

ochrana podzemních a povrchových vod
44

92

- vodovodní řad - pitná voda (bez rozlišení)

- podružné odvodňovací zařízení

DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE - typologie kulturní krajiny

ochrana přírody a krajiny

68

- hlavní odvodňovací zařízení

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ

Plochy smíšené výrobní

SV-U

1985

- krajinný kompoziční prvek - osamělý strom, lesík

– s vlivy za hranice ploch

– výroba a skladování, občanské vybavení

43

VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

- krajinný kompoziční prvek - stromořadí, úzký pruh lesa

BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA

SILNICE I. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
- silnice I. třídy s jejím číslem

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

- mohyla, pomník, náhrobek

- zemědělská harmonická krajina podle ZÚR MSK

Plochy výroby a skladování

SV-N

kód změny v území / pořadové číslo plochy, trasy
druh plochy s rozdílným způsobem využití

TI-K

SV

OZNAČENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ územním plánem Kateřinic

SO-V

– veřejné infrastruktury

V-ZV

- vymezení ploch pro územní systém ekologické stability krajiny

Z/ 1

TI-V

V

- zastavěného území (podle § 189 odst. 1 stavebního zákona) obcí Fryčovice a Trnávka

67

- krajinná oblast - Příborská pahorkatina podle ZÚR MSK

Plochy technické infrastruktury

HRANICE BIOCHOR a bioregionů

ve výkrese II. 2. c)

90
I/48

- bioregion - hranice a označení

- linie horizontu
celé území

- požární stanice dobrovolných hasičů
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

RYCHLOSTNÍ SILNICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
- ochranné pásmo R48 (územní rozhodnutí)

OBJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY

2.3a

- krajina harmonická
119

89

- kříž, sloup kulturního významu

- osa viditelnosti - pohled příznivý

celé území

- zájmové území Ministerstva obrany

vodovody pro veřejnou potřebu

- výhled panoramatický - z místa

Plochy dopravní infrastruktury
– silniční doprava - pozemní komunikace

- název katastrálního území

Bílovec 2 - 9

– venkovské

DI-S

k. ú. Kateřinice

42

- místo vyhlídky z terénu

119

silniční doprava

- biochora - kód (hranice biochor jsou v řešeném území totožné s hranicema bioregionů)

krajinné hodnoty

– hřiště a herní plochy

OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

další sledované jevy ochrany přírody a krajiny

HODNOTY ESTETICKÉ A VIZUÁLNÍ

20

107

3BE

- území, na kterém ještě nebyl doložen výskyt nálezů (typ III UAN SAS ČR)

zbývající území
mimo typ I

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

111

změny
v území

změny
v území

obrana státu, civilní obrana

- objekt technické infrastruktury

- s prokázanými nálezy (typ I UAN SAS ČR)

– park, parčík, sadová úprava veřejné zeleně

- hranice obce Kateřinice = hranice řešeného území

- název obce

25-21-08/8

Plochy smíšené obytné

SO-V

Kateřinice

16

Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)

VP-Z

stav

– rodinná rekreace

stav

Plochy občanského vybavení

VP

změny
v území

– bytové domy nízkopodlažní

stav

celé území

- areál významný svou minulostí

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ vymezené Územním plánem Kateřinic

B

HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR (kromě nemovitých památek)

změny
v území

- ochranné pásmo rádiového směrového spoje
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