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I/A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území obce Čelechovice k datu 1. 9. 2007. Je tvořeno jednou souvislou částí a 
dvěma enklávami jednotlivých stavebních parcel bývalých drůbeţáren.   

Zastavěné území je uvedeno ve výkresech územního plánu č. I/1 – VÝKRES 
ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ, I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY a I/2cd - HLAVNÍ VÝKRES: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA grafické části územního plánu  v měř. 1:5000  

I/B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 

ROZVOJE JEHO HODNOT  

I/B.1. ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚPD VYDANÉ 

KRAJEM 

 Koncepce rozvoje obce respektuje a uplatňuje plochy a koridory nadmístního významu 
vymezené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje: 

 Koridory technické infrastruktury nadmístního významu: dvě vedení VVN 440 kV v severní 
části katastru   

 Návrh regionálního biokoridoru, dle ZÚR OK nově vedeného okrajem údolí Kopřivnice a 
úţlabím periodické svodnice v severní části katastru směrem k lesnímu masívu Chlum.  

I/B.2. DALŠÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE NAVRŽENÉ ÚZEMNÍM 

PLÁNEM, ZÁSADY OCHRANY HODNOT ÚZEMÍ 

 Koncepce rozvoje obce respektuje charakteristiku typické sídelní struktury v regionu – tj.  
zachovává ucelenou, v moţné míře sevřenou strukturu sídla i při poměrně významném 
územním rozvoji zejména obytné funkce.  

 Pro ochranu přírodních a krajinných hodnot územní plán stanoví tyto zásady: 

 V zájmu ochrany krajinných hodnot a obrazu obce v krajině ponechává dostatečný prostor 
dominantním krajinným prvkům - tj. stanoví nezastavitelnost území svahů nad terénním 
zlomem a přibliţně nad horizontem stávající zástavby v severovýchodní části katastru - 
lokalitách Na kopci, Loučky, Prostřední kopce, nezastavitelnost horizontů v dalších částech 
katastru a území v údolí Kopřivnice. Není přípustný ani rozvoj rodinné rekreace mimo 
kompaktní zástavbu. 

 Vytváří předpoklady pro ponechání a dotvoření dostatečného prostoru pro tok a nivu 
Kopřivnice s průchodem biokoridoru. 

 V zemědělské krajině navrhuje opatření  ke zvýšení ekologické a vodohospodářské stability 
krajiny a zachování její prostupnosti. 

 Pro ochranu kulturních hodnot územní plán stanoví zásady ochrany struktury jádra obce a  
ochrany kulturních hodnot, které souvisí s návrhem plošného a prostorového uspořádání. 
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I/C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

I/C.1. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

I/C.1.1. OCHRANA STRUKTURY JÁDRA OBCE 

 V urbanisticky významném prostoru návsi se při stavební činnosti poţaduje zachovat kompaktní 
charakter a objemové charakteristiky historické zástavby včetně výškové hladiny, proporcí 
staveb, způsobu vymezení zastavěných ploch vůči veřejnému prostranství a v optimální míře 
vyuţívat i architektonicko – stavební  a materiálové prvky tradiční zástavby.  

 V místech lokálního narušení (velké proluky) postupně usilovat o doplnění celistvosti struktury 
zástavby, v míře dané respektováním obecných technických poţadavků na výstavbu a místních 
územně technických podmínek, s uplatňováním výše uvedených zásad.  

I/C.1.2. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

 Na území obce respektovat a hájit památky místního významu: 

 Kaple Sv. Antonína a Vendelína (navrţená k zapsání do Ústředního seznamu kulturních 
památek ČR) 

 Kamenný kříţ u kaple  (r. 1861) 

 Kamenný kříţ u cesty do Kokor (r. 1751) 

 Památník rudoarmějce – válečný hrob 

 V zastavěném území i v zastavitelných plochách uplatňovat takové zásady stavební činnosti, 
aby stavby svými proporcemi a  urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby dobře 
navázaly na  stávající  strukturu sídla a nenarušily, ale podpořily dobré začlenění sídla do 
krajiny.  

 Výšková hladina se obecně limituje stávající převaţující výškovou hladinou zástavby, 
s výjimkou případných významných veřejných staveb a staveb, u nichţ je výška dána jejich 
specifickým účelem (např. stoţár, rozhledna). V odůvodněných případech je další omezení 
výškové hladiny stanoveno v podmínkách prostorového uspořádání v textu podmínek pro 
vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití. 

I/C.1.3. VYTVOŘENÍ SPOLEČENSKÉHO JÁDRA OBCE 

 V západním  uzávěru návsi, mezi tokem Kopřivnice a terénní hranou, se navrhuje stávající 
občanské vybavení postupně rozvíjet do navazujících ploch vymezených jako plocha přestavby, 
tak, aby zde bylo v budoucnu moţno soustředit základní vybavení obce, včetně přemístění 
obecního úřadu, a vytvořit tak společenské centrum obce v optimální a dominantní poloze.   

 Na uvedenou plochu společenského centra navazuje severním směrem plocha pro sportovně 
rekreační areál, který bude doplňovat komplex tohoto centra a optimálně vyuţívat jak provozní 
vazby s ním, tak vazbu na přírodní zázemí údolí Kopřivnice a záměry v tomto prostoru.  
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I/C.1.4. ZÁSADY PLOŠNÉHO ROZVOJE SÍDLA  

 Dominantním záměrem rozvoje sídla je plošný rozvoj funkcí bydlení. Na území obce se 
nenavrhuje plošný rozvoj funkcí výroby ani rekreace. Zásady pro umisťování jednotlivých 
malých staveb a zařízení pro občanské vybavení, rekreaci a výrobu jsou stanoveny 
v podmínkách pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití. 

 Ve stabilizovaných plochách bydlení a smíšených obytných je přípustná výstavba nových bytů i 
nebytových zařízení formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektů pro bydlení 
i nebytových v prolukách a uvnitř  těchto ploch, v souladu s podmínkami vyuţití ploch příslušné 
funkce či plochy, při respektování obecných technických poţadavků na výstavbu, místních 
územně technických podmínek, limitů vyuţití území a zásad ochrany urbanistické struktury 
(nesmí vyvolat vznik nezastavěné nebo nezastavitelné proluky ve stávajících celistvých uličních 
frontách, zejména urbanisticky hodnotného prostoru návsi). 

 Nové plochy bydlení a plochy smíšené obytné se navrhují v lokalitách v západní a jiţní části 
obvodu obce, kde navazují na stávající zástavbu a komunikační síť a dotvářejí obrys obce do 
ucelené obalové křivky v části území bez dominantního projevu v krajině. 

 V jihovýchodní části obce v lokalitě Prostřední kopce, územní plán respektuje dřívější záměr 
rozvoje bydlení v dolní části svahů aţ po hranici katastru. Územní plán doplňuje opatření pro 
ochranu zástavby proti extravilánovým vodám a splachům půdy ze svahů nad zástavbou a pro 
zajištění prostupnosti území. 

 Zásadou návrhu plošného rozvoje je vţdy uzavření vnějšího obrysu směrem do krajiny zelení 
zahrad obytného území  a navazujících navrţených interakčních prvků ÚSES.  

 V rámci těchto interakčních prvků se navrhuje i ochrana obytného území proti extravilánovým 
vodám a splachům půdy ze svahů nad zástavbou, jako součást opatření pro zvýšení retenčních 
schopností území. 

I/C.1.5. OKOLÍ KOPŘIVNICE V ZÁSTAVBĚ  

 Pro postupné dotváření biokoridoru podél toku Kopřivnice v zastavěném území se vymezují 
plochy sídelní zeleně - navrţené (plochy změn) a územní  rezervy. Rezerva v ploše za 
kapličkou představuje moţnost budoucí náhrady stávajícího domu těsně u potoka novým 
domem posunutým směrem dále od potoka  

 V nivě Kopřivnice, mezi silnicí a zastavitelnými plochami bydlení v lokalitě Pod silnicí se navrhují  
nezastavitelné plochy sídelní zeleně s ochrannou a rekreační funkcí. 

I/C.1.6. BÝVALÉ DRŮBEŢÁRNY  

Plocha se začleňuje do ÚSES jako stávající – vymezený plošný interakční prvek. Stávající 
objekty mohou být vyuţívány v souladu s podmínkami pro vyuţití ploch smíšených 
nezastavěného území NS.x  a ploch ÚSES nebo asanovány.     
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I/C.2. NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

DRUH PLOCHY 

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ 
PLOCH 

ETAPIZACE 

Z.01.BI 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

  

Z.02a.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.03.BI. Návrhem se 
doplňuje obratiště. 

 

Z.02b.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.03.BI, začlenění 
plochy nevyňaté ze ZPF.  

Z.03.BI 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

 

S ohledem na terénní podmínky je nutné 
geotechnické posouzení stability svahu a 
podmínek pro výstavbu.  

S ohledem na dominantní polohu je v ploše 
nezbytná koordinace řešení všech staveb 
rodinných domů situovaných ve svaţitém 
terénu týkající se výškového osazení a 
řešení vstupního parteru ve vztahu k parteru 
přilehlé komunikace a koordinace 
základních objemových charakteristik těchto 
domů. Je nutné velmi citlivé osazení domů 
v dolní části svahu, bez rampových nájezdů 
nad úroveň obsluţné komunikace se 
sklonem vyšším neţ je nezbytný pro 
odvodnění (domy je nutno částečně zapustit 
do svahu). 

Z.04.BI 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

  

Z.05.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.04.BI. Návrhem se 
doplňuje nemotoristické propojení 
s plochou veřejného prostranství Z.02.PV. 

Z.06.SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Plocha navazující na stávající zástavbu 
podél západní větve silnice III/43616 

Poţadavek splnění ukazatelů 
legislativních předpisů platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

 

Z.07.BI 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Malá plocha ZPF v zastavěném území, 
moţno řešit v komplexu s plochou Z.08.BI 
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Z.08.BI PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Moţno řešit v komplexu s plochou Z.07.BI  

Z.09.PV PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.08.BI  

Z.10.SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Poţadavek splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Z.11.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.10.SO.v, podél 
silnice 

Z.12.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochami Z.06.SO.v a 
Z.13.SO.v, podél silnice 

1. etapa 
vyuţití ploch 
v lok. Pod 
silnicí (úsek 
Z.12.PV 
podél 
Z.06.SO.v 
bez 
etapizace) 

Z.13.SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Plocha v prodlouţení zástavby podél 
západní větve silnice III/43616 

Poţadavek splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Z.14.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.15.BI, plocha pro 
páteřní komunikaci  

2.etapa 
vyuţití 
ploch v lok. 
Pod silnicí 

 

Z.15.BI 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

 

Z.24.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Přemostění Kopřivnice – pěší lávka  

Z.22.TV PLOCHA TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

Vodní hospodářství 

Čistírna odpadních vod  

Z.26.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.27.BI, podél silnice 

 

3.etapa 
vyuţití 
ploch v lok. 
Pod silnicí  

 

Z.27.BI PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

 

Poţadavek splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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I/C.3. NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY SPECIFIKACE ETAPIZACE 

P.01.O PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

Smíšené – veřejná i 
komerční vybavenost  

Komplex vybavenosti veřejné a komerční 
malého rozsahu, navazující na stávající  
areál „Ranče U Supa“, s prioritou kapacity 
pro přemístění obecního úřadu, knihovny 
případně hasičské zbrojnice a rezervou pro 
další potřeby vybavení obce  
Prověření moţnosti rekonverze stávající 
stodoly. 

 

P.02.O PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 
Plocha pro tělovýchovu 
a sport 

Obecní sportovně rekreační areál 
s převahou otevřených sportovišť v části 
plochy bývalých teletníků.   

 

P.03a.PV 

P.03b.PV 

P.03c.PV 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Začlenění tří drobných části stavebních a 
pozemkových parcel přesahujících uliční čáru 
do veřejného prostranství pro ucelení uličního 
prostoru a  zajištění dostatečných parametrů 
(prakticky formální úprava skutečného stavu 
v lokalitách bez potřeby asanací). 

 

P.04.PV PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Uvolnění prostoru na nároţí při asanaci či 
přestavbě nároţního objektu v rámci 
přestavby komplexu budov na parcele.. 

 

I/C.4. KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ   

Územní plán vymezuje tyto plochy sídelní zeleně: 

ZP – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Parky a ostatní veřejná zeleň  

 navrţené (plochy změn) s ochrannou a rekreační funkcí v nejníţe situovaných plochách 
lokality „Pod silnicí“, které jsou součástí širší nivy Kopřivnice.   

ZX – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ - Zeleň ostatní a specifická  

 Plochy zeleně „ZX“ stabilizované na levém břehu Kopřivnice v zastavěném území, včetně 
parčíku u pomníčku (součást pozemku komunikace na březích toku) začleněné do 
biokoridoru podél toku Kopřivnice. 

 Plochy sídelní zeleně „ZX“ navrţené (plochy změn) a územní rezerva na pravém břehu 
Kopřivnice jako součást biokoridoru. 

 Jiné plochy sídelní zeleně se samostatně nevymezují. Pozemky zeleně jsou či budou součástí 
ploch veřejných prostranství i ploch dalších. Zastoupení zeleně v těchto plochách je součástí 
 podmínek vyuţití vybraných ploch s rozdílným způsobem vyuţití.  

 Stávající kvalitní, zejména listnaté dřeviny je nutno v maximální míře (s přihlédnutím k jejich 
zdravotnímu stavu) respektovat, zachovat a spolu s návrhem nové výsadby  začlenit do celkové 
koncepce zeleně zejména v plochách veřejných prostranství.  
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I/D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

I/D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Grafické vyznačení tras a ploch vymezených pro dopravu je uvedeno ve výkrese č. I/2cd - 
HLAVNÍ VÝKRES: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA grafické části územního 
plánu  v měřítku 1:5000  

I/D.1.1. DOPRAVA SILNIČNÍ 

I/D.1.1.1. KONCEPCE  SILNIČNÍ SÍTĚ A  VAZBA NA HLAVNÍ SILNIČNÍ SÍŤ 

 Silniční síť na území obce Čelechovice představuje silnice III/43616 Čelechovice – spojovací, 
která zajišťuje napojení obce na hlavní komunikační systém – silnici I/55  prostřednictvím silnice 
III/43615 Kokory - Nelešovice – Tršice.  

 Silniční síť na území obce Čelechovice je územně stabilizovaná, územním plánem se 
nevymezují nové stavby na silniční síti.  Silnice III/43616 bude upravována ve stávající trase, 
mimo zastavěné území v kategorii silnice III. třídy S 7,5/60,50. 

I/D.1.1.2. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ OBCE 

 Silnice III/43616 Čelechovice - spojovací, procházející obcí, tvoří dopravní osu obce. 
V zastavěné části obce bude tato silnice upravována jako místní komunikace III. třídy M2, 
obsluţná ve funkční skupině C, tj. v kategorii odpovídající navazujícím extravilánovým úsekům, 
dopravní funkci komunikace i dopravním poměrům v obci, s doplněním chybějícího chodníku 
jako součásti komunikace.  

 Místní komunikace na území obce zajišťující obsluhu ploch s rozdílným způsobem vyuţití jsou 
součástí veřejných prostranství a budou upravovány jako místní komunikace obsluţné 
funkčních skupin C a D.  

Územním plánem se vymezuje: 

 Doplnění sítě místních komunikací zajišťující obsluhu zastavitelných ploch o nové místní 
komunikace funkčních skupin C a D situované v navrhovaných plochách veřejných 
prostranství v lokalitách „Prostřední kopce“ a „Pod silnicí“. 

I/D.1.1.3. ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ, NÁVRH OPATŘENÍ NA OCHRANU PROTI NEGATIVNÍM 
VLIVŮM SILNIČNÍ DOPRAVY 

 Na silnici III/43616 se územním plánem nenavrhují opatření na ochranu  proti negativním vlivům 
silniční dopravy.  

 Plochy přiléhající k silnici III/43616 (Z.06.SO.v, Z.10.SO.v, Z.13.SO.v a Z.26.BI) jsou pro bydlení 
podmíněně přípustné při splnění ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

I/D.1.1.4. STATICKÁ DOPRAVA  

 Na území obce se územním plánem nevymezují samostatné plochy statické dopravy.  

 Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní automobily, v zájmu splnění 
příslušných předpisů, je přípustné ve všech zastavěných a zastavitelných plochách, pokud 
nebudou mít nadměrný negativní dopad  na základní funkci plochy a budou slouţit převáţně 
lokální potřebě. 

I/D.1.1.5. HROMADNÁ DOPRAVA 

 Na území obce se územním plánem nevymezují samostatné plochy hromadné dopravy.  
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I/D.1.2. DOPRAVA ŢELEZNIČNÍ 

 Ţelezniční doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje. 

I/D.1.3. DOPRAVA LETECKÁ 

 Letecká doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje. Vlivy letecké 
dopravy se na území obce neprojevují.  

I/D.1.4. DOPRAVA VODNÍ 

 Vodní doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje. 

I/D.1.5. OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

I/D.1.5.1. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, ZEMĚDĚLSKÁ DOPRAVA 

 Pro ochranu základní sítě účelových komunikací významných pro zajištění prostupnosti území 
se územním plánem vymezují plochy veřejných prostranství. 

Územním plánem se nově vymezují: 

 Dvě nové účelové komunikace jako náhrada za úseky, které budou nebo mohou být 
dotčeny návrhem suchých nádrţí a malé vodní nádrţe severně od zástavby obce. 

 Další účelové komunikace v plochách zemědělských, přírodních a smíšených nezastavěného 
území jsou součástí těchto ploch a dále budou vymezeny v komplexní pozemkové úpravě 
(KPÚ). V případě vyčleňování nových pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy nutno 
zajistit přístupy na jednotlivé pozemky zejména rozvětvením sítě stávajících účelových 
komunikací, s minimalizací nových vjezdů na silnici. 

I/D.1.5.2. DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ 

Územním plánem se nově vymezují: 

 Samostatné pěší trasy v plochách veřejných prostranství a plochách smíšených 
nezastavěného území v lokalitě Prostřední kopce a na severním okraji zastavěného území. 

 Nevymezují se samostatné cyklostezky. 

 Další chodníky a pěší trasy existují a budou budovány jako součásti silnice a místních 
komunikací v plochách dopravní infrastruktury a veřejných prostranství a v plochách s jiným 
způsobem vyuţití. 

I/D.1.6. PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 Stavby pro dopravu budou umisťovány ve vymezených plochách dopravní infrastruktury a 
v plochách veřejných prostranství, stavby slouţící pro lokální potřebu dále v plochách s jiným 
způsobem vyuţití v souladu s podmínkami pro vyuţití těchto ploch, pokud nebudou mít 
nadměrný negativní vliv  na základní funkci plochy.   

 Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány 
a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou liniových staveb technického 
vybavení. 
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I/D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Grafické vyznačení tras a ploch vymezených pro technickou infrastrukturu je uvedeno ve 
výkrese č. I/2cd - HLAVNÍ VÝKRES: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA grafické 
části územního plánu  v měř. 1:5000  

I/D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

I/D.2.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

 V současné době nemá obec Čelechovice vybudován vodovod. Stávající vodní zdroje (studny) 
jsou kvalitativně nevyhovující, v obci je proto nutno veřejný vodovod vybudovat. 

Územním plánem se vymezují:  

 Napojení obce na Skupinový vodovod Přerov přívodním řadem vedeným podél silnice 
III/43616 k jihovýchodnímu okraji zástavby obce.  

 Rozvodná síť vodovodu navrţená v plochách veřejných prostranství vymezených 
v územním plánu. 

I/D.2.1.2. ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU: 

 Vodovod je navrţen současně i jako vodovod poţární, proto vodu pro poţární účely bude 
moţné odebírat z podzemních hydrantů, které budou na rozvodné síti  rozmístěny.  

 Stávající místní zdroje které nebudou vyhovovat pro pitnou vodu, lze vyuţívat jako zdroje 
uţitkové vody. 

I/D.2.2. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. 

 V obci je vybudována jednotná kanalizace, která ale není opatřena čistírnou odpadních vod. 
Slouţí tak k odvedení sráţkových vod a odpadních vod z nemovitostí, vyčištěných v domovních 
ČOV případně septicích. Část nemovitostí má jímky na vyváţení. 

Územním plánem se vymezuje:  

 dostavba kanalizačního systému s postupným přetvářením na kanalizaci oddílnou, zahrnující 
níţe uvedené stavby:  

 Stavba čistírny odpadních vod  na pravém břehu Kopřivnice, pod soutokem Kopřivnice 
s Nelešovickým potokem. 

 Stavba páteřní stoky vedené od křiţovatky u kapličky podél silnice do čistírny odpadních vod. 

 Na levém břehu Kopřivnice stavba nových splaškových stok zaústěných přes přečerpávací 
stanice dimenzované pouze na splaškové vody výtlakem do navrţené  páteřní stoky. 

 V prostoru křiţovatky u kapličky stavba odlehčovací komory na stávající kanalizaci.  
Zbývající část kanalizace tak bude plnit pouze funkci odlehčovací stoky. (Od objektu za 
kapličkou musí být provedena nová přípojka na splaškové vody). 

 Odkanalizování převáţné části zastavitelných ploch v jihozápadní části obce „Nad silnicí“ a 
„Pod silnicí“ oddílnou kanalizací (část Z.10.SO.v, část Z.13.SO.v, Z.15.BI, Z.27.BI), 
odkanalizování menší části (Z.07.BI, Z.16.SO.v, část Z.10.SO.v, část Z.13.SO.v) jednotnou 
kanalizací do stoky na návsi. 

 Do doby výstavby ČOV je přípustné vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze při 
splnění max.limitů znečištění. Na stávající kanalizační stoky, které mají vyústění do 
povrchových vod toku Kopřivnice mohou být napojovány pouze přípojky s dešťovou vodou nebo 
přípojky z předčišťujících zařízení (domovní ČOV) v kvalitě stanovené kanalizačním řádem 
veřejné kanalizace.  
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I/D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 V obci nejsou provozovány tepelné zdroje větší neţ 200 kW (střední zdroje znečištění). Většina 
domů je vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je plynofikována.  

 Územní plán nevymezuje nové střední či velké tepelné zdroje, zásobování teplem bude nadále 
řešeno převáţně jako individuální.  

 Územní plán stanovuje přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojů a pouze 
takových úprav stávajících tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší.  

I/D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 V obci je vybudován středotlaký plynovod. Přivaděč do obce je napojen na středotlaký rozvod 
v Kokorách zásobovaný z regulační stanice VTL/ STL v Kokorách a do obce přivedený v lokalitě 
Prostřední kopce. Místní středotlaké rozvody jsou vedeny v plochách veřejných prostranství.  

Územním plánem se vymezují:  

Nové rozvody STL plynovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při 
stávajících trasách plynovodu:Z.07.BI, Z.06.SO.v, Z.10.SO.v, Z.13.SO.v, Z.15.BI, Z.27.BI. 

I/D.2.5. ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

I/D.2.5.1. VEDENÍ VVN 

 Územní plán respektuje dvě linky vedení VVN 440 kV procházející katastrem obce, mimo 
zastavěné území: vedení VVN č. 402 ve směru rozvodna Prosenice – rozvodna Krasíkov a VVN 
č. 413 ve směru  rozvodna Prosenice – rozvodna Řeporyje.  

I/D.2.5.2. VEDENÍ VN, TRAFOSTANICE 

 Obec Čelechovice  je zásobována elektrickou energií z odbočky z nadzemního vedení VN 22 
kV č. 40. Z tohoto vedení jsou připojeny dvě trafostanice obce. Vedení i trafostanice jsou 
územním plánem respektovány. 

Územním plánem se vymezuje:  

 nová trafostanice pro zvýšené nároky spotřeby energie pro zastavitelné plochy na 
jihozápadním okraji obce, situovaná v ploše sídelní zeleně v lokalitě „Pod silnicí“,  napojená 
odbočkou na stávající přívod VN do zděné trafostanice v centru obce.   

I/D.2.6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE  

I/D.2.6.1.  DÁLKOVÉ KABELY 

 Územní plán respektuje stávající dálkové kabely: 

 Dálkový kabel č. 142 vedený v krátkém úseku jiţním okrajem katastru podél Kopřivnice 

 Dálkový kabel vedený podél účelové komunikace v západní části katastru 

 Nevymezují se nová zařízení. 

I/D.2.6.2.  RADIORELÉOVÉ TRASY 

 Územní plán respektuje stávající radiovou trasu Olomouc Slavonín – Vinary v severní části 
katastru.  

I/D.2.6.3.  TELEFONIZACE 

 Nevymezují se nová zařízení. 

I/D.2.7.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY          

 Územní plán nevymezuje samostatné plochy pro nakládání s odpady. 

 Nakládání s odpady je a bude nadále řešeno svozem prováděným firmou (firmami) oprávněnou 
k nakládání s odpady mimo řešené území k dalšímu zpracování případně na k tomu určené 
skládky. Ukládání odpadů na území obce je nepřípustné. 
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I/D.2.8. PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY    

 Umístění navrţených staveb a zařízení technické infrastruktury je graficky vyjádřeno umístěním 
v konkrétní ploše s rozdílným způsobem vyuţití a v rámci této plochy můţe být jejich poloha 
korigována s ohledem na územně technické podmínky.  Navrhované nové uliční rozvody 
vodovodu, plynovodu a stoky kanalizace včetně souvisejících zařízení budou napojeny na 
stávající sítě a vedeny v plochách veřejných prostranství vymezených v územním plánu.  

 Při umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury graficky nevyjádřených v územním plánu, 
přípustných a podmíněně přípustných v plochách s rozdílným způsobem vyuţití, je nezbytné respektovat 
vymezení ploch a další záměry územního plánu, nadzemní zařízení umisťovat s minimalizaci dopadů na 
krajinu,  v maximální míře se poţaduje sdruţování vedení a zařízení do koridorů a společných stoţárů. 

 Umisťování malých lokálních zařízení pro nakládání s odpady (jako stanoviště sběrových 
nádob) je přípustné v plochách veřejných prostranství či v plochách s jiným způsobem vyuţití 
v souladu s „Podmínkami  pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití“. 

I/D.3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

Grafické vyznačení ploch vymezených pro občanské vybavení je uvedeno ve výkrese č. 
I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
grafické části územního plánu  v měř. 1:5000. 

I/D.3.1. ZÁSADY KONCEPCE  OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

 Územní plán navrhuje vytvoření společensko rekreačního centra obce se soustředěním 
základního občanského vybavení a ploch pro sport a rekreaci v dominantní poloze v historické 
struktuře obce a současně na přechodu do krajiny. 

I/D.3.2. VYMEZENÍ PLOCH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

 Plochy stabilizované: 

 Kaple Sv. Antonína a Sv.Vendelína 

 „Ranč u Supa – víceúčelové zařízení stravovací a kulturně společenské, hřiště pro děti. 

 Plochy přestavby: 

 P.01.O: PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – Smíšené – veřejná i komerční 
vybavenost v návaznosti na „Ranč u Supa“ – víceúčelový komplex občanského vybavení 
ve formě „Obecního domu“ s prioritou kapacity pro přemístění obecního úřadu, knihovny 
případně hasičské zbrojnice a rezervou pro další potřeby vybavení obce. 

 P.02.OS. PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - Plocha pro tělovýchovu a sport - 
plocha pro obecní sportovně rekreační areál s víceúčelovým hřištěm na místě bývalých 
teletníků.  

I/D.3.3. PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

 Stavby a zařízení občanského vybavení lze umisťovat v plochách občanského vybavení 
vymezených územním plánem i v plochách s jiným způsobem vyuţití dle stanovených 
„Podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití“ (plochy bydlení, plochy smíšené 
obytné).  
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I/D.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

Grafické vyznačení  vymezených ploch veřejných prostranství je uvedeno ve výkrese č. 
I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
grafické části územního plánu  v měř. 1:5000. 

I/D.4.1. ZÁSADY KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 Síť stávajících veřejných prostranství v zastavěném území, která  tvoří kostru urbanistické struktury 
obce, je v základní struktuře stabilizovaná. 

 Navrhuje se doplnění dílčích úseků - rozšíření či jiné změny některých stávajících veřejných 
prostranství v zájmu zajištění potřebných parametrů a kvality jejich uspořádání - doplnění o 
jednotlivé drobné plochy, kdy do veřejného prostranství přesahuje ze sousední plochy 
nezastavěná část stavební parcely či jiný pozemek 

 Návrh nových ploch veřejných prostranství souvisí s návrhem zastavitelných ploch bydlení a 
ploch smíšených obytných 

 Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky základní kostry stávající cestní sítě 
v krajině slouţící k zajištění prostupnosti krajiny včetně propojení okolních obcí mimo silniční síť  
a nové plochy, které tuto síť doplňují nebo nahrazují úseky určené ke zrušení. 

I/D.4.2. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

Územním plánem se nově vymezují:  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH 

 Plochy veřejných prostranství pro zlepšení parametrů stávajících veřejných prostranství: 

 P.3a.PV plocha pro zajištění minimálních parametrů veřejného prostranství které zajišťuje 
přístup k dalším stabilizovaným i zastavitelným plochám bydlení. P.03b.PV, P.03c.PV – 
drobné korekce potvrzující skutečný rozsah veřejného prostranství 

 P.04.PV - plocha pro částečné uvolnění prostoru na nároţí v případě asanace či přestavby 
objektu, který je ve špatném stavu. 

 Nové plochy veřejných prostranství vymezené v souvislosti s návrhem zastavitelných ploch 
bydlení a ploch smíšených obytných: 

 Plochy veřejných prostranství pro zlepšení parametrů a vybavení místních komunikací a 
silnice, vedení sítí technické infrastruktury a jejich ochranu podél zastavitelných ploch 
situovaných u stávajících komunikací.  

 Plocha veřejného prostranství pro úsek komunikace v lokalitě Prostřední kopce včetně obratiště. 

 Plocha veřejného prostranství pro páteřní komunikaci v lokalitě Pod silnicí.  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ 

Územním plánem se nově vymezují:  

 Plocha veřejného prostranství pro nový úsek účelové komunikace přerušené návrhem malé 
vodní nádrţe.  

 Plocha veřejného prostranství pro nový úsek účelové komunikace přerušené návrhem 
suchých nádrţí (v etapě návrh - plochy změn a územní rezerva) vedený v trase mimo 
plochu navrţeného regionálního biokoridoru. 

I/D.4.3. PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

 Vymezené plochy veřejných prostranství slouţí pro shromaţďování a pobyt obyvatel, pro 
obsluhu ploch s rozdílným způsobem vyuţití, dopravu místního významu, zajištění prostupnosti 
krajiny a pro optimální umístění technické infrastruktury místního významu, pokud není 
umístěna v plochách s jiným způsobem vyuţití.   

 Územní plán nespecifikuje další plochy veřejných prostranství uvnitř zastavitelných ploch, ty 
budou vymezeny dle potřeby v následných stupních přípravy území.   
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I/E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY   

VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

I/E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 Koncepce uspořádání krajiny vychází z charakteristiky řešeného území daného přírodními 
podmínkami a historickým vývojem osídlení.  

 Zásadou celkového uspořádání území je zachování kompaktního charakteru zástavby obce a 
zachování uceleného nezastavěného území, s důrazem na význam horizontů v okolí obce jako 
dominantních krajinných prvků a krajinný význam údolí Kopřivnice, zejména nad obcí.   

 Územní plán navrhuje posílení ekologické a vodohospodářské stability krajiny. 

I/E.2. VYMEZENÍ PLOCH 

Územní plán vymezuje 

tyto plochy s rozdílným způsobem vyuţití slouţící pro zachování a tvorbu hodnot krajiny a 
její vyuţívání: 

NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ 

 Stabilizované plochy přírodní zahrnují drobné lesní pozemky dle katastru nemovitostí a jinou 
zeleň na „ostatních plochách“ dle KN, ve všech případech jsou tyto plochy součástí ÚSES – 
regionálního biokoridoru a lokálního biocentra. 

 Navrhované plochy přírodní představují plochy s převaţujícím porostem dřevin zahrnuté do 
biokoridorů ÚSES.  

 V řešeném území se nevymezují plochy přírodní pro ochranu zvlášť chráněných území přírody. 

NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

 Jako zemědělské plochy se vymezují všechny stávající intenzívně obhospodařované plochy, 
kde zemědělskou činnost není nutno zvláštním způsobem omezovat.  

 Součástí těchto ploch jsou a budou i další účelové komunikace nespecifikované v územním plánu 
a liniové interakční prvky ÚSES. 

NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Jako plochy smíšené nezastavěného území se vymezují plochy, jejichţ vymezením se 
vyjadřuje zájem na symbióze více různých funkcí krajiny. Na území obce jsou to plochy: 

NS.r - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - Krajinné smíšené s rekreačním 
vyuţitím   

 Jako stabilizovaná plocha NS.r se vymezuje plocha bývalých siláţních jam a přilehlého remízu 
poblíţ bývalých teletníků, volně navazující na navrţený sportovně rekreační areál a navrţenou 
malou vodní nádrţ.  

NS.x – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - Specifické a ostatní 

ve kterých spolu s funkcí zemědělství je nebo bude významně zastoupena funkce 
ochrany přírody a krajiny a funkce vodohospodářská včetně protierozní ochrany.    

 Stabilizované plochy se vymezují v lokalitách zemědělských pozemků – zejména travních 
porostů, sadů a zahrad v krajině i orné půdy se zastoupením přírodních prvků jako mezí, 
solitérních dřevin apod. a zeleně na ostatních plochách mimo biocentra a biokoridory ÚSES. 
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 Plochy změn se vymezují v lokalitách v současnosti převáţně intenzívně zemědělsky 
vyuţívaných, kde je nezbytné posílit význam či umoţnit uplatnění dalších funkcí smíšeného 
vyuţití: 

 V ploše navrţeného regionálního biokoridoru mimo plochy přírodní, kde se navrhuje 
současně retenční plocha suché nádrţe a územní rezervy pro další suché nádrţe.  

 V plochách erozně ohroţených zemědělských pozemků navrţených k protierozní ochraně 
zatravněním a doplněním dalších prvků protierozní ochrany (meze, průlehy) v územním 
plánu plošně nespecifikovaných. Součástí těchto ploch jsou obvykle liniové interakční prvky 
s protierozním významem. 

 Plochy dalších liniových interakčních prvků zahrnujících prvky protierozní ochrany (průlehy, 
příkopy, meze). 

 Plocha orné půdy v nivě Kopřivnice pod soutokem s Nelešovickým potokem, navazující na 
biokoridor, v okolí navrţené čistírny odpadních vod podmíněně umoţňující rozšíření plochy 
potřebné pro čištění odpadních vod v případě pouţití kořenové čistírny či biologických 
rybníků.  

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

Jako plochy vodní a vodohospodářské se vymezují plochy WT a WP. 

WT - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - Vodní plochy a toky 

 Jako stabilizované plochy se vymezuje tok Kopřivnice mimo plochu navrţené vodní nádrţe.  

 Jako plochy změn se vymezují navrţená malá vodní nádrţ Kopřivník a přeloţka úseku 
Kopřivnice mimo uvedenou vodní nádrţ.  

WP - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  - Vodohospodářské plochy  

 Jako vodohospodářské plochy se vymezují plochy hrází suchých nádrţí navrţených jako plochy 
změn a územní rezervy.  Korekce výsledného rozsahu hrází je přípustná i mimo plochy WP – 
do navazujících ploch NS.x.   

V krajině jsou dále zastoupeny  

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY – Silniční doprava 

 Jako plocha dopravní infrastruktury jsou vymezeny pozemky stávající silnice III. třídy 
v nezastavěném území. 

PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky stávající a navrhované cestní sítě 
v krajině slouţící k zajištění prostupnosti krajiny.  

 Navrţené plochy veřejných prostranství jsou určeny pro vedení účelových komunikací 
přerušených návrhem malé vodní nádrţe a suchých nádrţí (v etapě plochy změn a územní 
rezerva) mimo plochu navrţeného regionálního biokoridoru. 

 Plochy veřejných prostranství je nutno respektovat v komplexní pozemkové úpravě.  
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I/E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Grafické vyznačení ploch vymezených pro územní systém ekologické stability je uvedeno 
ve výkrese č. I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE 
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY grafické části územního plánu  v měř. 1:5000. 

Jako prvky ÚSES se v územním plánu Čelechovice specifikují biocentra, biokoridory a 
interakční prvky s funkcí  základní plochy NP – Plochy přírodní, WT – Plochy vodní a 
vodohospodářské - vodní plochy a toky, WP – Plochy vodní a vodohospodářské - 
vodohospodářské plochy, NS.x – plochy smíšené nezastavěného území - specifické a ostatní, 
NS.r. – plochy smíšené nezastavěného území - krajinné smíšené s rekreačním vyuţitím a ZX – 
plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní a specifická, to vše současně se zvláštním ochranným 
reţimem ÚSES.    

VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

 Na území obce Čelechovice se územním plánem vymezuje územní systém ekologické stability 
obsahující prvky regionálního a lokálního významu představované regionálním biokoridorem a 
na lokální úrovni jedním biocentrem, biokoridory a interakčními prvky. 

 Vymezené prvky ÚSES     

 Regionální biokoridor RK 1536 (BK1 dle generelu ÚSES) 

 Lokální biocentrum: BC1/24 U skály  

 Lokální biokoridory BK6/24, BK7/24, BK 9/24, BK10/24, BK11/24  

 Interakční prvky plošné a liniové 

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH – OMEZENÍ  VYPLÝVAJÍCÍ Z OCHRANNÉHO REŽIMU ÚSES 

Využití přípustné: 

 Přirozená, přírodě blízká i pozměněná společenstva dřevin případně trvalý travní porost, 
vodní toky a plochy přírodního charakteru koryt a břehů, břehové porosty, mokřady, 
revitalizace toků. 

Využití podmíněně přípustné, pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody:  

 Stavby a úpravy vodních toků a ploch a stavby protipovodňové a protierozní ochrany se 
zachováním přírodního charakteru koryt a břehů, liniové stavby veřejné dopravní a 
technické infrastruktury s dotčením ÚSES v co nejvratším úseku, pokud není moţné vedení 
v jiné trase mimo plochy ÚSES; meliorační stavby na zemědělské a lesní půdě při 
respektování poţadavků ochrany přírody, pozemkové úpravy, které nevedou k narušení 
ekologicko stabilizační funkce a změnám kultur půdního fondu na niţší stupeň ekologické 
stability, změny druhové skladby lesů nezpůsobující sníţení stupně ekologické stability 
porostů, oplocení jednotlivých staveb a zařízení  přípustných a podmíněně přípustných 
v příslušné ploše s rozdílným způsobem vyuţití, v nichţ je prvek ÚSES vymezen. 

 V ploše NS.r přípustné plochy pro piknik, ohniště, podmíněně přípustné drobné sakrální 
stavby, drobné  objekty podporující rekreační funkci plochy (lavičky, přístřešky, herní prvky, 
jezdecké překáţky, posedy aj.), v měřítku a přírodním charakteru úměrném zachování 
krajinného rázu.  

 V ploše bývalých drůbeţáren přípustné vyuţití stávajících objektů pro potřeby ochrany 
přírody, myslivost, podmíněně zemědělství.  

Využití nepřípustné:  

 Stavby, zařízení a způsoby vyuţití území, které vedou k narušování ekologicko - 
stabilizační funkce ploch ÚSES a jakékoliv stavby a zařízení včetně oplocení, které nejsou 
uvedeny jako podmíněně přípustné či příbuzné s ni a nesouvisí s funkcí příslušné plochy.    
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SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI ÚSES 

 Zaloţení a strukturu výsadby prvků ÚSES podél vodních toků je nutno sladit s poţadavky 
správců toků  (oprávněný prostor pro údrţbu toků).  

 Strukturu výsadby v prostorech revitalizačních opatření - malé vodní nádrţe a suchých nádrţí i  
podél vodních toků je nutno sladit s poţadavky vodoprávního úřadu. 

 Výsadbu v místech střetů s vedeními technické infrastruktury (kříţení, souběh) je  v dalších 
stupních přípravy ÚSES nutno sladit s poţadavky správců dotčených sítí (charakter vegetace). 

 V rámci komplexní pozemkové úpravy můţe dojít ke korekci či upřesnění průběhu navrţených 
interakčních prvků ÚSES, jejichţ vymezení není určeno odpovídajícím vymezením plochy s rozdílným 
způsobem vyuţití, nevázaných na stávající prvky ÚSES, stávající jiné liniové prvky, přírodní a terénní 
prvky, avšak pouze tak, aby nebyla narušena celková koncepce a funkčnost systému. 

I/E.4. VODNÍ TOKY A PLOCHY, OCHRANA PROTI POVODNÍM, 

OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ 

Územním plánem se vymezují: 

Následující opatření pro zvýšení ochrany obce před náhlými lokálními záplavami a sníţení 
vlivů vodní eroze v řešeném území:  

MALÁ VODNÍ NÁDRŢ KOPŘIVNÍK 

 V prostoru části bývalých teletníků a výše po toku, navrţená ve formě boční nádrţe 
s retenční funkcí. Součástí opatření je přeloţka úseku koryta Kopřivnice a přeloţka úseku 
účelové komunikace. 

SUCHÉ NÁDRŢE 

Suché nádrţe v rámci celého systému opatření se navrhují na Kopřivnici a v údolí 
meliorační svodnice nad obcí. V řešeném území jsou to: 

 Suchá nádrţ na Kopřivnici v lokalitě U skály navrţená (plochy změn) - v řešeném území je 
situovaná hráz, retenční prostor přesahuje do k.ú. Kokory.  

 Suchá nádrţ v lokalitě Za humny navrţená (plochy změn) 

 Územní rezerva pro dvě suché nádrţe na horním toku meliorační svodnice v lokalitách 
Přední boří a Kolomazná. Jejich potřeba bude stanovena na podkladě hydrologického 
přepočtu povodí a vyhodnocení zkušenosti se stavem po provedení všech opatření 
návrhové etapy.  

Všechny suché nádrţe navrţené i územní rezervy jsou začleněny do regionálního 
biokoridoru, suchá nádrţ U skály je součástí lokálního biocentra vloţeného do tohoto biokoridoru. 

ZATRAVNĚNÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY – PROTIEROZNÍ ÚPRAVA V POVODÍ 

Pro tato opatření se vymezují plochy NS.x – plochy smíšené nezastavěného území - 
specifické a ostatní. Jedná se o tyto plochy: 

 Všechny plochy v údolí meliorační svodnice cca v rozsahu šířky hrází, navrţené 
k zatravnění, s moţností výsadby dřevin v koordinaci s návrhem suchých nádrţí a dalších 
revitalizačních opatření. Jsou součástí navrţeného regionálního biokoridoru. 

 Další plochy navazující po obou stranách navrţeného regionálního biokoridoru (na západní 
straně aţ za přeloţkou účelové komunikace) a další plochy vysoce svaţitých území. 
Součástí těchto ploch jsou liniové interakční prvky s protierozním významem. 

OPATŘENÍ NAD OBVODEM ZÁSTAVBY 

 Po obvodu zastavitelných ploch situovaných ve svazích se navrhují opatření zvyšující 
ochranu území proti extravilánovým vodám a splachům půdy ve formě mezí, průlehů, 
příkopů. Tato opatření jsou součástí interakčních prvků ÚSES, jejichţ šířka je tomu 
přizpůsobena. Vymezují se v plochách smíšených nezastavěného území specifických a 
ostatních NS.x a jsou veřejně prospěšným opatřením. 
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I/E.5. PROSTUPNOST KRAJINY 

 Prostupnost krajiny je na úrovni územního plánu zajištěna vymezením ploch veřejných 
prostranství pro stabilizaci základní kostry účelových a nemotoristických komunikací 
zajištujících propojení obce s okolními obcemi mimo silniční síť a prostupnost krajiny pro další 
trasy rekreačního charakteru.  

Uzemním plánem se vymezují: 

 Přeloţka úseku účelové komunikace vedoucí podél Kopřivnice do Suchonic, v úseku 
přerušeném navrţenou vodní nádrţí Kopřivník 

 Přeloţka účelové komunikace po  celé délce údolí meliorační svodnice do polohy dané 
předpokládanou šířkou hrází, vedenou po západní hranici navrţeného regionálního 
biokoriodoru.  

 Krátké úseky pěších tras na okraji zástavby nad lokalitou Prostřední kopce a po severním 
okraji zastavěného území.  

I/E.6. REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

POBYTOVÁ REKREACE, ZAHRÁDKOVÉ LOKALITY 

 V územním plánu se nevymezují plochy pro pobytovou rekreaci v krajině.  

 Umisťování jednotlivých objektů pro rodinnou rekreaci je přípustné v souladu s podmínkami pro 
vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití. 

NEPOBYTOVÁ REKREACE 

 Pro nepobytovou rekreaci se vymezují plochy OS - Plochy občanského vybavení – plochy pro 
tělovýchovu a sport, NS.r - Plochy smíšené nezastavěného území – krajinné smíšené 
s rekreačním vyuţitím, situované na severním okraji obce, a dále plochy veřejných  prostranství 
zajišťující prostupnost krajiny. 

I/E.7. DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮ 

 V řešeném území neprobíhá těţba nerostných surovin a nejsou vymezeny dobývací prostory.  

 V územním plánu se nevymezují plochy pro těţbu nerostů.   



ČELECHOVICE                                                                                          I. ÚZEMNÍ PLÁN  

 

22 

I/F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ 
POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

Podmíněně přípustné využití: přípustnost ploch, staveb, zařízení v ploše musí být 
posuzována v jednotlivých případech z hlediska jejich potřeby v ploše vzhledem k jejich počtu, 
poloze, rozsahu, účelu a vlivu na hlavní funkci plochy i ploch přilehlých, vlivu na ţivotní 
prostředí, ochranu urbanisticko architektonických a přírodních hodnot území a ochranu krajiny a 
z hlediska, zda se v dostupném okolním území nenabízí vhodnější alternativní řešení  

 V zastavěném území a zastavitelných plochách lze podmíněně připustit realizaci staveb 
s ţivotností omezenou na dobu dočasnou, jeţ jsou v rozporu s "Podmínkami pro vyuţití ploch s 
rozdílným způsobem vyuţití",  za předpokladu, ţe: 

 Jejich umístění a provoz nebudou narušovat funkční vyuţití okolních ploch realizovaných 
v souladu s "Podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití" ani realizaci 
územním plánem navrţeného funkčního vyuţití okolních ploch v souladu s "Podmínkami 
pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití", i to i v době trvání dočasnosti 

 Jejich umístění bude umoţňovat realizaci trvalých staveb na vlastním pozemku  v souladu 
s "Podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití" buď způsobem umístění 
„dočasné“ stavby nebo uplynutím doby dočasnosti. 

 Jejich objemové a architektonické řešení nebude v rozporu s charakterem  okolních ploch 

 V nezastavěném území lze podmíněně připustit dočasné vyuţití existujících objektů a volných 
ploch pro jinou funkci, jeţ je v rozporu a "Podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem 
vyuţití", za předpokladu takového vyuţívání, které umoţňuje bezodkladné navrácení pozemku 
k vyuţití v souladu s "Podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití". 
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I/F.1. SEZNAM DRUHŮ A TYPŮ PLOCH UŽÍVANÝCH V ÚZEMNÍM PLÁNU 

ČELECHOVICE    

KOD DRUH PLOCHY KOD TYP PLOCHY 

B PLOCHY BYDLENÍ BI Bydlení individuální 

O PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

O Smíšené – veřejná i komerční vybavenost  

OV Plochy veřejné vybavenosti 

OS Plochy  pro tělovýchovu a sport 

P PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

PV Plochy veřejných prostranství 

SO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

 

SO.v Vesnické 

Z PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ ZP Parky a ostatní veřejná zeleň 

ZX Zeleň ostatní a specifická 

D PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

DS Silniční doprava 

T PLOCHY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

TV Vodní hospodářství 

W PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ 

WT Vodní plochy a toky 

WP Vodohospodářské plochy 

NP PLOCHY PŘÍRODNÍ NP Plochy přírodní 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ NZ Plochy zemědělské 

NS PLOCHY SMÍŠENÉ 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

NS.r Krajinné smíšené s rekreačním vyuţitím 

NS.x Specifické a ostatní                                                                                                                       
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I/F.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH  

BI PLOCHY BYDLENÍ                                                            
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy s pozemky 
rodinných domů 

 Pozemky staveb pro 
rodinnou rekreaci 
splňující podmínky pro 
vymezování stavebních 
pozemků* 

 Pozemky související 
dopravní a technické 
infrastruktury a 
opatření na ochranu 
zástavby, malá lokální 
zařízení odpadového 
hospodářství 
(stanoviště sběrových 
nádob) 

 Pozemky veřejných 
prostranství a veřejně 
přístupné zeleně  

 Pozemky soukromé a 
vyhrazené zeleně 

 Drobná architektura a 
mobiliář 

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití území 
nesouvisející s hlavním a 
přípustným vyuţitím 
plochy, narušující tuto 
funkci a narušující 
uţívání staveb a zařízení 
ve svém okolí.  

 Pozemky pro budovy 
obchodního prodeje o 
výměře větší neţ 500 m

2
 

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití území, 
jejichţ negativní účinky 
zhoršují nad přípustné 
(zejména hygienické) 
limity ţivotní prostředí 
okolního území 

 Pozemky staveb a 
zařízení souvisejícího 
občanského vybavení 
s výjimkou pozemků pro 
budovy obchodního 
prodeje o výměře větší 
neţ 500 m2 

 Pozemky dalších staveb a 
zařízení, které nesniţují 
kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouţí 
zejména obyvatelům 
v takto vymezené ploše. 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Výšková hladina je limitovaná výškou stávající zástavby: do 2 nadzemních podlaţí 
a podkroví, výška základního objemu hlavní i vedlejší stavby: římsa max. do 7,5 m,  
hřeben střechy max. 12 m nad  nejniţší úrovní přilehlého  terénu.  

 V zájmu ochrany krajinných horizontů se v plochách 03.BI a Z.03.BI  navrhuje 
vyloučit stavby uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné, podléhající 
stavebnímu povolení nebo ohlášení, v ploše vymezené úrovní terénu 
dle územního plánu 243 m.n.m. a vyšší.  V ploše Z.03.BI  se výška římsy nových 
domů limituje úrovní 245 m.n.m.  

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 
nezpevněných ploch): Z.03.BI - 70% vč. zeleně na zemních terasách a na 
střechách, Z.04.BI - 50%, ostatní návrhové plochy BI a plocha 08.BI - 50%, ostatní 
stabilizované plochy BI  - 40% 

 V ploše Z.03.BI je nezbytná koordinace řešení všech staveb rodinných domů 
situovaných ve svaţitém terénu týkající se výškového osazení a řešení vstupního 
parteru ve vztahu k parteru přilehlé komunikace a koordinace základních 
objemových charakteristik těchto domů. 
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O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                
SMÍŠENÉ  – VEŘEJNÁ I KOMERČNÍ VYBAVENOST  

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy s 
pozemky 
víceúčelových 
staveb a 
zařízení se 
zastoupením 
veřejné i 
komerční 
vybavenosti  

 Pozemky víceúčelových staveb a 
zařízení občanského vybavení pro: 
veřejnou správu, kulturu a 
zájmovou činnost, ochranu 
obyvatelstva, maloobchodní prodej, 
stravování, sluţby, ubytování, 
vzdělávání a výchovu, sociální 
sluţby, péči o rodinu, zdravotní 
sluţby ,tělovýchovu a sport   

 Pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, malá 
lokální zařízení odpadového 
hospodářství (stanoviště 
sběrových nádob) 

 Pozemky veřejných prostranství 
a veřejně přístupné zeleně  

 Pozemky vyhrazené zeleně 

 Drobná architektura a mobiliář 

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití 
území nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným vyuţitím 
plochy, narušující 
tuto funkci a 
narušující uţívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí.    

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití 
území, jejichţ 
negativní účinky 
zhoršují nad 
přípustné (zejména 
hygienické) limity 
ţivotní prostředí 
okolního území 

 Pozemky staveb a 
zařízení pro kapacitně 
omezený chov zvířat pro 
sportovní účely  

 Bydlení vlastníků, 
správců a provozovatelů 
staveb a zařízení 

 Pozemky soukromé 
zeleně 

 Pozemky dopravní a 
technické infrastruktury i 
nesouvisející s vyuţitím 
plochy, pokud nesniţují 
kvalitu prostředí a 
neomezují vyuţití plochy 
pro hlavní funkci. 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Výšková hladina do 2 nadzemních podlaţí, s posouzením moţností rekonverze 
stávající stodoly 

 

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                  
PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Kaple  Kaple – stav Jiné stavby a zařízení  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Nestanovuje se 

 

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                     
PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy s 
pozemky staveb 
a zařízení pro  
veřejnou i 
organizovanou 
tělovýchovu a 
sport 

 Pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury, 
malá lokální zařízení 
odpadového hospodářství 
(stanoviště sběrových nádob) 

 Pozemky veřejných 
prostranství a veřejně 
přístupné zeleně  

 Pozemky vyhrazené zeleně 

 Drobná architektura a 
mobiliář podporující 
sportovně rekreační funkci 
plochy   (přístřešky, herní 
prvky, lavičky, pódia, tribuny) 

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití území 
nesouvisející s hlavním 
a přípustným vyuţitím 
plochy, narušující tuto 
funkci a narušující 
uţívání staveb a 
zařízení ve svém okolí.    

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití území, 
jejichţ negativní účinky 
zhoršují nad přípustné 
(zejména hygienické) 
limity ţivotní prostředí 
okolního území 

 Pozemky staveb a 
zařízení pro stravování,  
sluţby, maloobchod, 
ubytování, kulturu a 
zájmovou činnost, 
administrativu a 
víceúčelové,   související 
s hlavní funkcí plochy 

 Pozemky staveb a 
zařízení pro kapacitně 
omezený chov zvířat pro 
sportovní účely  

 Bydlení vlastníků, 
správců a provozovatelů 
zařízení  

 Pozemky soukromé zeleně 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Omezení rozsahu stavebních objektů – koordinace s vyuţíváním zařízení 
v navazujících plochách občanského vybavení  č. 10.O a P.01.O 
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PV    PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ                               

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Veřejně přístupné 
plochy  pro 
shromaţďování a 
pobyt obyvatel  

 Pozemky dopravní 
infrastruktury místního 
významu  

 Místní komunikace  

 Účelové komunikace   

 Chodníky, pěší stezky 

 Cyklistické, jezdecké, 
běţkařské stezky 

 Vjezdy do objektů 

 Parkoviště a odstavné 
plochy pro obyvatele a 
návštěvníky přilehlých ploch  

 Rozptylové prostory 

 Pozemky veřejně přístupně 
zeleně 

 Pozemky technické 
infrastruktury, malá lokální 
zařízení odpadového 
hospodářství (stanoviště 
sběrových nádob) 

 Pozemky staveb a zařízení 
s doplňkovou funkcí 
odpovídající vyuţívání 
plochy a dotvářející funkci 
veřejného prostranství 
(např. drobné sakrální 
stavby, drobná architektura 
a mobiliář, veřejné 
osvětlení, veřejné WC) 

 Odstavné plochy 
pro uţitková 
vozidla a 
mechanismy 

 Stavby, zařízení  
a způsoby 
vyuţití území 
nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným 
vyuţitím a 
narušující funkci 
veřejného 
prostranství 

 Silniční komunikace 

 Nadzemní objekty a vedení 
technické infrastruktury  

 Jiné drobné stavby a  zařízení 
související s funkcí plochy 
(např.  dětská hřiště, stánky, 
pódia)  

 Malé vodní plochy a toky 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Minimální podíl ploch zeleně: náves 20%, ostatní plochy veřejných prostranství 
v zastavěném území a v lokalitách zastavitelných ploch – 10%, v nezastavěném 
území – nestanovuje se 
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SO.v PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ                           
VESNICKÉ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy s pozemky  
rodinných domů 

 Pozemky staveb pro 
rodinnou rekreaci splňující 
podmínky pro vymezování 
stavebních pozemků* 

 Pozemky staveb a zařízení,  
které svým provozováním a 
technickým zařízením 
nesniţují kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, pro: 

 občanské vybavení 
s výjimkou pozemků pro 
budovy obchodního 
prodeje o výměře větší 
neţ 1000 m

2 

 nerušící výrobu a sluţby* 

 zemědělství  - pěstební 
činnost,  chov  
hospodářských zvířat 
nepřesahující svými vlivy 
hranici vlastního 
pozemku,  skladování a 
zpracování produktů 

 chov zvířat pro sportovně 
rekreační účely 
nepřesahující svými vlivy 
hranici vlastního pozemku 

 Pozemky související 
dopravní a technické 
infrastruktury a opatření na 
ochranu zástavby, malá 
lokální zařízení odpadového 
hospodářství (stanoviště 
sběrových nádob) 

 Pozemky veřejných 
prostranství a veřejně 
přístupné zeleně  

 Pozemky soukromé a 
vyhrazené zeleně 

 Drobná architektura a 
mobiliář 

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití 
území 
nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným 
vyuţitím plochy, 
narušující tuto 
funkci a narušující 
uţívání staveb a 
zařízení ve svém 
okolí.    

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití 
území, jejichţ 
negativní účinky 
zhoršují nad 
přípustné 
(zejména 
hygienické) limity 
ţivotní prostředí 
okolního území 

 Pozemky bytových domů 
odpovídajících objemovým 
charakteristikám venkovské 
zástavby 

 Pozemky jiných staveb pro 
bydlení 

 Pozemky staveb a zařízení 
sluţeb, obchodu, výroby 
s většími  nároky na 
dopravní obsluhu, pokud 
jsou přístupné z hlavních 
komunikací při omezení 
kontaktu s obytným 
územím, a svým 
provozováním a technickým 
zařízením nenarušují 
uţívání staveb a zařízení ve 
svém okolí a nesniţují 
kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 Pozemky dalších staveb a 
zařízení, které svým 
provozováním a technickým 
zařízením nenarušují 
uţívání staveb a zařízení ve 
svém okolí,, jsou slučitelné 
s bydlením a nesniţují 
kvalitu prostředí 
souvisejícího území, včetně 
malých fotovoltaických 
systémů na pozemku 
staveb přípustných, 
v rozsahu do 10% výměry 
pozemku, bez výškového 
vrstvení panelů)   

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Výšková hladina je limitovaná výškou stávající zástavby: do 2 nadzemních podlaţí 
a podkroví, výška základního objemu hlavní i vedlejší stavby: římsa max. do 7,5 m,  
hřeben střechy max. 12 m nad  přilehlou úrovní  terénu 

 V prostoru návsi respektování urbanistické struktury a postupné doplnění struktury 
v narušených lokalitách, respektování objemových charakteristik tradiční zástavby  

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 
nezpevněných ploch): plocha 04.SO.v - 50%, návrhové plochy a plochy 01.SO.v, 
02.SO.v - 40%, ostatní plochy SO - 30%. V lokalitách, kde je tato hranice jiţ 
překonána u stávající zástavby, lze připustit další výstavbu zvyšující intenzitu 
vyuţití pozemku jen pokud slouţí pro splnění zákonných podmínek nebo zajištění 
hygienického standardu bydlení. 
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ZP   PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ                 (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.) 
PARKY A OSTATNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Parkově upravené 
veřejně přístupné 
plochy s okrasnou a 
rekreační funkcí  

 Rekreační louky 

 Plochy pro piknik, ohniště 

 Pěšiny a pěší prostranství 

 Hřiště převáţně přírodního 
charakteru, relaxační plochy, 
herní mobiliář 

 Pozemky staveb a zařízení 
s doplňkovou funkcí 
odpovídající vyuţívání plochy 
(např. drobné sakrální stavby, 
drobná architektura a mobiliář, 
veřejné osvětlení, technické, 
provozní a hygienické 
vybavení pro potřebu plochy) 

 Podzemní vedení technické 
infrastruktury 

 Stavby, zařízení  
a způsoby vyuţití 
území 
nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným 
vyuţitím a 
narušující hlavní 
funkci  plochy 

 Terénní úpravy  podporující 
sportovně rekreační činnost 

 Malé vodní plochy 

 Oplocení jednotlivých 
staveb, zařízení nebo ploch 
přípustných a  podmíněně 
přípustných  

 Nadzemní objekty a vedení 
technické infrastruktury 

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Uspořádání podporující funkci nivy toku, bez umělého zvyšování terénu. 

 

ZX   PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ                (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.) 
ZELEŇ OSTATNÍ A SPECIFICKÁ  

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy zeleně 
v ÚSES převáţně 
v zastavěném 
území významné 
z hlediska zájmu 
ochrany přírody a 
krajiny 

 Plochy zeleně převáţně v 
zastavěném území  
začleněné do ÚSES nebo na 
ÚSES navazující (břehové 
porosty, zahrady, sady, trvalé 
travní porosty) 

 Plochy zeleně  s parkovou 
úpravou 

 Plochy zeleně s ochrannou 
funkcí 

 Jiné porosty dřevin 

 Podzemní vedení technické 
infrastruktury 

 Jiné stavby, 
zařízení, 
zpevněné plochy 
a způsoby 
vyuţití území 
nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným 
vyuţitím plochy 
a tuto funkci 
narušující 

 Malé vodní plochy a toky 

 Pěšiny a malá pěší 
prostranství  

 Pozemky staveb a zařízení 
s doplňkovou funkcí 
odpovídající vyuţívání 
plochy (např. drobné 
sakrální stavby, drobná 
architektura a mobiliář) 

 Nadzemní objekty a vedení 
technické infrastruktury 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Plochy začleněné do ÚSES podléhají ochrannému reţimu ÚSES 
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DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY       
SILNIČNÍ DOPRAVA  

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy s pozemky 
silničních 
komunikací 

 Pozemky staveb a zařízení 
slouţící  pro funkci silniční 
dopravy včetně ochrany okolního 
území  před jejími negativními 
vlivy  - silniční těleso, mosty, 
propustky, svodidla, osvětlení, 
protihlukové stěny apod.   

 Plochy statické dopravy 

 Pozemky staveb a zařízení 
pro údrţbu komunikací a 
staveb souvisejících se 
silniční dopravou 

 Pozemky staveb a zařízení 
technické infrastruktury 

 Plochy ochranné a ostatní 
zeleně, travnaté plochy 

 Jiné stavby, 
zařízení a 
způsoby vyuţití 
území 
nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným 
vyuţitím plochy, 
narušující tuto 
funkci. 

 Porosty dřevin, aleje 
v koordinaci s poţadavky 
správce plochy 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Nestanovuje se.  

 
 

TV PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy s pozemky 
staveb a zařízení 
vodního 
hospodářství 

 Čistírny odpadních vod 
všeho druhu 

 Biologické rybníky 

 Čerpací stanice kanalizace 
a další zařízení na 
kanalizační síti 

 Pozemky staveb a zařízení 
souvisejících s provozem 
ČOV včetně zpracování, 
vyuţití a prodeje odpadu 
z provozu ČOV 

 Pozemky související 
dopravní a technické 
infrastruktury  

 Pozemky vyhrazené a 
ochranné zeleně 

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití 
území nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným vyuţitím 
plochy, narušující 
tuto funkci 

 Neuvádí se 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 
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WT PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   
VODNÍ PLOCHY A TOKY 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky vodních 
toků, vodních 
ploch a nádrţí 

 Stavby a jiná opatření 
směřující k revitalizaci 
vodních toků a pro 
zajištění 
protipovodňové 
ochrany 

 Jednotlivé stavby a 
zařízení nezbytné pro 
provoz a vyuţívání toků 
a jejich úpravy. 

 Přemostění a lávky 

 Křiţující liniové stavby 
technické infrastruktury 

 Stavby, zařízení  a 
způsoby vyuţití území 
nepřípustné dle  zákona  
o vodách 

 Rekreační a hospodářské 
vyuţití, pokud to nevylučuje 
reţim ÚSES nebo jiný reţim 
ochrany přírody 

 Jednotlivé stavby a zařízení 
na vyuţití vodní energie 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Plochy začleněné do ÚSES podléhají ochrannému reţimu ÚSES 

 

WP PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    
VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy  
s pozemky 
protipovodňových 
opatření a 
opatření pro 
zvýšení 
retenčních 
schopností krajiny 

 Hráze suchých nádrţí 

 Záchytné příkopy 

 Vodní plochy související 
s hlavní funkcí 

 Pěší stezky 

 Provozní plochy pro 
údrţbu vodních toků a 
ploch 

 Jiné stavby a způsoby 
vyuţití území nesouvisející 
s hlavní funkcí 

 Stavby a způsoby vyuţití 
území nepřípustné dle  
Zákona  o vodách.  

 Účelové komunikace, 
cyklistické a jezdecké 
stezky 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Plochy začleněné do ÚSES podléhají rovněţ ochrannému reţimu ÚSES 
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NP  PLOCHY PŘÍRODNÍ                                     

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy vymezené 
pro zajištění 
podmínek pro 
ochranu přírody a 
krajiny   

 Přirozená, přírodě 
blízká i pozměněná 
společenstva dřevin – 
lesní pozemky i  
pozemky dřevin 
rostoucích mimo les, 

 Travní prosty, květnaté 
louky, bylinno-travnatá 
lada 

 Terénní srázy, stepi,  
zeleň v plochách 
bývalé těţby (lomy, 
hliníky, písníky)  

 Vodní toky a plochy 
přírodního charakteru 
koryt a břehů, břehové 
porosty, mokřady 

 Revitalizace toků 

 Těţba nerostných 
surovin 

 Stavby, zařízení a 
způsoby vyuţití území, 
které vedou 
k narušování ekologicko 
- stabilizační funkce 
plochy 

 Změna kultury pozemků 
s vyšším na kulturu 
s niţším stupněm  
ekologické stability  

Podmíněné souhlasem 
orgánu ochrany přírody: 

 Úpravy vodních toků a 
stavby protipovodňové a 
protierozní ochrany se 
zachováním přírodního 
charakteru koryt a břehů 

 Pozemkové úpravy, které 
nevedou k narušení 
ekologicko stabilizační 
funkce 

 Zalesnění pozemku na 
podkladě rozhodnutí o 
vyuţití území 

 Účelové komunikace 

 Pěší, cyklistické, jezdecké a 
běţkařské stezky 

 Jednotlivá oplocení 
přírodního charakteru 
nenarušující volnou 
prostupnost území a 
krajinný ráz (oplocenky, 
ohrady) 

 Drobné stavby a zařízení 
podporující rekreační funkci 
krajiny, v měřítku úměrném 
zachování krajinného rázu a 
nenarušující hlavní funkci 
plochy (např. drobné 
sakrální stavby a drobná 
architektura, mobiliář 
z přírodních materiálů) 

 Liniové stavby veřejné 
technické infrastruktury s 
dotčením plochy NP v co 
nejkratším úseku, pokud 
není moţné vedení v jiné 
trase mimo plochy NP. 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Plochy začleněné do ÚSES podléhají rovněţ ochrannému reţimu ÚSES 
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NZ  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy s pozemky 
zemědělského 
půdního fondu 
vyuţívané pro 
pěstování plodin a 
chov a pastvu 
hospodářských 
zvířat. 

 Plochy s pozemky dřevin 
rostoucích mimo les pro 
ekologickou stabilizaci 
zemědělské krajiny,  
interakční prvky ÚSES : 
meze, rozptýlené, liniové i 
plošné  porosty dřevin na 
ZPF a jiných pozemcích, 
břehové porosty 

 Vodní plochy a toky  

 Protierozní opatření 

 Pozemkové úpravy 

 Stavby pro zemědělství 
přípustné v nezastavěném 
území, včetně související 
dopravní a technické 
infrastruktury 

 Üčelové komunikace  

 Pěší,  cyklistické,  jezdecké, 
běţkařské stezky 

 Pozemky staveb veřejné 
technické infrastruktury 

 Drobné stavby a zařízení 
podporující rekreační funkci 
krajiny, v měřítku úměrném 
zachování krajinného rázu a 
nenarušující hlavní funkci 
plochy (např. drobné sakrální 
stavby a drobná architektura, 
mobiliář) 

 Jiné stavby, 
zařízení a 
zpevněné plochy 
nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným 
vyuţitím plochy 
a tuto funkci 
narušující 

 Změna kultury z kultury s 
vyšším na kulturu s niţším 
stupněm  ekologické 
stability podmíněná  
posouzením a schválením 
orgánem ochrany ţivotního 
prostředí  

 Zalesnění pozemku na 
podkladě rozhodnutí o 
vyuţití území 

 Pastevní ohrazení 

 Pozemky dalších staveb a 
zařízení  podporujících 
rekreační funkci krajiny (např. 
malá rozhledna místního 
významu), v měřítku a 
charakteru nenarušujícím 
krajinný ráz. 

 Vyuţití pro nestavební 
funkce (např. sportovní), 
pokud způsob vyuţití 
umoţňuje bezodkladné 
navrácení půdy pro 
hospodaření bez nákladů na 
rekultivaci  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Uspořádání sítě účelových komunikací mimo vymezené plochy veřejných 
prostranství  bude vymezeno v  komplexní pozemkové úpravě. V případě 
vyčleňování nových pozemků v rámci KPÚ nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé 
pozemky zejména rozvětvením sítě stávajících účelových komunikací, 
s minimalizací nových vjezdů na silnice. 

 Plochy začleněné do ÚSES podléhají rovněţ ochrannému reţimu ÚSES 
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NS.r PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

KRAJINNÉ SMÍŠENÉ S REKREAČNÍM VYUŢITÍM 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky v 
nezastavěném 
území se 
zastoupením ploch 
více funkcí  
nevyţadujících 
vymezení 
samostatných ploch 

 Pozemky zemědělského 
půdního fondu – trvalé travní 
porosty slouţící pro 
extenzívní pěstování plodin a 
pastvu hospodářských zvířat 
a pro a posílení ekologické 
stability krajiny a zvýšení 
retenčních schopností území  

 Lesní pozemky menšího 
rozsahu  

 Porosty dřevin rostoucích 
mimo les  

 Rekreační louky 

 Plochy pro piknik, ohniště 

 Pozemky staveb a zařízení 
s doplňkovou funkcí 
odpovídající vyuţívání plochy 
a podporující rekreační funkci 
krajiny (např. drobné sakrální 
stavby, drobná architektura a 
mobiliář v  přírodním  
charakteru – lavičky, 
přístřešky, informační tabule) 

 Změna kultury 
pozemku 
z kultury s 
vyšším na 
kulturu s niţším 
stupněm  
ekologické 
stability 

 Těţba 
nerostných 
surovin  

 Terénní úpravy umoţňující 
sportovně rekreační činnost, 
s vyloučením zpevněných 
ploch pro sport a rekreaci 

 Malé vodní plochy 

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 
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NS.x  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

SPECIFICKÉ A OSTATNÍ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky v 
nezastavěném 
území se 
zastoupením ploch 
více funkcí  
nevyţadujících 
vymezení 
samostatných ploch 

 Pozemky zemědělského 
půdního fondu vyuţívané 
pro pěstování plodin a 
chov a pastvu 
hospodářských zvířat 

 Pozemky zemědělského 
půdního fondu (TTP)  
slouţící pro posílení 
ekologické stability krajiny 
a zvýšení retenčních 
schopností území 

 Lesní pozemky menšího 
rozsahu  

 Porosty dřevin rostoucích 
mimo les - meze, 
rozptýlené, liniové i plošné  
porosty dřevin na ZPF a 
jiných pozemcích, břehové 
porosty 

 Biokoridory a Interakční 
prvky ÚSES 

 Pozemkové úpravy 

 Vodní toky a plochy 

 Revitalizace toků 

 Stavby a opatření pro 
protipovodňovou a 
protierozní ochranu – 
meze, průlehy, příkopy 

 Üčelové komunikace  

 Pěší,  cyklistické,  
jezdecké, běţkařské 
stezky 

 Pozemky staveb a zařízení 
veřejné technické 
infrastruktury 

 Drobné stavby a zařízení 
podporující rekreační 
funkci krajiny, v měřítku 
úměrném zachování 
krajinného rázu a 
nenarušující hlavní funkci 
plochy (např. drobné 
sakrální stavby a drobná 
architektura, mobiliář) 

 Změna kultury 
pozemku z kultury 
s vyšším na 
kulturu s niţším 
stupněm  
ekologické stability 

 Těţba nerostných 
surovin  

 Zalesnění pozemku na 
podkladě rozhodnutí o vyuţití 
území 

 Změna kultury z PUPFL na 
jinou kulturu na základě 
rozhodnutí orgánu státní 
správy na úseku lesního 
hospodářství 

 Oplocení nových lesních 
porostů a obor  

 Pastevní ohrazení 

 Stavby, zařízení a způsoby 
vyuţití území ovlivňující 
odtokové poměry 

 Velkoplošný způsob 
zemědělského hospodaření 

 Stavby a opatření pro 
protipovodňovou a protierozní 
ochranu – vodní nádrţe, 
suché nádrţe – poldry 

 Vyuţití stávajících objektů pro 
ochranu přírody, myslivost či 
zemědělství 

 Pozemky dalších staveb a 
zařízení  podporujících 
rekreační funkci krajiny (např. 
malá rozhledna místního 
významu), v měřítku a 
charakteru nenarušujícím 
krajinný ráz. 

 Biologické rybníky či 
kořenová čistírna odpadních 
vod v ploše navazující na 
plochu TV 

 Vyuţití pro nestavební funkce 
(např. sportovní), pokud 
způsob vyuţití umoţňuje 
bezodkladné navrácení půdy 
pro hospodaření bez nákladů 
na rekultivaci  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 V retenčních prostorech suchých nádrţí nutno postupovat v souladu s poţadavky 
vodohospodářské ochrany.  

 Plochy začleněné do ÚSES podléhají rovněţ ochrannému reţimu ÚSES. 
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I/G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 

K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 

PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

SD DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SDT SPOLEČNÉ PLOCHY PRO DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

ST TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
    

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. 
DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

MOŢNO UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

SD1 Stavba místní komunikace v lokalitě Prostřední 
kopce - doplnění stávající komunikace o plochu 
nevyňatou ze ZPF 

54/1 Obec 
Čelechovice 

SD2 Stavba místní komunikace s přemostěním 
Kopřivnice a navazující pěší komunikace napojené 
do místní komunikace v lokalitě Prostřední kopce 

55/7, 55/8, 
55/9, 55/11, 
184  

Obec 
Čelechovice 

SD3 

 

Stavba přeloţky účelové komunikace s významem 
pro prostupnost území - náhrada úseku 
přerušeného stavbou vodní nádrţe 

140, 146/3,  
146/7 

 

Obec 
Čelechovice 

SD4 

 

Stavba přeloţky účelové komunikace s významem 
pro prostupnost území - náhrada úseku 
přerušeného stavbou vodní nádrţe 

126, 130/1, 
180 

 

Obec 
Čelechovice 

SDT5 Stavba dopravní a technické infrastruktury (součásti 
silnice,  vodovod, STL plynovod) u zastavitelných 
ploch v lokalitě Pod silnicí, v koridoru vymezeném 
plochou SDT5. 

58/1, 60/1 Obec 
Čelechovice 

SDT6 Stavba dopravní a technické infrastruktury (součásti 
silnice,  kanalizace jednotná, splašková a dešťová, 
STL plynovod) u zastavitelné plochy v lokalitě Nad 
silnicí, v koridoru vymezeném plochou SDT6 

93/1 Obec 
Čelechovice 

SDT7 Stavba dopravní a technické infrastruktury (místní 
komunikace, vodovod, STL plynovod) pro 
zastavitelné plochy v lokalitě Pod silnicí, v koridoru 
vymezeném plochou SDT7 

60/1 Obec 
Čelechovice 

ST1 Stavba vodovodu - přívodního řadu do obce 60/1, 158 Neuplatňuje se 

ST2 Stavba páteřní stoky splaškové kanalizace do ČOV 60/1, 152/1, 
155  

Neuplatňuje se 

ST3 Stavba čistírny odpadních vod 60/1 Neuplatňuje se 

ST4 Stavba stoky vyčištěné vody z ČOV do Kopřivnice 60/1 Neuplatňuje se 
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ST8 Stavba splaškové a dešťové kanalizace pro plochy v 
lokalitách Nad silnicí a Pod silnicí, od plochy SDT6 
po napojení splaškové kanalizace do páteřní stoky 
do ČOV (ST2) a dešťové kanalizace do Kopřivnice 

152/2, 60/1, 
155 

Neuplatňuje se 

ST9 

 

Stavba stoky splaškové kanalizace z lokality 
Prostřední kopce do páteřní stoky do ČOV (ST2), 
včetně čerpací stanice a výtlaku 

54/1, 60/1, 
55/5, 155, 
178,  184  

Neuplatňuje se 

ST10 

 

Stavba distribuční trafostanice v lokalitě Pod silnicí 
včetně přívodu VN ze stávajícího vedení č. 40 - 
odbočky k trafostanici v centru obce 

30, 60/1, 155  Neuplatňuje se 

 

 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

OR ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ 

OU ZALOŢENÍ PRVKŮ ÚSES 

OUR ZALOŢENÍ PRVKŮ ÚSES S PROTIEROZNÍM OPATŘENÍM 
    

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. 
DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

MOŢNO UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

OR1 Malá vodní případně suchá nádrţ v lokalitě 
Vinohrady 

45/1, 45/2, 
45/3, 45/4, 
45/5, 45/6, 
45/7, 140, 
147/2, 172, 
173, 184, st.62, 
st.63, st.64, 
st.65, st.66,  

Obec 
Čelechovice 

OR2 Přeloţka úseku potoka Kopřivnice 140, 146/7, 
168, 172,   

Obec 
Čelechovice 

OR3 Hráz suché nádrţe a terénní úpravy pro retenční 
prostor v lokalitě Za humny 

130/1, 133/1, 
168, 181  

Obec 
Čelechovice 

OR4 Hráz suché nádrţe a terénní úpravy pro retenční 
prostor v lokalitě U skály 

45/8 Obec 
Čelechovice 

OU1a,b Regionální biokoridor RK1536 (BK1/24 dle 
generelu ÚSES)  
 

168, 181, 126, 
130/1, 180, 
133/1, 131/1,  
140, 146/3   

Neuplatňuje se 

OU2a,b,c Lokální biokoridor BK 6/24 29/1, 30, 55/11  Neuplatňuje se 

OU3a,b Lokální biokoridor BK 7/24 60/2, 156, 62/1, 
62/2, 63, 98 

Neuplatňuje se 

OU4a,b,c Lokální biokoridor BK 9/24 112, 115, 126 Neuplatňuje se 

OU5 Lokální biokoridor BK 10/24 98 Neuplatňuje se 

OU6 Lokální biokoridor BK 11/24 60/1 Neuplatňuje se 
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OUR7  IP 22b,d/24 54/1, 55/1, 
55/12, 55/13, 
55/14  

Obec 
Čelechovice 

OUR8  IP 22c/24  93/1 Obec 
Čelechovice 

OUR9  IP 22a/24  60/1 Obec 
Čelechovice 

OUR10 IP 5/24 112 Obec 
Čelechovice 

OUR11  IP 1/24 112 Obec 
Čelechovice 

 

VA PLOCHY PRO ASANACI 
    

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. 
DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

MOŢNO UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

VA1 Dokončení asanace objektu parc.č. st.8/2 v 
havarijním stavu 

st.8/2 Obec 
Čelechovice 
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I/H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE 

UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

PO VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

PP VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. 
DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

PO1 Obecní dům - víceúčelové občanské vybavení s 
obecním úřadem.   

st.32/1, 150/7 Obec 
Čelechovice 

PO2 Obecní sportovně rekreační areál. st.60, 42/1, 
42/2, 43/1, 
43/3, 43/4  

Obec 
Čelechovice 

PP1 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
stavební parcely přesahující souvislou 
obvodovou linii plochy veřejného prostranství, 
pro zajištění nezbytných parametrů. 

st. 26 Obec 
Čelechovice 

PP2 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
pozemku přesahující souvislou obvodovou linii 
plochy veřejného prostranství. 

48/1, 48/2 

 

Obec 
Čelechovice 

PP3 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
stavební parcely přesahující souvislou 
obvodovou linii plochy veřejného prostranství. 

st.47 

 

Obec 
Čelechovice 

PP4 Plocha veřejného prostranství pro pěší 
propojení podél severního okraje zástavby. 

130/1 

 

Obec 
Čelechovice 

PP5 Rozšíření plochy veřejného  prostranství na 
nároţí na návsi o část stavební parcely v 
případě asanace či přestavby nároţního 
objektu ve špatném stavu. 

st.11 

 

Obec 
Čelechovice 

PP6 Rozšíření plochy veřejného  prostranství podél 
zastavitelné plochy bydlení v lokalitě Přední 
díly. 

112 Obec 
Čelechovice 
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I/I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 

STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

OZNAČENÍ POPIS ÚZEMNÍ REZERVY PODMÍNKY PROVĚŘENÍ 

R.04.WP, 
R.05.WP 

WP - PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ - 
vodohospodářské plochy 

Hráze suchých nádrţí na 
meliorační svodnici v lokalitách 
Přední boří a Kolomazná 

 Prověření potřeby dvou suchých nádrţí na 
horním toku meliorační svodnice na 
podkladě hydrologického přepočtu povodí 
ve vztahu k pozemkové úpravě v povodí a 
vyhodnocení zkušenosti se stavem po 
provedení všech opatření návrhové etapy. 
Umístění hráze Přední boří nutno 
koordinovat s podmínkami ochrany vedení 
VVN č. 402.  

R.ZX 

bez 
číselného 
označení 

ZX - PLOCHY SÍDELNÍ 
ZELENĚ – zeleň ostatní a 
specifická 

Dvě plochy na pravém břehu 
Kopřivnice  severně a jiţně od 
návsi 

 Moţnost uvolnění nezastavěné části 
pozemku na břehu Kopřivnice  v plochách 
01.SO.v a 04.SO.v - řešení 
majetkoprávních vztahů  (obě plochy) 

 Asanace či přestavba domu na parcele 
č.53 stavební s uvolněním břehu 
Kopřivnice (část plochy severně od návsi)   

I/J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VE KTERÝCH JE 

PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ  

A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 
POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 

Územním plánem se nevymezují. 

I/K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 

POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH 

VYUŽITÍ  

A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9.VYHLÁŠKY Č. 500/2006 
SB., O ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A 
ZPŮSOBU EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI. 

Územním plánem se nevymezují. 
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I/L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Etapizace je stanovena pro zastavitelné plochy v lokalitě Pod silnicí. Komplex ploch 2. 
etapy je pro navrţené funkce vyuţitelný aţ po vyčerpání komplexu ploch 1. etapy pro navrţené 
funkce a obdobně komplex ploch 3. etapy je pro navrţené funkce vyuţitelný aţ po vyčerpání 
komplexu ploch 2. etapy pro navrţené funkce 

Etapa 1: 
 Plocha smíšená obytná vesnická č. Z.13.SO.v  

 Přilehlá plocha veřejného prostranství č. Z.12.PV 

Etapa 2: 
 Plocha veřejného prostranství č. Z.14.PV vymezená pro páteřní obsluţnou 

komunikaci vedenou napříč plochou lokality „Pod silnicí“ propojující dva úseky 
silnice III/43616, a vedení sítí technické infrastruktury. Stavba splaškové a 
dešťové kanalizace v této ploše, odvádějící odpadní vody také z lokality „Nad 
silnicí“, můţe předcházet vyuţití plochy pro navrţenou funkci.. 

 Plocha bydlení individuálního č. Z.15.BI   

 Plocha sídelní zeleně č. Z.16.ZP  

Etapa 3: 
 Plocha bydlení individuálního č. Z.27.BI  

 Přilehlá plocha veřejného prostranství č. Z.26.PV  

 Plocha sídelní zeleně č. Z.28.ZP  

I/M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 

VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE 

VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Územním plánem se nevymezují. 

I/N. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ 

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 

Stavby rodinných domů včetně terénních úprav v zastavitelné ploše Z.03.BI. 

I/O. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
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