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A.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

A1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

PŘEDMĚT ZMĚNY Č. 4 ÚPNSÚ KOKORY  

Předmětem řešení Změny č.4 ÚPnSÚ Kokory je problematika kanalizace na celém území 
obce Kokory, které tvoří katastrální území Kokory.    

DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ 

Pořízení Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kokory z vlastního podnětu 
schválilo Zastupitelstvo obce Kokory usnesením zasedání Zastupitelstva ze dne 15. 12. 2010.  

Důvodem pro pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Kokory je změna způsobu řešení kanalizace a 
umístění čistírny odpadních vod.  

Platný ÚPnSÚ v části zneškodňování odpadních vod vymezil jako závaznou výstavbu  
kanalizační sítě s využitím a rekonstrukcí stávajících stok jednotné kanalizace a výstavbou  
čistírny odpadních vod na území obce Kokory. Posouzení technického stavu stávající 
kanalizace a variantní posouzení možností řešení prokázaly jako technicky nejvhodnější způsob 
řešení systémem oddílné kanalizace s využitím stávajících stok jako dešťové kanalizace.  

Dalším důvodem je, že v ÚPnSÚ navržené umístění ČOV v území zatíženém řadou limitů 
a záměrů liniových staveb se dostalo do kolize s koridorem vodní cesty DOL dle Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění a jako nejvhodnější řešení se prokázalo 
prověření možnosti jiného umístění ČOV. 

Cílem pořízení Změny č.4 ÚPNSÚ Kokory je umožnit realizaci těchto záměrů v souladu 
s územním plánem. 

A2. PODKLADY 

Zadávacím podkladem pro zpracování Změny č.4 je Zadání změny č.4 územního plánu 
sídelního útvaru Kokory schválené usnesením Zastupitelstva obce Kokory dne 15. 6. 2011. 

Další podklady: 

 ÚPnSÚ Kokory  (ALFAPROJEKT Olomouc 01/ 1996), schválený v květnu 1997, ve znění 
schválených změn č. 1, 2, 3. 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011) 

 Přípravná dokumentace stavby silnice R55 (HBH Brno) – výřez situace   

 Kanalizace a ČOV Kokory (Voding Hranice 2011) – situace DÚR. 

A3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPD 

Platný ÚPnSÚ v části zneškodňování odpadních vod vymezil jako závaznou výstavbu  
kanalizační sítě s využitím a rekonstrukcí stávajících stok jednotné kanalizace a výstavbou  
čistírny odpadních vod na území obce Kokory v lokalitě Hejnice mezi areálem ZD Kokory a 
biocentrem v lokalitě u mlýna Kaláb, ve volné ploše mezi koridory energetických vedení (VVN, 
VN, VTL plynovod) a přeložky silnice I/55 na východní straně a výhledové vodní cesty DOL na 
západní straně, vše v trasách platných či dostupných v době zpracování ÚPnSÚ.  
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A4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vymezení území řešeného změnou  

 Splněno dle požadavků zadání (viz kap. B1.1.).  

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů  

 Splněno dle požadavků zadání (viz kap. B1.2.) 

B. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

 Splněno dle požadavků zadání.  

C. Požadavky na rozvoj území obce 

 Bez požadavků.  

D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny) 

 Bez požadavků.  

E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 Splněno dle požadavků zadání, viz I. ZMĚNA a II – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY, kap. B4.4, B4.7.  

F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

F1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY VČETNĚ ÚSES 

 Bez požadavků.  

F2. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD   

 Bez požadavků.  

F3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

 Splněno dle požadavků zadání, nově  navrhované umístění ČOV nevyžaduje zábor ZPF.  

F4. OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)  

 Bez požadavků, k dotčení lesních pozemků nedojde. 

F5. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A JEJICH 
OCHRANNÝCH PÁSEM 

 Bez požadavků. 

G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 

 Bez požadavků, avšak z dalšího postupu prací vyplývá nutnost změny rozsahu veřejně 
prospěšných staveb – viz  kap. B6. 

H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných 
surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

 Bez požadavků. 

I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

 Bez požadavků, východiskem pro řešení změny je mj. koordinace střetu zájmů v území v rámci 
podrobnějších dokumentací.  
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J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. 

 Bez požadavků. 

K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 

 Bez požadavků. 

L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

 Bez požadavků. 

M. Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

 Bez požadavků. 

N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 

 Bez požadavků. 

O. uspořádání Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu změny územního 
plánu a na obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 Splněno dle požadavků zadání. Textová část  (A) je doložena jako Odůvodnění změny, Návrh 
regulativů funkčního a prostorového  uspořádání území (B) jako Změna.  
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B. NÁVRH    

B1. URBANISTICKÁ ČÁST 

B1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešení změny systému kanalizace se týká celého území obce. Změna umístění ČOV se 
navrhuje na západním okraji obce, ve změně se řeší jako přípustnost stavby technického 
vybavení v zastavěné ploše výroby. 

B1.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

SOULAD ZMĚNY Č.4 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze 
dne 20. 7. 2009 nestanovuje konkrétní úkoly pro územní plánování ovlivňující řešení Změny č.4 
ÚPnSÚ Kokory.  

SOULAD ZMĚNY Č.4 S ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

Z platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nevyplývají konkrétní požadavky 
na řešení Změny č.4 územního plánu SÚ Kokory. Změna č.4 ÚPnSÚ Kokory umožní plně 
respektovat plochy, koridory a další veřejné zájmy nadmístního významu dle ZÚR OK.  

SOULAD ZMĚNY Č.4 S PROGRAMEM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO 
KRAJE 

Z  tohoto Programu nevyplývají konkrétní požadavky na řešení Změny č.4 územního plánu 
SÚ Kokory. 

SOULAD ZMĚNY Č.4 S PLÁNEM ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO 
KRAJE 

Změna č.4 je v souladu s aktualizovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje.  

DALŠÍ ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Navržená změna se nepromítne do území sousedních obcí ani v jiných širších územních 
vztazích. 

B1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Změna č.4 se nepromítá do urbanistické koncepce.  

B1.4. FUNKČNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE ÚZEMÍ 

Změnou č.4 ÚPnSÚ Kokory nedochází ke změně funkčního uspořádání území. Navržená 
změna umístění ČOV se uskuteční jako stavba technického vybavení přípustná v zastavěné 
ploše výroby.  Předmětem změny je doplnění regulačních podmínek pro plochy výroby „ZV– 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA“, opodstatněné mj. probíhající  transformací zemědělského areálu. 
(Původně navržená plocha ČOV nebude využita)   

B1.5. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, OBJEKTY, SOUBORY, OCHRANNÁ PÁSMA (LIMITY 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ) 

Řešením změny č.4 nejsou v podrobnosti ÚPnSÚ limity využití území dotčeny 
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B2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Analytická část, bez vztahu k návrhu Změny. 

B2.2. VLIV NÁVRHU NA KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Změna č.4 se nepromítne do zásad ochrany životního prostředí a kvalitu životního 
prostředí neovlivní.  

B2.3. ÚSES, ZELEŇ 

Změna č.4  neovlivní koncepci územního systému ekologické stability a do ÚSES 
nezasahuje. 

B3. DOPRAVA 

Změnou č.4 se nemění koncepce dopravy 

B4. TECHNICKÁ VYBAVENOST 

B4.1. VODNÍ TOKY 

Změnou č.4 se nemění koncepce vodních toků a ploch.  

B4.2,3. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A UŽITKOVOU VODOU 

Změnou č.4 se nemění celková koncepce zásobování vodou.  

B4.4. KANALIZACE 

Změna způsobu dostavby kanalizační sítě obce je vlastním předmětem Změny č.4.  
Změnou č.4 se mění celková koncepce kanalizace z jednotné na oddílnou a mění se umístění 
čistírny odpadních vod. 

 Posouzení technického stavu stávající kanalizace a variantní posouzení možností řešení 
prokázaly jako technicky nejvhodnější způsob řešení systémem oddílné kanalizace 
s využitím stávajících stok jako dešťové kanalizace. Předmětem změny není grafická část 
kanalizace – nové stoky budou vedeny v plochách, kde je jejich stavba přípustná, převážně 
v plochách veřejných komunikací, výjimečně i v jiných plochách - zde vesměs v souběhu se 
stávajícími stokami. 

 Umístění čistírny odpadních vod navržené v ÚPnSÚ v území zatíženém řadou limitů a 
záměrů liniových staveb se dostalo do kolize s koridorem vodní cesty DOL dle Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění a z prověřování možností koordinace 
staveb v tomto území v rámci přípravy stavby silnice R55 a kanalizace v obci vyplývá, že 
koordinaci všech staveb včetně ČOV nelze uspokojivě vyřešit a tedy hájit původně navržené  
umístění ČOV je v této situaci velmi problematické. Proto byly v rámci řešení kanalizace 
prověřovány další možnosti umístění ČOV a výsledná dohodnutá varianta je uplatněna ve 
změně č.4. Změna tedy řeší umístění ČOV v okrajové části transformovaného 
zemědělského areálu a to formou stavby přípustné v ploše výroby „ZV“.  Tím také odpadá 

nutnost řešit křížení přívodní stoky s navrženou silnicí R55.   
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B4.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Změnou č.4 se nemění koncepce zásobování plynem. 

B4.6. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Změnou č.4 se nemění koncepce zásobování teplem. 

B4.7. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

V souvislosti se změnou umístění ČOV se ruší návrh trafostanice pro ČOV včetně 
přívodního vedení VN 22 kV.. 

B4.8. TELEKOMUNIKACE 

Změnou č.4 ÚPnSÚ Kokory se nemění koncepce telekomunikací. 

B4.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Změnou č.4 ÚPnSÚ Kokory se nemění koncepce nakládání s odpady. 
 

B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST - ZÁBOR ZPF A PUPFL 

Změnou č.4 ÚPnSÚ Kokory se nenavrhuje nový zábor zemědělského půdního fondu. 
Nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

B6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Změnou č. 4 ÚPnSÚ Kokory se ruší tyto veřejně prospěšné stavby: 

- ČOV včetně doplnění přívodní stoky a stoky z ČOV do vodoteče 

Jako veřejně prospěšná stavba byl v ÚPnSÚ uveden jen krátký koncový úsek přívodní 
stoky – ten se ruší. Ostatní stoky nebyly jako veřejně prospěšné stavby uvedeny, převážně byly 
a jsou navrženy na pozemcích obecních komunikací.  

Plocha pro stavbu ČOV se ruší, nové umístění je řešeno bez potřeby vymezení veřejně 
prospěšné stavby. 

- Distribuční trafostanice a přívodní vedení VN pro ČOV 

Nové řešení čistírny odpadních vod nevyžaduje budování nové trafostanice. 


