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Magistrát m sta Frýdku-Místku II.2. a)

II.2. a) Koordina ní výkres

elektronické komunikace

81 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKA NÍ ZA ÍZENÍ V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  základnová stanice

-  ú astnická jednotka

-  ochranné pásmo elektronického komunika ního za ízení

82 KOMUNIKA NÍ VEDENÍ V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  komunika ní vedení - podzemní (bez rozlišení)

-  komunika ní vedení - nadzemní

-  ochranné pásmo komunika ního vedení podzemního

-  rádiový sm rový spoj

-  ochranné pásmo rádiového sm rového spoje

3.9.101

neposkytnuto

neposkytnuto

-  ochranné pásmo plynovodu

-  bezpe nostní pásmo plynovodu

3.4.102

3.9.101

43 INVESTICE DO P DY ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ P DNÍ ÚRODNOSTI

-  odvodn né pozemnky - plocha a rok realizace odvodn ní

-  hlavní odvod ovací za ízení

-  podružné odvod ovací za ízení

HOZ

POZ

letecká doprava

102 LETIŠT  V ETN  OCHRANNÝCH PÁSEM

-  hranice ochranného pásma kuželové plochy

-  hranice ochranného pásma širšího okolí letišt

106 CYKLOSTEZKA, CYKLOTRASA, HIPOSTEZKA A TURISTICKÁ STEZKA

ší, cyklistická a jiná turistická doprava

-  cyklistická turistická trasa

KP

Zm na . 3 Územního plánu obce Krmelín

- venkovské-V

-RD - rodinné domy

Plochy smíšené obytnéSO

1971

obrana státu, civilní obrana

107 OBJEKT D LEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

celé území -  ochranné pásmo vojenského radaru

další ochrany

113 OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA, KREMATORIA

-  plocha ob anského vybavení - h bitov

-  hranice ochranného pásma ve ejného poh ebišt  min. 100 m (podle § 17 zákona . 256/2001 Sb.)

65 OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ

-  p ekro ení imisního limitu, cílového imisního limitu (1)celé území

limity plynoucí z geologické stavby území

61

62 SESUVNÉ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ JINÝCH GEOLOGICKÝCH RIZIK

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

-  hranice sesuvného území

OCHRANA ZDRAVÝCH A BEZPE NÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

60 LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

-  hranice výhradního ložiska (B3)

ochrana nerostného bohatství

57

58

DOBÝVACÍ PROSTOR

CHRÁN NÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ

-  hranice dobývacího prostoru

-  chrán né ložiskové území s. ást Hornoslezské pánvecelé území

VODNÍ NÁDRŽ48

POVODÍ VODNÍHO TOKU, ROZVODNICE49

-  hranice rozvodí, kód povodí

VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH, PODZEMNÍCH VOD47

ochrana podzemních a povrchových vod

zm ny
v územístav

-  vodní tok (povrchový do 5 m ší ky) dle ZABAGED®

-  vodní nádrž dle ZABAGED®

-  vodní nádrž dle ZABAGED®

55 ÍRODNÍ LÉ IVÝ ZDROJ, ZDROJ P ÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY V ETN
OCHRANNÉHO PÁSMA

L

2-01-01-1500

-  chrán né ložiskové území

-  deponie po t žb  nerostných surovin

66 ODVAL, VÝSYPKA, ODKALIŠT , HALDA

-  hranice poddolovaného území

ovzduší

odpady

64 STARÉ ZÁT ŽE ÚZEMÍ A KONTAMINOVANÉ PLOCHY

-  lokalita s výskytem staré ekologické zát žeGF

hrozby závažných havárií

84 OBJEKTY NEBO ZA ÍZENÍ ZA AZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S UMÍST NÝMI
NEBEZPE NÝMI LÁTKAMI

-  objekty nebo za ízení za azené do skupiny A nebo B s umíst nými nebezpe nými látkami

-  vysokotlaký plynovod (VTL)

-  st edotlaký plynovod (STL)

75 VEDENÍ PLYNOVODU V ETN  OCHRANNÉHO A BEZPE NOSTNÍHO PÁSMA

plynárenství

74 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM V ETN  OCHRANNÉHO
A BEZPE NOSTNÍHO PÁSMA

kanalizace pro ve ejnou pot ebu

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ODVÁD NÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  istírna odpadních vod

69

70 SÍ  KANALIZA NÍCH STOK V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

elektroenergetika

72 ELEKTRICKÁ STANICE V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  kanaliza ní stoka (bez rozlišení)

-  ochranné pásmo kanaliza ní stoky3.6.102

-  distribu ní trafostanice

-  ochranné pásmo elektrické stanice

73 NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRIZA NÍ SOUSTAVY V ETN
OCHRANNÉHO PÁSMA

-  podzemní vedení vysokého nap tí 22 kV (VN)

-  nadzemní  a podzemní vedení nízkého nap tí do 1 000 V v etn  (NN)

-  ochranné pásmo vedení elektriza ní soustavy

68 VODOVODNÍ SÍ  V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  vodovodní ad - pitná voda

-  vodovodní ad - výpustní (z vodojemu)

-  ochranné pásmo vodovodního adu

neposkytnuto

3.6.102

vodovody pro ve ejnou pot ebu

67 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V ETN  OCHRANNÉHO
PÁSMA

-  vodojem zemní

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

zm ny
v územístav

-  hranice ochranného pásma vodovodního adu stanoveného správním rozhodnutím

-  nadzemní vedení vysokého nap tí 22 kV (VN)

-  nadzemní vedení vysokého nap tí 22 kV (VN) - kabelové

6135

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

silni ní doprava

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

zm ny
v územístav

drážní doprava

97 VLE KA V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  železni ní vle ka

-  hranice ochranného pásma železni ní vle ky

celé území

(zm na územního plánu obce schváleného 26. 6. 2002, ve zn ní zm ny . 1 schválené 6. 9. 2006 a zm ny . 2 schválené 28. 12. 2006)

spole né pr svitky na A. Hlavní výkres - A.1 Regulativy,
A.2 Funk ní využití ploch, B. Další výkresy - B.1.1 Vodní hospodá ství,
B.1.2 Energetika; Telekomunikace  Zm ny . 2  ÚPN O

DTS 6680

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ

Plochy bydleníB

tv - trasa vedení technické infrastruktury vymezená Zm nou . 3

PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ

územní studie

Z

SO - V druh plochy s rozdílným zp sobem využití

kód zm ny v území

VYMEZENÍ  ZM N  V  ÚZEMÍ

ozna ení zm ny ÚPN O  / kód zm ny v území s íselným ozna ením

VYMEZENÍ  ZASTAVITELNÝCH  PLOCH Zm nou . 3

VYMEZENÍ  TRASY VEDENÍ  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Zm nou . 3

OZNA ENÍ ZM N V ÚZEMÍ Zm ny . 3

d - zastavitelná plocha vymezená Zm nou . 3 pro obslužné komunikace

zm 3 / Z 9

Zm nou . 3 uložené po ízení územní studie

-BD -  bytové domy nízkopodlažní

OCHRANA P ÍRODY  -  regionální biocentrum územního systému

Bílovec 0 - 5

Bílovec 0 - 6 Ostrava 9 - 6

klad  list   Zm ny .3          1 : 5000

DI Plochy dopravní infrastruktury

-S

- výroba a skladování, ob anské vybavení-N

Plochy smíšené výrobníSV

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  -  up es ující koridor (v ší ce budoucích ochranných pásem)
                  pro p eložku I/58 dle podklad SD (Studie p eložky silnice I/58 Pet vald - Ostrava,
                  Varianta A2,E2, duben 2002)

- sonda t žby zemního plynu

SILNICE I., II., III. T ÍDY V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  ochranné pásmo silnice I., II., III. t ídy

90, 91, 92

- zastavitelná plocha vymezená Zm nou . 3 mimo ploch pro obslužné komunikace

HRANICE  ZASTAV NÉHO  ÚZEMÍ  k 16. únoru 2010 vymezená Zm nou . 3

HRANICE  OBCE

22460000

4549

aktivní

3143900

DP Krmelín

- silni ní doprava - pozemní komunikace pro motorová vozidla

BONITOVANÁ P DN  EKOLOGICKÁ JEDNOTKA

-  t ída ochrany zem lské p dy - kód

41

ochrana zem lského p dního fondu

-  bonitovaná p dn  ekologická jednotka - hranice, kódve výkrese II.2. c)

ve výkrese II.2. c)

40 VZDÁLENOST 50 m OD OKRAJE LESA

další sledované jevy ochrany p írody a krajiny

HRANICE BIOCHOR a bioregion42

DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE - znaky p írodního charakteru119

ochrana les

-  biochora - hranice, kód3PI

celé území 39

-  bioregion - ozna ení

-  íslo p írodní lesní oblasti

ochrana p írody a krajiny

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA

-  lesy (lesní p da se stromy, s k ovinatým porostem dle ZABAGED®)

23

ÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ

S

15 VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA

-  dominanta krajiny - sou asná

ù

-  urbanistický kompozi ní prvek

sídelní hodnoty

11 URBANISTICKÉ HODNOTY

HODNOTY ESTETICKÉ A VIZUÁLNÍ

zm ny
v územístav

HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR (krom  nemovitých památek)

kulturn  historické hodnoty

13

-  kostel, kaple, kapli ka

-  k íž, sloup kulturního významu

-  mohyla, pomník, náhrobek

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY16

PAMÁTKOVÁ PÉ E, HODNOTY HISTORICKÉ A KULTURNÍ

ochrana památek

8

-  objekt s rejst íkovým íslem ÚSKP R34815 / 8-2347

-  s vysokou pravd podobností nález  (typ II ÚAN SAS R)25-21-09/1

krajinné hodnoty

-  vodní tok (povrchový do 5 m ší ky) dle ZABAGED®

3. 5

38 LES ZVLÁŠTNÍHO UR ENÍ

-  les zvláštního ur ení

NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA, P ÍPADN  SOUBOR, V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

Ing. arch. Ludmila Kone ná,
Ing. Dita Jal vková

26, 15R, 24R, 62R
VYLOU ENÍ  ÁSTI ZASTAVITELNÝCH  PLOCH  ÚPN O (s popisem) Zm nou . 3

Zm na . 3 ja vypracována nad katastrální mapou a údaji katastru nemovitostí s platností
k 16. únoru 2010.
Zm na . 3 Územního plánu obce Krmelín je vypracována s využitím dat poskytnutých
z ÚAP ORP Frýdek-Místek (zpracovanými v r. 2008).
Údaje o území pot ebné pro zpracování Zm ny . 3, které nemají poskytovatele nebo nebyly sou ástí
ÚAP ORP Frýdek-Místek (zpracovanými v r. 2008) jsou dopln ny, pokud byly získány.
Zm na . 3 používá ozna ení ( íslo ádku, název sledovaného jevu) sledovaných jev  ÚAP dle vyhlášky
. 500/2006 Sb. Kódy limit  využití území jsou dle p íru ky Vladimír Hyvnar a kolektiv: Limity využití území.

III. vydání. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007 + dodatky .
Bonitované p dn  ekologické jednotky jsou zobrazeny podle digitálního podkladu poskytnutého Obcí
Krmelín získaného z Katastrálního ú adu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovišt  Frýdek-Místek
dne 2. dubna 2010.
Veškeré trasy sítí technického vybavení jsou zakresleny pro pot eby územního plánu a mají
informativní charakter. P i jakékoliv stavební innosti nutno požádat jejich správce o vytý ení.-  vzdálenost 50 m od okraje lesa - lesního pozemku

   podle KN s platností k 16. únoru 2010

-  hranice ochranného pásma p írodního lé ivého zdroje - II. stupn

M

datum :  01 / 2011

. zak.:057 NúZm3 ÚP

-  hranice vlivu d lní innosti

 PLOCHY A KORIDORY

OCHRANA P ÍRODY  - regionální biokoridor územního systému

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  -  koridor dle opat ení obecné povahy ZÚR MSK s popisem

                                        ekologické stability krajiny dle opat ení obecné povahy ZÚR MSK s popisem

                                         ekologické stability krajiny dle opat ení obecné povahy ZÚR MSK s popisem

D 77
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