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ÚVOD  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Územní plán Čelechovice je pořizován postupem vycházejícím z ustanovení § 188 odst.1 
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisŧ, kterým se upravuje dosud platný 
Územní plán obce Čelechovice schválený zastupitelstvem obce Čelechovice dne 5.6.2000.  

Úprava územního plánu dle zákona č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)  je podmínkou pro trvání platnosti územního plánu i v době platnosti 
tohoto stavebního zákona. 

Do návrhu územního plánu Čelechovice jiţ bylo zapracováno řešení Změny č.1 územního 
plánu obce Čelechovice zpracované na podkladě Zadání změny č.1 schváleného 
Zastupitelstvem obce Čelechovice dne 10. 8. 2007.  Změna č.1 ÚPNO Čelechovice byla vydaná 
Zastupitelstvem obce Čelechovice usnesením z 23. zasedání dne 3. 10. 2008 formou opatření 
obecné povahy a výsledný návrh je v územním plánu Čelechovice zapracován.  

 Významnější dílčí věcné změny, které souvisí s uplatněním nového stavebního zákona: 

Hranice zastavěného území 

a odpovídající změny vymezení stabilizovaných ploch 

Vnitřní členění plochy Z.08.BI, VPS v ploše Z.08.BI 

Ruší se vzhledem k podrobnosti, která není předmětem územního plánu a dle Metodického 
doporučení odboru územního plánování MMR nemá být do úpravy ÚPD přebírána. Tímto se 
současně ruší veřejně prospěšné stavby vymezené uvnitř plochy. To umoţní větší variabilitu řešení 
v územní přípravě zástavby, a to i při zachování principu členění plochy. 

Asanační opatření na parcele stavební č. 11  

Pro daný účel je vhodnější vyuţít nové moţnosti stavebního zákona a vymezit plochu 
veřejného prostranství  s moţností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce. 

 Nad rámec úprav ÚPNO Čelechovice souvisejících s promítnutím ustanovení platného 
stavebního zákona a s uplatněním Změny č.1 ÚPNO Čelechovice dochází i k některým dalším 
nezbytným dílčím změnám řešení. Jedná se o tyto změny a jejich odŧvodnění: 

Změna trasy regionálního biokoridoru  

dle návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, v souladu s poţadavkem KÚOK 
na uplatnění regionálního ÚSES v souladu se ZÚR OK, vyvolává změny v uspořádání ploch 
v údolí meliorační svodnice - levobřeţního přítoku Kopřivnice včetně změny přeloţky účelové 
komunikace. 

 Vzhledem k tomu, ţe v tomto prostoru je nutno nadále respektovat vymezené  plochy pro 
revitalizační opatření dle ÚPNO Čelechovice, je biokoridor navrţen jako široký pás území 
vedoucí údolím, zahrnující nejen plochy přírodní, ale také plochy smíšené nezastavěného 
území - specifické a ostatní, zaměřené na ochranu přírody a zvýšení retenčních schopností 
území, a dále plochy vodohospodářské.  

 Přeloţka účelové komunikace je navrţena po celé délce údolí, tak, aby byla vedena mimo 
plochu biokoridoru. V zájmu lepší návaznosti přírodních ploch v biokoridoru a také z dŧvodu 
méně sloţitého terénu je vedena po západní straně údolí, i kdyţ vazba na stávající cestní 
síť je poněkud méně logická.  

Dílčí změny rozsahu lokálních biokoridorů 

V plochách biokoridorŧ BK 6/24 a 7/24 jsou nyní vedeny dálkové kabely, šířka těchto 
biokoridorŧ je zvětšena tak, aby mimo koridor dálkového kabelu byly respektovány nezbytné 
parametry biokoridoru. 
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Dílčí změny rozsahu liniových interakčních prvků 

Šířka liniových interakčních prvkŧ, ve kterých jsou navrţena ochranná opatření ve formě 
prŧlehŧ či příkopŧ,  je odpovídajícím zpŧsobem rozšířena. Navazuje na řešení Změny č.1 
ÚPNO Čelechovice.   

Bývalé drůbeţárny 

V prŧběhu zpracování úpravy ÚP bylo se zástupci obce dohodnuto nadále neuvádět 
vyuţití části lokality pro rodinnou rekreaci.  

Aktualizace  v lokalitě Prostřední kopce 

Vzhledem k závaţnosti a vlivu na řešení Změny č.1 ÚPNO Čelechovice jsou tyto úpravy, 
vyvolané parcelací pozemkŧ a vydáním územních rozhodnutí nerespektujících ÚPNO Čelechovice,  
součástí Změny č.1 ÚPNO Čelechovice. Dŧsledkem těchto skutečností, nad rámec Změny č.1, je 
nezbytnost zajištění minimálních parametrŧ veřejného prostranství v ulici na levém břehu Kopřivnice, 
která tak zŧstane jediným přístupem do lokality Prostřední kopce, formulovaná návrhem plochy pro 
moţnost uplatnění předkupního práva zejména ad PP1 u pozemku na parc. stavební č. 26. 

Přívod STL plynovodu v lokalitě Prostřední kopce 

Dle podkladu správce plynovodu pro ÚAP se trasa promítá mimo vymezený pozemek  
veřejného prostranství. Ze všech podkladŧ vyplývá, ţe plynovod se skutečně nachází v tomto 
prostranství, avšak nepřesná je zde katastrální mapa (to je patrné i z leteckého snímku). 
V územním plánu je proto plynovod uveden v korigované trase ve veřejném prostranství. Je 
předpoklad, ţe po pořízení digitální katastrální mapy (DKM) se skutečná zaměřená trasa 
promítne do plochy veřejného prostranství. 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je vymezeno správní hranicí obce Čelechovice, k.ú. Čelechovice u 
Přerova. Celková výměra řešeného území je 213,52 ha. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 

 Grafická část dokumentace územního plánu je zpracována nad katastrální mapou 
digitalizovanou na podkladě rastrových katastrálních map sekcí Olomouc 5-5/1, 5-5/3, 5-6/1, 6-
5/2, 6-5/4 poskytnutých Katastrálním úřadem, územní pracoviště Přerov, doplněnou 
výškopisem dle rastrových map výškopisu poskytnutých katastrálním úřadem Opava. Výkres 
širších vztahŧ je zpracován nad rastrovou základní mapou (RZM) 1:50 000 poskytnutou 
Zeměměřičským úřadem Praha. 

 Dokumentace územního plánu splňuje poţadavky „Metodiky  digitálního zpracování územně 
plánovací dokumentace pro GIS“ dle KUOK  

DOPLŇUJÍCÍ PODKLADY PRO NÁVRH ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 Návrh Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ing. arch. J. Haluza a kol., 10/2007) 

 ÚTP a ÚAP Olomouckého kraje – údaje dostupné na www stránkách Olomouckého kraje 

 Základní statistické údaje ze SLDB 2001 dostupné na www stránkách ČSÚ 

 Dílčí údaje o technické infrastruktuře a BPEJ pro UAP ORP Přerov poskytnuté pověřeným 
pořizovatelem – magistrátem města Přerova příp. zpracovatelem ÚAP na základě pověření 
pořizovatele 

 Jednotlivá územní rozhodnutí na stavby v lokalitě „Prostřední kopce“ 

 Situace skutečného provedení DTS 4712 a přípojky VN 220 kV v lokalitě „Prostřední kopce“ a 
dokumentace další infrastruktury v této lokalitě. 

 Terénní prŧzkum  

 Informace a stanoviska představitelŧ obce 
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VYSVĚTLENÍ POJMŮ 

Stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

Pouţité zkratky     

BPEJ  Bonitovaná pŧdně ekologická jednotka 
ČOV  Čistírna odpadních vod 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KN  Katastr nemovitostí 
KM  Katastrální mapa 
k.ú.  Katastrální území 
KÚOK  Krajský úřad Olomouckého kraje 
ORP  Obec s rozšířenou pŧsobností 
PD  Projektová dokumentace 
Plochy RZV Plochy s rozdílným zpŧsobem vyuţití    
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
STL  Středotlak, středotlaký (plynovod) 
SV  Severovýchod, střední vlny (dle souvislostí) 
TS  Trafostanice 
TI  Technická infrastruktura 
ÚAP  Územně analytické podklady 
ÚP  Územní plán 
ÚPD  Územně plánovací dokumentace 
ÚPNO  Územní plán obce 
ÚSES  Územní systém ekologické stability  
ÚTP  Územně technické podklady 
VTL  Vysokotlak, vysokotlaký (plynovod) 
Vedení VN Elektrické vedení vysokého napětí 
Vedení VVN Elektrické vedení velmi vysokého napětí 
ZPF  Zemědělský pŧdní fond 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Vysvětlení pojmů uţívaných v podmínkách vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití 

Nerušící výroba a sluţby – zařízení, které svým umístěním a provozováním nenarušuje 
negativními vlivy (hluk, zhoršení kvality ovzduší, zvýšení dopravní zátěţe) uţívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a nezhoršuje kvalitu ţivotního prostředí okolního území nad přípustné 
limity stanovené jinými právními předpisy (zejména hygienické). 

Drobná architektura – stavby a objekty malých rozměrŧ, které dotvářejí veřejná prostranství, 
podporují krajinný ráz a funkce krajiny – rekreační, ochranu přírody, myslivost, například:  
sochy, pomníky, mohyly, kašny, drobné sakrální stavby (kapličky, Boţí muka, kříţe, svaté 
obrázky), herní prvky, zídky, přístřešky, altány, turistické odpočívky, informační tabule, 
myslivecké posedy, krmelce apod. 

Podmínky pro vymezování stavebních pozemků - dle § 20 vyhl. 501/2006 Sb. odst. 4 a 5., (v 
tomto textu se vztahuje k přípustnosti umisťování staveb pro rodinnou rekreaci v plochách „BI“, 
SO.v“)  
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II/A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ 

SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM 

II/A.1. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 
17.5.2006, nestanovuje konkrétní úkoly pro územní plánování s dopadem na řešení  územního 
plánu Čelechovice. 

 ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU OLOMOUCKÉ AGLOMERACE (TERPLAN 
Praha, 01/1997), který byl schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16.7.1997, a jehoţ závazná 
část byla vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16.7.1997, ve znění 1. změny územního 
plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace (Atelier T-PLAN Praha, 12/2001), která 
byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 28.11.2002 usnesením č. 
UZ/12/25/2002. Závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace 
byla upravena v souladu s ust. § 187 odst. 7 stavebního zákona s platností k 1. lednu 2007 a 
ostatní části řešení pozbyly platnosti.  

Pro řešení Územního plánu Čelechovice vyplývá z uvedené územně plánovací 
dokumentace poţadavek na respektování stávajících elektrických vedení VVN 400 kV v severní 
části katastru. Územní plán Čelechovice se nedotýká jiných záměrŧ územního plánu velkého 
územního celku Olomoucké aglomerace ve znění 1. změny, upraveného v souladu s ust. § 187 
odst. 7 stavebního zákona, ani je neovlivní. Je s touto územně plánovací dokumentací 
v souladu kromě řešení ÚSES -  návrh regionálního biokoridoru byl jiţ převzat z návrhu Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje.  

 NÁVRH ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE: Rozvoj území bude 
respektovat koridory, záměry a další zásady vymezené v návrhu Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje: 

 Koridory stávajících vedení technické infrastruktury nadmístního významu: dvě vedení VVN 
400 kV v severní části katastru.  

 Návrh regionálního biokoridoru, dle návrhu ZÚR OK nově vedeného okrajem údolí Kopřivnice a 
úţlabím periodické svodnice v severní části katastru směrem k lesnímu masívu Chlum. Územní 
plán Čelechovice se v tomto liší od pŧvodního návrhu biokoridoru v ÚPNO Čelechovice. 

Územní plán Čelechovice je s návrhem ZÚR OK v souladu. Do řešeného území 
nezasahují a nejsou v něm navrhovány ţádné jiné plochy a koridory nadmístního významu a 
neuplatňují se jiné veřejné zájmy . 

Řešené území nezasahuje do rozvojových oblastí a rozvojových os ani do specifických 
oblastí vymezených v ZÚR OK. Rozvoj obce však podporuje poloha obce v bezprostředním 
sousedství rozvojových oblastí RO1 Olomouc a RO6 Přerov a rozvojové osy OS9 - spojnice 
dvou velkých měst a rozvojových oblasti Olomouc a Přerov vymezených  v návrhu Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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II/A.2. KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  

II/A.2.1. POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ 

Obec je součástí Olomouckého kraje. Je součástí správního obvodu obce s rozšířenou 
pŧsobností Statutárního města Přerova. Po severní a západní hranici správního území obce 
vede také hranice mezi správními obvody ORP Přerov a ORP Olomouc. 

Základní potřeby obce jsou, kromě vlastního území, uspokojovány v obci Kokory, která 
plnila dříve funkci střediskové obce i pro obec Čelechovice, a kde je dostupné základní 
občanské vybavení veřejné infrastruktury. 

Obec Čelechovice je členem Sdruţení obcí dvou mikroregionŧ – Dolek a Království. 

Obec je situovaná v bezprostředním sousedství rozvojových oblastí RO1 Olomouc a RO6 
Přerov a rozvojové osy OS9, která je jejich spojnicí, s velmi dobrou dostupností pracovních 
příleţitostí, občanského vybavení, dopravních uzlŧ, přitom však mimo přímý dosah a negativní 
vlivy hlavních dopravních systémŧ. To spolu s příznivým krajinným prostředím širšího okolí 
obce dává předpoklady pro přiměřený rozvoj zejména obytné funkce.  

SEZNAM SOUSEDNÍCH OBCÍ: 

ORP Přerov: Kokory 
ORP Olomouc: Majetín, Krčmaň, Velký Týnec, Suchonice 

KOORDINACE ÚZEMNÍCH VAZEB SE SOUSEDNÍMI OBCEMI: 

KOKORY:  

 Regionální biokoridor: koordinace je zajištěna prostřednictvím lokálního biocentra na hranici 
území obcí Čelechovice a Kokory. Návaznost skladebných prvkŧ ÚSES na lokální úrovni je 
zajištěna.   

 Koordinace suché nádrţe v lokalitě U skály – hráz resp. terénní úprava pro zachycení 
retence na území obce Čelechovice, retenční prostor převáţně v na území obce Kokory.  
Systém se oproti ÚP před úpravou nemění. 

 Technická infrastruktura: zásobování obce plynem z regulační stanice Kokory prostřednictvím 
STL plynovodní sítě obce Kokory a navrţené zásobování vodou prostřednictvím vodojemu 
Kokory (tento zpŧsob se v současnosti předpokládá z kapacitních  dŧvodŧ odlišně od 
PRVKOK, nemá však vliv na řešení na území obce Čelechovice) 

 Návaznost veřejných prostranství zajišťujících prostupnost území (cesta do Nelešovic). 
Systém se v této části oproti ÚP před úpravou nemění. 

 Návrh zastavitelných ploch a protierozních opatření v lokalitě Prostřední kopce dosahuje po 
hranici k.ú. Kokory. 

KRČMAŇ, VELKÝ TÝNEC:  

 Územní vazby jsou omezené jen na návaznost prvkŧ ÚSES na lokální úrovni a veřejných 
prostranství zajišťujících prostupnost území. Systém se v této části oproti ÚPNO 
Čelechovice nemění.  

SUCHONICE  

 Regionální biokoridor: Změna trasy regionálního biokoridoru vyvolaná poţadavkem 
respektovat návrh Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a způsob řešení 
tohoto biokoridoru navrţený v ÚP Čelechovice se projeví i ve způsobu vstupu tohoto 
RBK do katastru obce Suchonice, včetně souvisejících úprav tras účelových 
komunikací.  

 Územní rezervy pro suché nádrţe na území obce Suchonice jsou součástí systému pro 
zvýšení retenčních schopností území iniciovaných zájmem ochrany obce Čelechovice.  
Systém se oproti ÚPNO Čelechovice nemění. 
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II/A.2.2. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

Okolní sídla jsou dostupná jen silniční dopravou. 

HLAVNÍ SILNIČNÍ SYSTÉM  

Obec je napojena na systém hlavních silničních komunikací - silnici I/55  vedoucí  obcí 
Kokory cca 1 km západně od Čelechovic prostřednictvím silnice III/43616 tvořící okruh 
procházející obcí, napojené na silnici III/43615 Kokory - Nelešovice – Tršice. Napojení obce na 
budoucí rychlostní silnici R55 západně od obce Kokory zŧstane zachováno přes obec Kokory.  

ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Ţelezniční trať č. 270 v úseku Olomouc – Přerov vede cca 4 km západně od obce. 
Nejbliţší ţelezniční stanice je v obci Brodek u Přerova, vzdálená cca 5,5 km a dále jsou 
dostupné uzly v Přerově a Olomouci. 

Jiţně od obce ve vzdálenosti cca 4 km je prochází koridor výhledové vysokorychlostní 
tratě. 

OCHRANA KORIDORU VODNÍ CESTY DOL: 

Aktuální koridor pro trasu DOL prochází nejblíţe cca 1,5 km západně od obce 
Čelechovice, mimo správní území obce. 

LETIŠTĚ   

Řešené území leţí mimo přímé vlivy letiště Přerov. 

CYKLOTURISTICKÉ TRASY:  

Řešeným územím nejsou vedeny značené cykloturistické trasy dle cykloturistické mapy 
Olomoucka. V nedalekém okolí obce (přes Penčice a Penčičky) je však vedena dálková 
cyklotrasa „Jantarová stezka“ a obcemi Majetín, Krčmaň a Suchonice značené cyklotrasy č. 
6049 a  6061. Kontakt mezi okolními obcemi bez pouţití motoristické dopravy (cyklisté, pěší) je 
vzhledem k malým vzdálenostem dobře moţný zejména po málo frekventovaných silnicích 
niţších tříd i více nebo méně zpevněných účelových komunikacích, které obvykle představuje 
nejkratší cestu. Jedna z mikroregionálních cyklotras je vyznačena i po silnici procházející obcí. 

II/A.2.3. ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ 

 Severovýchodní částí řešeného území prochází navrţený regionální biokoridor RK1536 (dle 
generelu ÚSES označený jako BK 1/24), na trase mezi regionálními biocentry Chlum a Povodí 
Olešnice. Trasa biokoridoru uplatněná v úpravě územního plánu dle návrhu Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje je odlišná od trasy v ÚPNO Čelechovice a je nutno nově  zajistit 
návaznost na území obce Suchonice.  

 Návaznost ÚSES – biokoridorŧ na lokální úrovni byla v ÚPNO Čelechovice koordinována. 
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o úpravu územního plánu obce, nedochází ke změně trasování 
lokálních biokoridorŧ a proto nebyla ověřována návaznost na později zpracované územní plány 
spadající do ORP Olomouc. Návaznost na územní plány spadající do ORP Přerov se také 
nemění (při hranici s územím Obce Kokory byla provedena jen oprava značení jednotlivých 
úsekŧ biokoridorŧ)  

II/B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŢ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU  

Územní plán Čelechovice je pořizován postupem vycházejícím z ustanovení § 188 odst.1 
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisŧ. Tento postup nevyţaduje 
zpracování zadání ani konceptu územního plánu.  
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II/C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A 

VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ 

PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, 

ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE ÚZEMÍ 

Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro udrţitelný rozvoj území – tj. vytvářet 
předpoklady pro vyváţený vztah podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, přiměřený 
hospodářský rozvoj a soudrţnost  společenství obyvatel v obci, zpŧsobem, který uspokojuje 
současné generace, aniţ by ohroţoval podmínky ţivota generací příštích 

Územní plán Čelechovice představuje dohodu obce, občanŧ a státu o takovém zpŧsobu 
vyuţití území, který při respektování platných zákonŧ a obecně závazných právních předpisŧ 
zajistí soulad všech stávajících hodnot a předpokladŧ v území - přírodně krajinářských, kulturně 
historických, ekologických - s poţadavky na rozvoj jednotlivých sloţek území, jeho moţnostmi a 
limity. Úkolem územního plánu je navázat na pozitivní prvky přirozeného vývoje obce a vytvořit 
předpoklady pro bezkolizní vývoj v následujícím období, včetně uplatnění záměrŧ širšího 
významu,  při minimalizaci negativních dopadŧ a rizik budoucího vývoje.  

V kapitolách II/C.1. aţ II/C.11 a II/E jsou uvedeny části textové zprávy pŧvodního     
Územního plánu obce Čelechovice, s nezbytnou dílčí aktualizací.   

II/C.1.  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A 

OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ 

II/C.1.1.  PŘÍRODNÍ PŘEDPOKLADY 

II/C.1.1.1.  GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY, CHARAKTER KRAJINY 

Řešené území leţí na okraji Tršické pahorkatiny, která je jihozápadním výběţkem 
Nízkého Jeseníku. Obec leţí v členitém, zvlněném terénu pod stykem dvou dlouhých údolí 
(Kopřivnice a meliorační svodnice), do nichţ ústí řada malých příčných údolíček nebo jen 
terénních  úţlabí. Vlastní obec se rozkládá pod stykem těchto údolí. Údolí Kopřivnice se jiţně 
pod obcí poněkud rozšiřuje, aţ k příčnému, hlouběji zaříznutému údolí Nelešovického potoka 
na jiţní hranici katastru. Tyto polohy jsou obklopeny pohledově významnými útvary Předních a 
Zadních kopcŧ. Nadmořská výška osídlení se pohybuje  od cca 235 do cca 245.m.n.m, rozpětí 
výšek v celém  k.ú. je od 230 do 280 m.n.m. (severní okraj k.ú.směrem k vrchu Chlum - Příhon) 

Krajina je i přes svoji značnou členitost a svaţité polohy velmi intenzívně zemědělsky 
vyuţívaná, převaţuje orná pŧda, daleko méně  a jen při obci zahrady a travní porosty. Na 
severu je území uzavřeno výrazným zalesněným horizontem kopce Chlum,  ve vlastním území 
se vyskytují jen výjimečně drobné lesíky, břehové porosty a porostlé meze, vše přítomné více 
ve východní části území.  

II/C.1.1.2.  VODNÍ PRVKY KRAJINY 

Na celém území se vyskytují jen drobné vodoteče, největší z nich jsou Kopřivnice a 
Nelešovický potok, kromě nich periodické vodní toky -  meliorační svodnice, příkopy. 
Charakteristikou těchto  tokŧ jsou extrémně nevyrovnané prŧtoky, s rizikem vzniku náhlých 
lokálních povodní. Přispívá k tomu téměř totálně odlesněné území s naprostou převahou orné 
pŧdy, s nedostatkem rozptýlené vegetace, mezí, travních porostŧ, spolu s regulací koryt. 
Břehové porosty se vyskytují omezeně, nejvíce u Nelešovického potoka, jinde jen velmi zřídka.  
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II/C.1.1.3.  GEOLOGICKÉ PODMÍNKY   

Území obce Čelechovice leţí na okraji Tršické pahorkatiny, která je okrajovým výběţkem  
Českého masívu. Hranici s okrajem Karpatské soustavy zde tvoří linie přerovsko – 
olomouckého tektonického zlomu procházející jihozápadní částí katastru.  

Výtah z Posouzení inţenýrsko - geologických poměrŧ (RNDr Antonín Novák, Stavoprojekt 
Olomouc, 1988 na podkladě starších výsledkŧ geologického prŧzkumu podle archivní 
dokumentace Stavoprojektu Olomouc, bez nároku na odvrtání nových sond.)  

„Šetřené území se nachází v rozevřeném údolí protékaném Suchonickým potokem 
(Kopřivnice), který se pod obcí  vlévá do Nelešovického potoka. Pod pokrývkou sprašových 
hlín, mocnou 2-4m se nachází nevýrazná vrstva štěrkovité hlíny, nasedající na relikty 
třetihorních jílŧ, které jsou uloţeny na kulmské břidlici. 

Odvozené normové namáhání pokryvných hlín a štěrkovitých hlín v nadloţí kulmských 
drobových břidlic lze očekávat v rozpětí 0,12 - 0,14 MPa, na výše poloţených mírných svazích 
aţ 0,16 MPa. S výskytem podzemní vody v dosahu vodoteče je zapotřebí počítat v hloubce 1m 
pod terénem, na mírných svazích v hloubce 1 - 2m pod terénem je zapotřebí počítat 
s nepředvídanými výskyty podzemní vody“. 

Spraše a sprašové hlíny se vyznačují malou geotechnickou stabilitou, zejména při zamokření 
a jsou abnormálně náchylné k erozi  - vodní, zejména na strmých svazích,  i větrné. 

II/C.1.1.4.  RADONOVÉ RIZIKO  

Podle Mapy Radonového indexu geologického podloţí (www stránky České geologické 
sluţby) se katastrální území nachází v kategorii rizika přechodné a střední, na katastrálním 
území se nevyskytuje oblast s nízkým přirozeným zatíţením  (v této podrobnosti nejsou na 
území obce ani oblasti s vysokým zatíţením, lokální výskyt vysokého rizika však nelze vyloučit). 
Západní částí katastru prochází tektonický zlom se zvýšeným radonovým indexem. Vzhledem 
k těmto charakteristikám je při stavební činnosti nutno provádět opatření proti pronikání radonu 
z podloţí. dle ČSN 730601  

II/C.1.1.5.  PŮDNÍ PODMÍNKY            

Rozbor pŧdních podmínek je dŧleţitý zejména pro posouzení moţností zemědělské 
výroby a oceňování kvality pŧdy. Podkladem pro určení pŧdních podmínek jsou mapy 
bonitovaných pŧdně ekologických jednotek (BPEJ). BPEJ je charakterizována pětimístným 
kódem a zahrnuje plochy s přibliţně shodnou kvalitou pŧdy. Vyčleňuje se na základě hodnocení 
genetických vlastností pŧdy, pŧdotvorných substrátŧ, zrnitosti, podnebí, sklonitostí, 
skeletovitostí, hloubky pŧdního profilu a expozice.  

Největší část katastru zabírají typické černozemní hnědozemě, středně těţké s těţší 
spodinou a příznivým vodním reţimem. Mezi nimi se především ve střední části vyskytují v 
uţších pásech erodované černozemě na spraších a v jihozápadní části katastru hnědozemě a 
illimerizované pŧdy na spraších, uloţené na velmi lehké spodině. 

II/C.1.1.6.  EROZNĚ OHROŢENÁ ÚZEMÍ  

Riziko eroze vodní i větrné je v celém území značné.  V území převaţují mocné vrstvy 
spraší, které jsou erozně velmi citlivé. Vodní  erozí jsou ohroţeny pozemky  na táhlých, místy 
velmi strmých, prakticky vŧbec nečleněných svazích s mělkými úţlabími, které jsou orány jako 
pole, a to často i po spádnici. Tento problém je velmi citelný zejména v ročních obdobích bez 
stabilnější vegetace, dochází ke vzniku nových erozních útvarŧ a vyplavování ţivin z pŧdy. Tyto 
jevy jsou v území zřetelně patrné.Takové pozemky jsou ohroţeny současně i větrnou erozí.  
Problémem jsou i nedostatečné pobřeţní pásy podél vodních tokŧ, v mnoha případech dochází 
k natrţení břehŧ a silnému zanášení koryt.  
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II/C.1.1.7.  LESY 

Rámec katastrálního území. tvoří na severu rozsáhlý  lesní porost Chlum - Příhon, který 
však nedosahuje po k.ú. Čelechovice u Přerova. Na vlastním katastrálním  území vyskytují jen 
ojedinělé drobné lesíky, obvykle na místech bývalých lomŧ a písníkŧ. 

II/C.1.1.8.  KLIMATICKÉ POMĚRY 

 Řešené území leţí v teplé klimatické oblasti T2 (dle BPEJ však odpovídá zařazení do 
třetího, teplého, mírně vlhkého klimatického regionu, který je charakterizován prŧměrnou roční 
teplotou 8 - 9oC a prŧměrným ročním úhrnem sráţek 550 - 650 mm)  Dokumentace 
GEOTRENDU udává prŧměrnou roční teplotu 8,6 oC, prŧměrnou letní (červen - srpen) nad 17 
oC, zimní prosinec-únor) -2 aţ -3 oC. Roční úhrn sráţek prŧměrně 637 mm (575 - 685 mm), 
s minimem v zimním období a většinou ve vegetačním období, s dlouhodobě nevyrovnaným 
prŧběhem a s výskytem přívalových sráţek.  

Větrné poměry mohou být významněji ovlivněny členitou konfigurací terénu a částečně 
rozmístěním lesŧ. Uvedeny jsou údaje z dokumentace GEOTRENDU:  

S - 11,5%, SV - 9,7%, V - 4,2%, JV - 6,9%, J - 10,2%, JZ - 13,2%, Z - 8,0%, SZ - 13,7%, 
bezvětří - 22,6%. Vysoký podíl bezvětří mŧţe  pŧsobit vznik inverzí. 

II/C.1.1.9.  KVALITA OVZDUŠÍ 

Území Obce Čelechovice se dle Integrovaného programu sniţování emisí Olomouckého 
kraje – odd. Stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, nenachází v oblasti kde došlo 
k překročení některého z imisních limitŧ. 

Zdroje znečištění představují lokálních topeniště, omezeně prašnost vlivem větrné eroze a 
sezónně např. z posypŧ vozovek a vzhledem ke koncové poloze obce jen omezené exhalace 
z dopravy.  

II/C.1.1.10.  HLUKOVÉ POMĚRY 

Celé území obce se nachází v poloze velmi dobře chráněné před negativními vlivy 
hlavních komunikací. 

Na silnici III/43516. nebyly provedeno sčítání dopravy, které by bylo podkladem pro 
zjištění hlukových poměrŧ. Jedná se o koncový úsek silnice (prŧjezdný okruh do obce) 
s minimální intenzitou dopravy. 

II/C.1.2.  URBANIZAČNÍ  PŘEDPOKLADY 

II/C.1.2.1.  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Řešené území tvoří katastrální území obce protáhlé více ve směru sever - jih, leţící ve 
zvlněné krajině Tršické pahorkatiny, rozčleněné několika drobnými údolními toky, v nadmořské 
výšce 230 - 280 m.n.m. 

Vlastní obec leţí v jiţní části k.ú. v údolní poloze (235 - 245 m.n.m.) pod soutokem 
Kopřivnice a bezejmenné meliorační svodnice a na úpatí přilehlých svahŧ.  

„Usazení“ obce v terénu pŧsobí vzhledem ke drobnému měřítku příjemným dojmem,  
významným negativem je však vysoký podíl holých horizontŧ  západně od obce i na východním 
okraji k.ú (zde jiţ bez kontaktu s obcí). Příznivým zpestřením jsou naopak (kromě masivu 
Chlumu) i všechny drobné lesíky a meze s vegetací. Krajina je i přes svoji členitost intenzívně 
zemědělsky vyuţívaná, převaţuje orná pŧda, daleko méně  trvalé travní porosty a jen ojediněle 
sady . Na celém území se vyskytují jen drobné vodoteče, největší z nich je Kopřivnice 
protékající podélně celým územím i obcí a Nelešovický potok při jiţní hranici k.ú  

Drobná obec leţí v dopravně okrajové poloze, bez prŧjezdné dopravy nadmístního 
charakteru. 
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II/C.1.2.2.  URBANISTICKÁ STRUKTURA ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE 

Zástavba obce tvoří kompaktní útvar umístěný excentricky v údolní poloze Kopřivnice a 
na přilehlých svazích. Přemostění  Kopřivnice uzavírá východní ústí  návsi, která  pak kolmo na 
tok velmi mírně stoupá k západu. V regionu typická protáhlá prŧjezdná náves, sloţená z 
pŧvodních zemědělských usedlostí, tvoří jádro obce. Na obou stranách je opticky vymezená - 
na východní straně kapličkou, mírně předsunutou před stavební čáru návsi, dále za tokem 
Kopřivnice je převáţně volný prostor uzavřen vyšším břehem se vzrostlou vegetací, na 
opačném konci je náves uzavřena  poněkud neurovnanou zástavbou v oblouku silnice. Na 
náves volně navazují pozdější dostavby – slepá ulice na levém břehu Kopřivnice a menší 
rozsah zástavby navazující na horní konec návsi - podél silnice i podél polní cesty.  

Vybavenost obce je minimální a není soustředěna na návsi, ale v zástavbě obce velmi 
excentricky - v novější dlouhé a slepé  a místy značné úzké ulici na levém břehu Kopřivnice. 

Obec jako celek pŧsobí dojmem stabilizované obce dosud převáţně přirozeně začleněné 
do krajiny. Urbanistickými závadami jsou však některé z novějších staveb a přestaveb, které 
jsou v drobném měřítku nepříjemně zřetelné, rŧzná provizoria nebo zchátralé objekty. 
(Zchátralé teletníky jiţ byly odstraněny). Případy narušení urbanistické struktury a současně 
výrazné architektonické závady (problémy) jsou sice  individuálního charakteru, avšak pŧsobí 
nebo mohou  pŧsobit významné problémy při snaze o kultivaci a obnovu kvalitního prostoru. 
Další kategorií je narušení urbanisticky zachovalých staveb nevhodnými „modernizacemi“ 
fasád, které se dotklo převáţné většiny  objektŧ a které je však moţno povaţovat za 
napravitelné v rámci  stavebních úprav. 

Problematická je i část zástavby v rozestavěné lokalitě Prostřední kopce na 
jihovýchodním okraji obce. Další zhoršení poměrŧ  hrozí, pokud by připravovaná zástavba, 
zejména nad obsluţnou komunikací maximálně nerespektovala terénní a geologické podmínky 
svahu, pohledovou ochranu horizontu a svahŧ Prostředního kopce a nimi související nezbytnost  
maximálně ohleduplného osazení v terénu. 

Novým problémem, který vznikl jiţ době platnosti dosavadního územního plánu, je 
vyloučení moţnosti propojení slepé ulice s místně nevyhovujícími parametry právě v souvislosti 
s výstavbou v této lokalitě. Parcelace a vydaná územní rozhodnutí  propojení na silnici III/43616 
navrţené dle ÚPO na území obce znemoţňují.   

II/C.1.2.3.  DEMOGRAFICKÉ PŘEDPOKLADY : 

Vývoj obyvatelstva :  vybrané demografické údaje a údaje o bytovém fondu ze sčítání  
1991 (horní řádek)  a 2001 (dolní řádek) příp. dřívějších, a dostupné údaje ČSÚ pozdější (2005 
– 2006 - poslední řádek) podávají následující tabulky.  

Vývoj  počtu obyvatel v řešeném území  

 1869 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 

147 156 156 185 170 144 134 107 94 99 95 107 

Základní údaje o obyvatelstvu (poslední údaj – 2006) 

trvale bydlící obyvatelstvo přítomné  osoby ekonomicky aktivní 

celkem muţi ţeny obyv. celkem z toho vyjíţdí 

  abs %  absol. % muţi ţeny  

99 46 53 53,5 105 39 39,4 22 17 39 

95 47 48 50,5  54 56,8   48 

107 57 50 46,7       
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Obyvatelstvo dle věku (poslední údaj – 2005) 

celkem   

Trvale Absolutně % 

Bydlící 0 - 14 M15-
59 

Ţ15-54 M 60+ Ţ 55+ nezjišť 0-14 produkt. poprod. 

99 25 28 27 6 13 0 25,3 55,6 19,2 

  15 - 59 60 +   15 - 59 60 + 

95 13 70 12 13,7 73,7 12,6 

101 14 38 31 7 11  13,9 68,3 17,8 

Obyvatelstvo, domy, byty 

trvale bydlící obyvatelstvo trvale obydlené domy trvale obydlené byty 

1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 

107 94 99 95 34 28 26 28 36 33 34 34 

Domovní a bytový fond 

Domy objekty  Byty 

úhrn trvale  individ. úhrn trvale obydlené neobydl 

 obydlené neobydl. Rekreace   z toho  

  z toho   rekr.ch.    81-  

 celk RD  celkem Vyčl.z.BF  celkem RD 91  

30 26 26 4 0 0 38 34 34 0 4 

34 28 28 6  3 neobydl. 

pro rekr. 
40 34 34  

6 (z toho 
3 rekr., 1 
přech.) 

Úroveň bydlení 

Prŧměrný počet 

na  1 trvale obydl.byt osob/1 obyt.místnost m2 obyt.pl./ os. 

trv.bydl.osob m2 obyt.plochy obyt.místností   

2,91 55,4 2,85 1,02 19,0 

2,79 65,18 3,3 0,87 22,64 

Neobydlené byty , důvody neobydlenosti bytů 

neobydlené byty dŧvody neobydlenosti 

celkem na.100 
t..o..b. 

nebo. 
po 
kolaud 

změna 
vlast. 

pozŧst.
soud. 
říz. 

rekon,
přest. 

K rekr., 
přecho

dně. 

není 
zájem 

nezp. 
k bydl. 

určen 
k  
demol 

jiné, 
nezj. 

4 12 0 1 0 1 2 0 0 0 0 

6 17     3+1 
přech. 

   2 
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Z porovnání  vývoje obyvatelstva od poloviny 19.století vyplývá trvalý pokles počtu 
obyvatel od 20.- 30.let. Aţ v poslední době  se projevuje zájem o migrací do obce, statisticky 
zachycený aţ v posledních letech. Věková struktura vykazuje (resp. vykazovala při posledním 
sčítání), ve srovnání s jinými venkovskými obcemi i prŧměrem okresu, vysoký podíl osob 
v produktivním věku na úkor skupiny jak v předproduktivním, tak v poproduktivním věku) Další 
vývoj v obci je velmi těţko předvídatelný, protoţe rozhodující význam se dá očekávat od úrovně 
migrace. Ta v poslední době začíná nabývat na významu a převaţuje nad přirozeným 
přírŧstkem obyvatel (např. v r. 2006 saldo migrace +4, narození 2). Zájem o výstavbu v obci 
mŧţe být podpořen blízkostí velkých sídel a rozvojových oblastí a os, s dobrou dostupností 
zejména individuální dopravou, kvalitou krajinného prostředí v okolí obce, moţnosti získání 
rozsáhlejšího stavebního pozemku cenově přijatelnějšího neţ ve městě, zlepšováním 
technického vybavení obce.  Při zvyšující se hybnosti obyvatelstva nemusí hrát významnější roli 
ani nedostatek pracovních příleţitostí. (vysoký stupeň vyjíţďky za prací). V tomto případě se 
spíše naskýtá otázka, do jakého rozsahu se počínající migrace mŧţe rozvíjet - tj. jaký rozsah 
zájmu se dá očekávat a  jaký rozsah (ale i forma),  jsou pro obec únosné jak prostorově, tak 
moţnou rozdílnou sociální strukturou pŧvodních a předpokládaných „nových“ obyvatel,  jaké 
přínosy a jaká negativa z toho mohou pro obec vzniknout.  

II/C.2.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Jako součást odŧvodnění územního plánu Čelechovice jsou uvedeny níţe vyjmenované 
plochy, objekty a soubory chráněné limitem omezujícím vyuţívání území nad rámec stanovený 
podmínkami pro plochy s rozdílným zpŧsobem vyuţití a ochranná pásma, které jsou uvedené 
v grafické části Odŧvodnění územního plánu ve výkrese č. II/1 – KOORDINAČNÍ VÝKRES. Při 
vyuţívání těchto ploch musí být, kromě jiných podmínek stanovených územním plánem, 
respektovány zákony a předpisy k těmto plochám se vztahující, platné v době platnosti 
územního plánu. 

II/C.2.1.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT1 

II/C.2.1.1. ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

 V řešeném území se zvlášť chráněná území nenacházejí ani se jejich vyhlášení nepředpokládá. 

II/C.2.1.2.  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

 V řešeném území se nevyskytují registrované významné krajinné prvky.  

 Ze zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky: 

 tok a břehové porosty Kopřivnice  

 drobné lesíky v krajině 

II/C.2.1.3.  NATURA 2000  

 Řešené území se nachází mimo vymezené plochy systému NATURA 2000. 

II/C.2.1.4.  OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 2 

 Při dotčení lesních pozemkŧ a pozemkŧ do vzdálenosti 50m od okraje lesa je potřebný souhlas 
příslušného orgánu státní správy lesŧ. 

                                                
1
 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisŧ 

2
 Zákon ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonŧ (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisŧ 
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II/C.2.2.   OCHRANA A VYUŢÍVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN3  

II/C.2.2.1.  OCHRANA LOŢISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 V řešeném území nejsou evidována loţiska nerostných surovin hájená dle Horního zákona. 

II/C.2.2.2.  OCHRANA DOBÝVACÍCH PROSTORŮ   

 V řešeném území nejsou evidovány dobývací prostory hájené dle Horního zákona. 

II/C.2.3. OCHRANA ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍMI PODMÍNKAMI GEOLOGICKÉ STAVBY A 
SE  ZVLÁŠŤ NEPŘÍZNIVÝMI INŢENÝRSKO-GEOLOGICKÝMI POMĚRY 

 V řešeném území nejsou evidovány seismické oblasti ani sesuvná území. 

II/C.2.4. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD4 

II/C.2.4.1.  OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ  

 Řešené území leţí mimo CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod). 

 Do řešeného území nezasahují ani v něm nejsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojŧ 
nadmístního významu.  

 Na území obce se nacházejí stávající lokální vodní zdroje (veřejné studny), které nemají 
stanoveno ochranné pásmo. 

II/C.2.4.2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH 
MINERÁLNÍCH VOD 

 V řešeném území se nenacházejí ţádná lázeňská místa ani ţádné zdroje minerálních vod ve 
smyslu zákona č. 164/ 2001 Sb. 

 Řešené území se nachází mimo ochranná pásma zdrojŧ přírodních minerálních vod.  

II/C.2.4.3.  OCHRANA ZAŘÍZENÍ ČHMÚ  

 V řešeném území se tato zařízení nevyskytují 

II/C.2.4.4. OCHRANA VODNÍCH TOKŮ, UŢÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM 
VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU SPRÁVY VODNÍHO TOKU   

 Dle zákona 254/2001  a vyhlášky č. 470/2001Sb. mŧţe správce vodního toku uţívat pro nutné a 
nezbytné účely pozemky v šíři od břehové čáry do 6m u drobných tokŧ.  

II/C.2.5. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ4 

 V řešeném území není vyhlášeno záplavové území ani do něho ţádné vyhlášené záplavové 
území nezasahuje. 

 Řešené území se nachází mimo území navrhovaných protipovodňových opatření v širším území.  

 Na toku Kopřivnice dochází k lokálním záplavám.  

II/C.2.6.  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT5 

II/C.2.6.1.  ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

 Katastr obce Čelechovice je územím s archeologickými nálezy. Z tohoto dŧvodu jsou budoucí 
stavebníci povinni postupovat v souladu s ust. § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisŧ.  

                                                
3
 Zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisŧ 

4
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisŧ 

4
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisŧ 

5
 Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisŧ, zákon č. 122/2004 Sb., o 

válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisŧ 
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II/C.2.6.2.  PAMÁTKOVÁ OCHRANA    

 Na území obce se nenacházejí nemovité kulturní památky. 

 kaple Sv. Antonína a Sv. Vendelína je navrţena na prohlášení za kulturní památku a zapsání 
do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.  

II/C.2.6.3. VÁLEČNÉ HROBY 

 Památník rudoarmějce 

Poznámka: Památky místního významu nepodléhají ochraně dle zákona, jsou uvedeny, 
v kap. II.C.5.3. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ jako hodnoty území. 

II/C.2.7.  OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY6 

 Ochrana silničních komunikací 

 Ochranné pásmo  silnice III. třídy mimo zastavěné území  15m od osy silnice 

 Rozhledová pole křiţovatek 

II/C.2.8.  OCHRANA  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY7  

 Ochranné pásmo vodovodŧ (navrţený vodovod): 

 Vodovod do DN 500     1,5 m od vnějšího líce potrubí 

 Ochranné pásmo stok kanalizace:  

 Stoka do DN 500      1,5 m od vnějšího líce potrubí 

 Ochranné pásmo plynovodŧ  

 Plynovod středotlaký      1m od vedení 

V ochranných pásmech STL plynovodů je ţádoucí nevysazovat zeleň z důvodu potřeby 
provádění pravidelné údrţby 

 Ochranné pásmo elektrických zařízení:  

(Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti od krajních vodičů): 

Vedení budovaná     po 1.1. 1995      do 31.12.1994 

 VVN 400 kV nadzemní       20m       25m  

 VN 22 kV nadzemní – vodiče bez izolace   7m       10m 

 VN 22 kV nadzemní – vodiče s izolací základní  2m  

 kabelové vedení do 110 kV     1m od krajního kabelu 

 stoţárová trafostanice 22 kV     7m od konstrukce 

 Kiosková (zděná)  trafostanice     2m od konstrukce 

 Ochranné pásmo dálkových kabelŧ:    1,5 m od krajního kabelu 

                                                
6
 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisŧ 

7
 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonŧ 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisŧ  

Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonŧ (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisŧ 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon 
o elektronických komunikacích) 
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Z návrhu územního plánu vyplývají nové limity vyuţití území na ochranu navrţených 
staveb a zařízení technické infrastruktury – vodovodŧ, kanalizace, středotlakých plynovodŧ, 
energetického vedení a trafostanice.  

II/C.2.9.  HYGIENA PROSTŘEDÍ 

 V řešeném území nejsou vyhlášena ochranná pásma provozŧ a zařízení z titulu hygieny 
prostředí. 

Z návrhu územního plánu vyplývá nový limit vyuţití území:  

 Ochranné pásmo navrţené čistírny odpadních vod navrţené do 100m od hranice pozemku 
ČOV. Tato hodnota je předběţná a mŧţe být upřesněna dle dokumentace stavby. 

II/C.2.10.  ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU8 

 Správní území obce Čelechovice je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany 
dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb.  

V souladu s § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. v tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níţe uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany. 

 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic i., II., III. třídy 

 výstavba a rekonstrukce ţelezničních tratí a jejich objektŧ 

 výstavba a rekonstrukce letišť všeho druhu, včetně zařízení 

 výstavba vedení VN a VVN 

 výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrické) 
včetně anténních systémŧ a opěrných konstrukcí (základnové stanice) 

 výstavba objektŧ a zařízení vysokých 30m a více nad terénem 

 výstavba vodních nádrţí (přehrady, rybníky) 

 Správní území obce Čelechovice je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových 
zabezpečovacích zařízení, které zasahuje na celé správní území. 

 

                                                
8
 §175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisŧ 
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II/C. 3.  SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO DALŠÍ VÝVOJ OBCE 

POZITIVA  A PŘÍLEŢITOSTI OBCE: 

 Příjemná a klidná poloha obce v krajině  

 Zvlněná krajina s potenciálem  nenáročné krátkodobé rekreace 

 Poloha obce v úrodné zemědělské krajině, přitom obklopená pŧdami nikoliv jen nejvyšších tříd 
ochrany  

 Poloha obce poblíţ spojnice dvou okresních měst, přitom v poloze  chráněné od negativních 
vlivŧ hlavních komunikací 

 Příznivá moţnost dojíţďky za prací i vyšším občanským vybavením individuální dopravou, 
současně atraktivita obce pro zájemce o získání rodinného bydlení nepocházející z obce 

 Drobná, převáţně dobře přehledná struktura obce  

 Provedená plynofikace obce 

 Zapojení obce do spolupráce v rámci mikroregionŧ Dolek a Království 

 Moţnost vzniku ekonomicky silnější skupiny obyvatelstva, s moţným přínosem pro hospodaření 
obce a rozvoj zejména rekreačního vybavení. 

SLABÉ STRÁNKY, PROBLÉMY A RIZIKA OBCE: 

 Velmi malé sídlo, s tím  související omezené zdroje, slabý hospodářský potenciál obce 

 Minimální vybavení a minimum pracovních příleţitostí 

 Nedostatečná vodohospodářská infrastruktura 

 Erozně velmi citlivé území, málo stabilní svahy bez vegetace 

 Nebezpečí náhlých lokálních záplav v zástavbě obce  (bez vyhlášeného záplavového území 
tokŧ) 

 Pŧdy převáţně vyšší třídy ochrany v územích potenciálně vhodných k urbanizaci.  

 Nebezpečí moţných snah o urbanizaci neorganického charakteru, s rizikem narušení 
prostorové struktury obce a vzniku sociálně distancovaných skupin obyvatelstva 

ZÁKLADNÍ POŢADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU   

 Vytvoření územních předpokladŧ pro rozvoj obce umoţňující vytvořit dostatečnou, avšak 
vzhledem k charakteru a velikosti obce ještě přijatelnou rezervu pro moţnou zvýšenou míru 
migrace do obce  (v posledních letech se jiţ projevuje tento zájem), vytvoření nabídky 
stavebních míst pokud moţno ohleduplných ke krajině a organismu obce. 

 Vymezení  moţností dlouhodobého rozvoje nebytových funkcí, rekreace  

 Doplnění odpovídající technické infrastruktury, zejména vodohospodářské. 

 Ochrana kulturních hodnot území. 

 Ochrana hodnotných prvkŧ krajiny a zlepšení ekologické kvality krajiny řešeného území, 
zvýšení jejích retenčních schopností současně s protierozní ochranou svaţitých ploch a okolí 
tokŧ. 
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II/C. 4.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A JEHO CHARAKTERISTIKA 

(AD I/A) 

II/C.4.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území obce Čelechovice je vymezeno v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb. 
o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisŧ, ke dni 1. 9. 2007.  

Hlavní souvislou část zastavěného území tvoří zastavěné území k 1.9.1966 (intravilán) 
rozšířené o části pozemkŧ, jimiţ prochází hranice intravilánu, případně i celé pozemky, které jsou 
situovány vně intravilánu a tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, dále zastavěné 
pozemky vně intravilánu (stavební pozemky a pozemky tvořící s nimi souvislý celek), pozemní 
komunikace případně jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území a 
ostatní veřejná prostranství. Proluky mimo intravilán se v současnosti nevyskytují. Vinice, chmelnice a 
zahradnictví a lesní pozemky se uvnitř zastavěného území nevyskytuji.    

Součástí zastavěného území  jsou dále dvě enklávy jednotlivých stavebních parcel 
bývalých drŧbeţáren.   

II/C.4.2. CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCENÍ VYUŢITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

V zastavěném území převaţují plochy obytných funkcí se začleněnými drobnými 
provozovnami občanského vybavení, sluţeb a soukromého zemědělství. Intenzita vyuţití ploch je 
rozdílná v rŧzných částech území. Plošně nejkomfortnější zástavbu představují obě fronty návsi 
tvořené usedlostmi charakteristickými pro region.  Tyto plochy mohou poskytovat příleţitosti pro 
intenzifikaci vyuţití rŧznou formou (stavební úpravy i nové stavby), v závislosti na potřebě 
vyuţívání těchto pozemkŧ vlastníky nemovitostí pro obytné i hospodářské funkce a moţností 
zajištění podmínek pro respektování obecných technických poţadavkŧ na výstavbu. Je zřejmé, 
ţe taková intenzifikace vyuţití se zaměří v prvé řadě na vlastní rodinu a moţnost vyuţití pro 
„nové“ zájemce je značně omezená. To platí i pro několik proluk, jejichţ zástavba by byla 
přínosem pro ucelení a kultivaci návsi. Na samotném severním okraji zástavby (tj. pozemkŧ 
severní fronty návsi) se nejeví vhodné vytvářet případnou novou vizuálně nechráněnou uliční 
frontu z dŧvodu zájmu ochrany obrazu obce v krajině. 

V jiţních částech pozemkŧ jiţní fronty existuje moţnost intenzifikace vyuţití ploch za 
podmínky zajištění obsluhy této části území. Moţnost zajištění přístupu pro případnou výstavbu 
byla ověřována v pracovních variantách Změny č.1 ÚPNO Čelechovice, po projednání těchto 
variant nebyl takový zájem potvrzen. Výsledné územní řešení však tuto moţnost do budoucna 
nevylučuje.    

II/C.5. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT A URBANISTICKÉ KONCEPCE (AD I/B) 

II.C.5.1. ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM (AD I/B.1.)  

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

 Koridory stávající technické infrastruktury nadmístního významu - dvě vedení VVN 400 kV 
protínající severní část katastru, včetně jejich ochranných pásem. (Do ochranného 
pásma vedení VVN č. 402 zasahuje územní rezerva pro hráz suché nádrţe Přední boří, 
v případě uplatnění suché nádrţe je umístění hráze nutno koordinovat s podmínkami 
ochrany tohoto vedení VVN).   

 Návrh regionálního biokoridoru, který je v souladu s návrhem ZÚR OK nově vedený 
okrajem údolí Kopřivnice a úţlabím periodické svodnice v severní části katastru směrem 
k lesnímu masívu Chlum. Návrh úpravy ÚP se v tomto liší od pŧvodního návrhu v ÚPNO 
Čelechovice. 
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II.C.5.2. DALŠÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE NAVRŢENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM,  
ZÁSADY OCHRANY HODNOT ÚZEMÍ (AD I/B.2.) 

 Územní plán navazuje na dosavadní vývoj obce a nadále respektuje charakteristiku typické 
sídelní struktury v regionu – tj.  zachovává ucelenou, v moţné míře sevřenou strukturu sídla i při 
očekávaném poměrně významném územním rozvoji obytných funkcí, který je opodstatněný 
polohou obce v bezprostředním sousedství rozvojových oblastí Olomouc a Přerov a rozvojové 
osy OS9 jako spojnice těchto oblastí i obou měst. Navrhovaný rozvoj obce reaguje také na 
potvrzený zájem o bydlení v obci.  

 Koncepce rozvoje obce respektuje ochranu krajinných hodnot území a zájem nenarušit 
podstatně obraz obce v krajině. V zájmu ochrany těchto hodnot se největší nové zastavitelné 
plochy soustřeďují do lokalit méně exponovaných z hlediska ochrany krajiny, mimo pohledově 
významné horizonty a mimo údolí Kopřivnice zejména nad obcí. V zastavěném území a u jiţ 
dříve připravovaných záměrŧ se stanoví podmínky pro ochranu  těchto hodnot - 
nezastavitelnost území svahŧ nad terénním zlomem a přibliţně nad horizontem stávající 
zástavby, zejména v severovýchodní části katastru - lokalitách Na kopci, Loučky, Prostřední 
kopce. Není přípustný ani rozvoj rodinné rekreace mimo kompaktní zástavbu. 

 Návrh opatření pro zvýšení ekologické a vodohospodářské stability zemědělské krajiny – 
zvýšení retenčních schopností a pro zachování její prostupnosti spočívá ve vymezení ploch 
s rozdílným zpŧsobem vyuţití, které nejlépe odpovídají poţadovaným zásadám, a návrhu 
dalších konkrétních opatření - územního systému ekologické stability a systému prvkŧ 
protipovodňové a protierozní ochrany v krajině a nad obvodem zástavby. Návrh těchto opatření 
současně vytváří předpoklady pro zvýšení pestrosti krajiny a její atraktivity a „obytnosti“ pro 
obyvatele i návštěvníky území.   

II.C.5.3. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ (AD I/C.1.) 

OCHRANA STRUKTURY JÁDRA OBCE (AD I/C.1.1.) 

 Pro ochranu struktury jádra obce reprezentovaného prostorem podélné návsi, se stanoví 
podmínky ochrany, jejichţ účelem je pomoci zabránit dalšímu narušování  této urbanisticky 
hodnotné části obce  a naopak podle moţností směřovat k obnově  celistvé struktury, v míře 
dané respektováním obecných technických poţadavkŧ na výstavbu a místních územně 
technických podmínek. Tato struktura je dnes citelně narušená zejména v jiţní frontě návsi. Je 
pravděpodobné, ţe dřívější administrativní zákaz výstavby v „nestřediskových sídlech 
ostatních“ vedl ke dnes těţko napravitelnému urbanistickému problému - proluky se 
„stabilizovaly“ vlivem nepatřičné výstavby a stavebních úprav v uliční frontě (nesourodý 
rekreační objekt, mnoţství oken ve štítu vedoucím do proluky). Zástavba proluk, která je 
ţádoucí z  kompozičních dŧvodŧ, bude zřejmě dlouhodobou záleţitostí. Je ţádoucí usilovat o 
postupnou, zpočátku aspoň dílčí úpravu tohoto stavu (částečná dostavba proluky, optické 
uzavření zbývající části - vyšší zeď s vraty, přístřešek nad prŧjezdem aj.) a postupně usilovat o 
takové funkční a dispoziční změny, které by umoţnily dostavbu proluk ve větším rozsahu. 
V prvé řadě je nutno zabránit vzniku nových proluk v dosud kompaktních částech -  s rizikem 
poţadavku na stavby, které by celistvost mohly narušit, tak, jak se stalo v části jiţní fronty návsi.   

 Na západním okraji návsi je ţádoucí uzavření a dotvoření nároţí po dokončení asanace části 
domu, který byl v havarijním stavu, případně náhrada domem respektujícím charakter a 
výškové řešení pŧvodních domŧ, navazujícím na sousední dŧm, tak, aby fronta návsi byla 
zachována v celistvé podobě. Nároţí bude moţné (v rámci stabilizované plochy smíšené 
obytné) mírně odsunout od přilehlé místní komunikace, podstatná je návaznost na frontu návsi. 
Rovněţ protější nároţí vyţaduje úpravu rohového domu, v případě plné nebo částečné 
asanace nároţního objektu s částečným uvolněním prostoru křiţovatky (v tomto případě 
vymezeno jako plocha veřejného prostranství). 
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 Na východním okraji návsi se doporučuje, aby v případě doţití domku za kapličkou zde jiţ 
nebyla obnovována zástavba na místě, ale ve větší vzdálenosti od potoka (tento domek je 
vodami potoka ohroţován nejvýznamněji) a prostor bezprostředně u potoka ponechat pro 
rozšíření biokoridoru podél potoka (územní rezerva). Prostor za kaplí pak bude potřeba vhodně 
opticky uzavřít. Na protější straně bude u nového domu vhodné odclonit  vysoké předloţené 
schodiště (např. vyšší zídkou v části uliční fronty vzdálenější od potoka). 

 Ulice východně od Kopřivnice nejvíce trpí nesourodostí objektŧ. Úprava je moţná postupně, 
dlouhodobě - rekonstrukcemi a menšími dostavbami, i úpravou profilu ulice jako zklidněného 
prostoru, při zajištění nezbytných parametrŧ veřejného prostranství, vzhledem k tomu, ţe tento 
prostor zŧstal jediným přístupem k postupně realizovaným zastavitelným plochám v lokalitě 
Prostřední kopce. 

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT (AD I/C.1.2.) 

Pro ochranu kulturních hodnot územní plán stanoví poţadavek na ochranu kulturních 
památek a urbanistické struktury jádrové části obce. 

Poţadavek na ochranu památek se týká památek místního významu, ale také dalších 
objektŧ, které dotvářejí charakter obce i navazující krajiny. Poţaduje se zohlednit jejich význam  
v souvislostech okolního území při umisťování staveb a zařízení a výsadbě zeleně a podle 
potřeby provádět úpravy jejich okolí, které podpoří jejich pŧsobení v území.  

 Na území obce se nacházejí tyto památky místního významu: 

 71 - Kaple Sv. Antonína a Sv. Vendelína. Ta je navrţená k prohlášení za kulturní památku a 
zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.  

 72 - Kamenný kříţ u kaple  (r. 1861) 

Kaple je dominantou návsi  a dotváří její prostor. Kříţ je součástí komplexu. Logicky pak 
vyznívá návrh soustředění občanského vybavení  v čele prodlouţení návsi za kaplí.  

 73 - Kamenný kříţ u cesty do Kokor (r. 1751) 

Kříţ u cesty do Kokor je významnou drobnou dominantou na krajinném horizontu při 
přístupu k obci – proto má značný význam odstup a pojetí zástavby v navrţených 
zastavitelných plochách.  

 74 - Památník rudoarmějce, chráněný jako válečný hrob – v malém parčíku na levém břehu 
Kopřivnice 

 Ochrana hodnot zastavěného území obce - urbanistické struktury, parteru a zeleně se zaměří 
v prvé řadě na centrální část drobné obce – protáhlou náves a plochy k ní přiléhající, V tomto 
vymezeném území se při stavební činnosti poţaduje zachovat kompaktní charakter a objemové 
charakteristiky historické zástavby včetně výškové hladiny, proporcí staveb, zpŧsobu vymezení 
zastavěných ploch vŧči veřejnému prostranství a v optimální míře vyuţívat i architektonicko – 
stavební  a materiálové prvky tradiční zástavby. V místech lokálního narušení postupně usilovat 
o doplnění celistvosti struktury zástavby, v míře dané respektováním obecných technických 
poţadavkŧ na výstavbu a místních územně technických podmínek. 

 Pro další části zastavěného území a zastavitelných ploch se stanoví základní obecné 
poţadavky:   

 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 odŧvodněných případech je další omezení 
výškové hladiny stanoveno v podmínkách prostorového uspořádání v textu podmínek pro 
vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití. 
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VYTVOŘENÍ SPOLEČENSKÉHO JÁDRA OBCE (AD I/C.1.3.) 

Navrhovaný rozvoj obytných funkcí je třeba přiměřeně promítnout i do zlepšení podmínek 
občanského vybavení, včetně příleţitostí pro sport a rekreaci, tak, aby to přispělo k soudrţnosti 
pŧvodního a „nového“ obyvatelstva. Dotváření takového společenského centra ve vazbě na 
prostor návsi, kterým vlastně dojde k „prodlouţení“ a zhodnocení nejvýznamnějšího prostoru 
obce, pro to mŧţe být dobrým předpokladem.  

 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.  

Komplex občanského vybavení je ţádoucí postupně formovat do ucelené podoby. 
Povaţujeme za vhodné ověřit moţnost rekonverze staré stodoly jako prostorově hodnotné a 
dominantní součásti tohoto komplexu, mohl by zde vzniknout i sálový prostor pro společenské i 
sportovní účely.  

Předpoklady pro postupné naplnění těchto záměrŧ obec prŧběţně vytváří.   

 Stávající objekt obecního úřadu mŧţe být vyuţíván podle potřeby pro účely přípustné či 
podmíněně přípustné v plochách smíšených obytných. 

ZÁSADY PLOŠNÉHO ROZVOJE SÍDLA  (AD I/C.1.4.) 

 Dominantním záměrem rozvoje sídla je plošný rozvoj funkcí bydlení podpořený zájmem o bydlení 
v malé obci s velmi dobrou dostupností od míst pracovních příleţitostí a v příjemném prostředí. 
Na území obce se neuvaţuje plošný rozvoj funkcí výroby ani rekreace. Zásady pro umisťování 
jednotlivých staveb a zařízení pro rekreaci, občanské vybavení, sluţby , výrobu, zemědělství jsou 
stanoveny v podmínkách pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití. 

 Ve stabilizovaných plochách bydlení a smíšených obytných je přípustná výstavba nových bytŧ i 
nebytových zařízení formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektŧ pro bydlení 
i nebytových v prolukách a uvnitř  těchto ploch, v souladu s podmínkami vyuţití ploch příslušné 
funkce či plochy, při respektování obecných technických poţadavkŧ na výstavbu, místních 
územně technických podmínek, limitŧ 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. 

 Územními limity rozvoje obce z  hledisek urbanistických, včetně ochrany krajiny (vztah k limitu 
kvality zemědělské pŧdy je popsán v příslušném oddíle odŧvodnění), je zejména ochrana 
krajinných horizontŧ a údolí Kopřivnice včetně úseku toku v zastavěném území.  

 Zastavitelné plochy obytných funkcí v západní a jiţní části obce i plochy přestavby pro 
občanské vybavení tyto poţadavky splňují, neprojevují se v krajině dominantně, lze je do 
celkového obrazu obce přijatelně začlenit, prakticky doplňují obvod obce do uceleného tvaru. 
Plochy v lokalitách Nad silnicí a Pod silnicí mají navíc velmi dobrou vazbu na komunikační 
systém, bez toho, ţe by zatěţovaly vnitřní prostranství pŧvodní zástavby vyvolanou dopravou. 
Plocha v severozápadním segmentu obce je z tohoto hlediska méně výhodná, její kapacita je 
však omezená a do budoucna územní plán naznačuje moţnost zlepšení přístupu k lokalitě. 

 V jihovýchodní části obce v lokalitě Prostřední kopce, územní plán respektuje dřívější záměr 
rozvoje bydlení v dolní části svahŧ aţ po hranici katastru, jehoţ realizace postupně probíhá. 
Územní plán doplňuje opatření pro ochranu zástavby proti extravilánovým vodám a splachŧm 
pŧdy ze svahŧ nad zástavbou a pro zajištění parametrŧ veřejných prostranství a prostupnosti 
území. 
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 Zásadou návrhu plošného rozvoje je vţdy uzavření vnějšího obrysu směrem do krajiny zelení 
zahrad obytného území  a navazujících navrţených interakčních prvkŧ ÚSES.  

 V rámci těchto interakčních prvkŧ se navrhuje i ochrana obytného území proti extravilánovým 
vodám a splachŧm pŧdy ze svahŧ nad zástavbou, jako součást opatření pro zvýšení retenčních 
schopností území. 

 Vnitřní uspořádání zástavby v zastavitelných plochách, kde velká hloubka pozemku 
opodstatňuje „vstup“ do vnitřní části plochy, tj. v plochách Z.08.BI a Z.15.BI, a pravděpodobně i 
v  severní části plochy Z.10.SO.v. (pokud případně nebudou velmi hluboké pozemky vyuţívány 
např. k zemědělské činnosti nebo jako zeleň) je nutno řešit podrobnější dokumentací 
v následných stupních přípravy území. 

 Nejvíce problémová je ze všech hledisek v současnosti jiţ budovaná lokalita Prostřední kopce, 
která byla územního plánu začleněna na základě poţadavku obce ve stadiu jiţ zahájené 
přípravy záměru (s realizací prvních staveb). Navíc, do dnešní doby došlo v lokalitě k takovým 
zásahŧm nerespektujícím pŧvodní ÚPNO Čelechovice, které znemoţňují provést opatření, 
která měla aspoň částečně zmírnit dopad zástavby do území obce. Provedená parcelace a 
vydaná územní rozhodnutí vylučují moţnost přímého napojení budované obsluţné komunikace 
na silniční síť, které bylo navrţeno v pŧvodním ÚPNO Čelechovice. Toto napojení mělo zajistit, 
aby jako jediná moţnost napojení na silniční síť nemusel být vyuţíván přístup přes náves kolem 
kaple, s prŧjezdem stísněnou ulicí komorního charakteru na levém břehu Kopřivnice, která 
místy nemá ani dostatečné parametry veřejného prostranství. Vynucené řešení je 
nekoordinovaný a málo funkční kompromis. Na tyto skutečnosti reaguje územní plán 
Čelechovice aktualizací návrhu v této lokalitě. 

 Na ověření geotechnických podmínek svahu nad obsluţnou komunikací (které bylo podmínkou 
pro ověření přípustnosti zástavby v této části lokality) je nutno trvat v zájmu nalezení optimální 
moţnosti  začlenění domŧ do svahu, které je třeba řešit koordinovaně tak, aby byly splněny 
poţadavky na výškové osazení velmi ohleduplné ke krajinnému horizontu, současně se 
zajištěním bezpečnosti staveb ve strmém a (pravděpodobně) značně nestabilním svahu. 
Zvýšené náklady na stavební konstrukce se pak mohou vrátit v podobě energetických úspor.  

OKOLÍ KOPŘIVNICE V ZÁSTAVBĚ  (AD I/C.1.5.) 

 Pro postupné dotváření biokoridoru podél toku Kopřivnice v zastavěném území se vymezují 
plochy sídelní zeleně - navrţené (plochy změn) a územní  rezervy. To znamená, ţe i ve  
stabilizovaných plochách je ţádoucí omezovat případnou novou výstavbu v nivě Kopřivnice – 
týká se to zejména plochy  04.SO.v, ve které je navrţena jedna z územních rezerv zeleně ZX, a 
ploch za kapličkou v ploše 01.SO.v, kde územní rezerva plochy ZX 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, které mohou plnit 
funkci rekreačního zázemí přilehlých zastavitelných ploch bydlení. 

BÝVALÉ DRŦBEŢÁRNY (AD I/C.1.6.) 

 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 pro potřeby ochrany přírody, myslivosti příp. 
zemědělství  nebo asanovány. V územním plánu se po dohodě s obcí jiţ neuvaţuje moţnost 
vyuţití části plochy pro rodinnou rekreaci či zahrádky, která byla v pŧvodním ÚPNO na základě 
poţadavku obce podmíněně přípustná na horní terase  této plochy.   
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II/C.5.4.  ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ 

Vymezení ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití vyjadřuje koncepci uspořádání území obce 
formulovanou v územním plánu. Plochy s rozdílným zpŧsobem vyuţití jsou vymezeny v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území a s vyuţitím katalogu 
jevŧ dle „Návrhu sjednocení digitální ÚPD“ vydaného KÚOK. Ten uvádí i další druhy ploch nad 
rámec vyhláškou č. 501/2006 Sb. V případě ÚP Čelechovice jsou to konkrétně plochy sídelní 
zeleně: „ZP“ a „ZX“.   

II/C. 5.4.1. PLOCHY BYDLENÍ  
II/C. 5.4.2. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ.   

Pro plochy s převaţujícím podílem bydlení územní plán vymezuje PLOCHY BYDLENÍ a 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

PLOCHY BYDLENÍ – Bydlení individuální BI: vymezují se jen v lokalitách, kde charakter 
zástavby (stávající i předpoklad u navrhované) a prostorové poměry nedávají předpoklady pro 
moţnost uplatnění většího podílu nebytových funkcí. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – Vesnické SO.v: vymezují se jako převaţující typ plochy 
v zástavbě obce, v zájmu potvrdit polyfunkční charakter venkovského území, také v části  
zastavitelných ploch jako projev zájmu nediskriminovat ani v těchto plochách venkovský 
charakter zástavby a vyuţití pozemkŧ.  

Narŧstající poptávka po pozemcích pro výstavbu rodinných domŧ v obci v poslední době, 
nedostupnost stavebních pozemkŧ v blízkých městech i zájem některých majitelŧ pozemkŧ v 
obci  vyvolává potřebu reagovat na tuto skutečnost a připravit obci na tento zvýšený zájem – tj. 
vytvořit nabídku urbanisticky přijatelných ploch pro moţnost  výstavby rodinných domŧ  (a to i 
s většími plošnými nároky na velikosti pozemkŧ) a odpovídajícího vybavení, tak, aby se pokud 
moţno vyloučila eventualita nekoncepčního  rozvoje v plochách, které z více hledisek není 
moţno povaţovat za vhodné. 

Návrh ploch pro bydlení představuje nabídku urbanisticky vhodných či přijatelných ploch, 
resp. informaci o přípustnosti výstavby v nich.  Potřeba ploch pro obytnou výstavbu není 
podloţena demografickou projekcí - při vývoji obyvatelstva přirozenou měnou (tj. pravděpodobně 
přibliţně stagnaci počtu obyvatel) by byla potřeba nových bytŧ (pro náhradu za odpad bytŧ - v 
dŧsledku rekonstrukce a modernizace bytŧ nebo z jiných dŧvodŧ - vynětí z bytového fondu pro 
nebytové a rekreační účely, slučování bytŧ v rodinných domech apod. a pro sníţení velikosti 
prŧměrné domácnosti) minimální, cca 5 bytŧ. Rozhodující roli ve vývoji obce mŧţe - podle 
zkušeností z posledního vývoje - hrát zvýšená migrace do obce. Její míra je však naprosto 
nepředvídatelná, územní plán mŧţe pouze vytvářet územní a technické předpoklady pro určitý 
rozsah urbanizace, která pro obec mŧţe být přijatelná zejména z hlediska ochrany krajiny.   

V řešeném území bylo podle výsledkŧ sčítání  v r. 1991 26 trvale obydlených domŧ, 34 
trvale obydlených bytŧ, všechny v rodinných domech, v r. 2001 28 trvale obydlených domŧ a 
také 34 trvale obydlených bytŧ, všechny v rodinných domech. Počet trvale neobydlených bytŧ v 
r. 2001 byl 6 (  v r. 1991 - 4), 4 slouţí k rekreaci či přechodnému bydlení. Individuální rekreační 
objekty nebyly v r. 2001 sčítány, v  r. 1991 nebyly v obci vykazovány.  

Pro řešené území je potřeba během období cca do r.2020 uvaţovat : 

1) S odpadem do 3-5 bytŧ (ve všech formách, především přeměnou části rodinných domŧ na 
druhé bydlení či jiné vyuţití). Demolice trvale obydlených bytŧ lze očekávat minimální. 

2) S potřebou cca do 3-4 bytŧ  pro zlepšení úrovně bydlení, především pokrytí nárokŧ 
vznikajících v dŧsledku poklesu prŧměrné velikosti cenzové domácnosti. Na druhé straně je 
však moţné očekávat i mírný rŧst souţití cenzových domácností jako reakci na sniţování 
prŧměrné velikosti cenzových domácností (rychlý rŧst podílu jednočlenných domácností 
dŧchodcŧ a samostatně ţijících osob), určení jeho přirozené míry je problematické. Souţití 
cenzových domácností nelze ve vesnické zástavě povaţovat za jednoznačně negativní jev, 
sniţuje poptávku po sociálně zdravotní péči a projevuje se i v rŧstu sociální spolupráce rodin. 



ČELECHOVICE                                                                II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

              

 

26 

3) Obtíţně specifikovatelnou potřebou (10 – 20) bytŧ pro přírŧstek počtu trvale bydlících 
obyvatel – tj. pro obyvatele, kteří se nově přistěhují do obce  cca do roku 2020. 

Jen z menší části a především pro místní obyvatelstvo je moţné získání nových bytŧ  bez 
nároku na nové plochy vymezené územním plánem jako zastavitelné plochy (ve stabilizovaných 
plochách jsou moţné nástavby, přístavby, změny vyuţití budov, výstavba v zahradách, 
prolukách v zástavbě a pod.).  

NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH BYDLENÍ A SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH S ODHADEM 
PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY 

Je součástí tabulky zastavitelných ploch v kap. II/C.5.5. ODŦVODNĚNÍ NÁVRHU 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, ve které je uvedena výměra a odhadovaná kapacita navrţených 
zastavitelných ploch.   

orientační bilance návrhu vyplývající z tabulky zastavitelných ploch : 

2001: 
obyvatelstvo                                                                                   95 ( ČSÚ 2006 - 107) 

trvale obydlené byty                                                                     34  (2,79 obyv. / byt) 
neobydlené byty                                                                              (6) 
z toho vyuţitelné   (rekreace, přechodné bydlení)                           4 

 
proluky – dlouhodobá perspektiva                          3 
rezerva intenzifikace – odhad 10 - 15%           3 - 5 
odpad bytŧ  - asanace                                                 (-2) 
odpad bytŧ jiný  (bez změny na druhé bydlení)                              -3 

 
tj. stávající zástavba  včetně rekreace a druhého bydlení           41 - 43  

zastavitelné plochy:            
v realizaci                  3 
územní příprava (tj. „obsazené“)                                        2 
ostatní                                                                                48 – 63 (– 66) 

 
celkem kapacita obce dle ÚP, včetně druhého bydlení               94 – 111  – (115) BJ  

Při posuzování potřeby a kapacity zastavitelných (návrhových) ploch se pro přiměřené 
fungování trhu s pozemky doporučuje výrazná převaha nabídky pozemkŧ nad očekávanou 
poptávkou (o více neţ 100 %). V době zpracování územního plánu nelze zhodnotit a zaručit zda 
vymezené pozemky budou skutečně dostupné na trhu stavebních pozemkŧ z majetkoprávních či 
jiných dŧvodŧ – nebudou nabídnuty k prodeji (tj. k zástavbě) nebo v potřebném časovém 
předstihu nebudou infrastrukturně připraveny (nákladnost dopravního a technického vybavení, 
problematika časové koordinace). Současně se jedná o velmi malé sídlo, tj. jakákoliv prognóza je 
zde zatíţena relativně značnými riziky odchylek skutečného vývoje.  

Navrhovaná kapacita zastavitelných ploch zvaţuje poměrně velké rozmezí moţných 
velikostí pozemkŧ v rozmezí obvyklém v obci a se zohledněním charakteru plochy. 
Ze zkušenosti lze očekávat  naplnění spíše dolní hranice kapacity ploch a vzhledem 
k charakteru drobné obce nelze vyloučit ani sníţení dolní hranice kapacity ploch. Při 
vyhodnocení návrhu uplatněného v územním plánu, tj. se začleněním zastavitelných ploch dle 
Změny č.1 ÚPNO Čelechovice je nutno uvaţovat s nezbytnou etapizací - rozloţením 
návrhových ploch do dlouhodobého horizontu. Na základě těchto úvah  lze očekávat jako reálný 
celkový počet BJ k r. 2020 v rozmezí cca 50 – 75 BJ včetně druhého bydlení v kapacitě cca do 
10 BJ , tj.  cca 

45 –  65 trvale obydlených bytŧ, 5 – 10 BJ druhého  bydlení 



ČELECHOVICE                                                                II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

              

 

27 

Z těchto úvah lze jen velmi orientačně odvodit předpokládaný odhad moţné velikosti obce 
k určitému časovému horizontu, potřebný zejména pro dimenzování zařízení technické 
infrastruktury, na cca   

110 – 160 trvale bydlících obyvatel k r. 2020, při sníţení obloţnosti bytŧ na 2,5 – 2,4 
obyv./ byt. 

Návrhem uvedených zastavitelných ploch obytných funkcí bude obec připravena uspokojit 
i zvýšený a patrně i dlouhodobý zájem o usídlení v obci podpořený připravovaným doplněním 
technické infrastruktury, územními předpoklady pro rozvoj základního vybavení denní potřeby a 
dobrou dostupností jiných funkcí, pro které na území obce jsou podmínky méně výhodné. 
Teoretická kapacita obce tak mŧţe v budoucnosti přesáhnout 200 obyvatel. 

Navrhovaný rozsah a umístění zastavitelných ploch obytných funkcí ve vztahu 
k charakteru území obce vyţadují nezbytně rozloţení této, vzhledem k velikosti obce značné 
kapacity ploch, do velmi dlouhého časového horizontu významně přesahujícího obvyklé období, 
ke kterému se vztahují bilance územního plánu. V současnosti nelze jednoznačně stanovit, 
která ze zastavitelných ploch či částí mŧţe nebo nemŧţe být vyuţita v blízkém období cca do r. 
2020, neboť zájem o bydlení v obci a také zájem vlastníkŧ těchto pozemkŧ o jejich uvolnění se 
mŧţe vyvíjet obtíţně předvídatelným zpŧsobem. V plošně největší lokalitě „Pod silnicí“ je nutno 
postupovat v ucelených krocích dle navrţené etapizace. 

V zájmu hospodárného vyuţívání zastavitelných ploch je nezbytné respektování zásady 
zodpovědné územní přípravy  zástavby, zejména v případě tří největších zastavitelných ploch, 
v ucelených a územně logických etapách, protoţe navrţené plochy představují souhrn všech 
ploch přijatelných pro urbanizaci bez významného negativního dopadu na charakter krajiny 
v okolí obce - moţnosti plošného rozvoje sídla, zejména obytných funkcí, a to i v dlouhodobé 
perspektivě rozvoje obce, v územně přijatelných plochách tím budou prakticky vyčerpány.  

II/C. 5.4.3. PLOCHY REKREACE 

SOUČASNÝ STAV: 

Na území obce se nenacházejí samostatně vymezené plochy rodinné rekreace ani 
zahrádkových lokalit. V obci nebyly dle sčítání r. 1991 evidovány  rekreační objekty ani objekty 
vyčleněné pro rekreaci z bytového fondu, v roce 2001 objekty rodinné rekreace nebyly sčítány. 
Ze 6  trvale neobydlených bytŧ v r. 2001  3 slouţí k rekreaci, 1 je obydlen přechodně. To by 
mohlo odpovídat aktuálnímu stavu dle KN, kde jsou tři objekty evidovány jako objekty pro 
rodinnou rekreaci. Tyto objekty jsou součástí ploch smíšených obytných. 

NÁVRH: 

 V územním plánu nejsou navrţeny plochy rodinné rekreace ani zahrádkové lokality.  

 V obci je moţné vyuţívat a budovat objekty rodinné rekreace dle podmínek pro vyuţití ploch 
s rozdílným zpŧsobem vyuţití (zejména ploch bydlení a ploch smíšených obytných), v domech 
charakteru venkovské obytné zástavby (- rekreačních chalupách), tj. v objektech, které 
umoţňují „pohyb“ mezi trvalým a rekreačním bydlením a které nenaruší strukturu zástavby  
významných prostorŧ v obci. 

 Na ostatním území není výstavba objektŧ rodinné rekreace přípustná. 

II/C. 5.4.4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Uvedeno v kap. II/C.6. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 

II/C. 5.4.5. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Uvedeno v kap. II/C.6. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 

II/C. 5.4.6. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Uvedeno v kap. II/C.6. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 

II/C. 5.4.7. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Uvedeno v kap. II/C.6. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 
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II/C. 5.4.8. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 Na území obce nejsou vymezeny samostatné plochy pro funkce výroby. Plochy zemědělských 
provozŧ – malé areály teletníkŧ a drŧbeţárny – byly zrušeny. Zemědělské produkty z převáţné 
části zemědělských jsou odváţeny k dalšímu zpracování v reţii zemědělského druţstva Kokory, 
které je hlavním zemědělským subjektem na území obce. 

 Územní plán nevymezuje nové samostatné plochy výroby, na území obce k tomu nejsou 
vhodné podmínky. Nadále se potvrzuje moţnost umisťování jednotlivých staveb a zařízení pro 
výrobu včetně zemědělství zejména v plochách smíšených obytných, v souladu s „Podmínkami 
pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití“ a při splnění hygienických příp. veterinárních 
poţadavkŧ a limitŧ vŧči okolnímu, zejména obytnému území.  Nové plochy smíšené obytné se 
navrhují v okrajových polohách obce,  dobře přístupných z hlavní komunikační sítě.  

II/C. 5.4.9.  ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ NEŢ DLE VYHL. 
Č. 501/2006 SB. 

V územním plánu Čelechovice jsou nad rámec vyhl. č. 501/2006 Sb. pouţity plochy sídelní 
zeleně: 

ZP – Plochy sídelní zeleně – parky: pro plochu parkové a rekreační zeleně, kterou je 
vzhledem k terénním podmínkám ţádoucí vyčlenit  z obytného území jiným zpŧsobem, neţ jako 
plochu veřejného prostranství nebo plochu pro sport.   

ZX – Plochy sídelní zeleně – zeleň ostatní a specifická: pro plochy zeleně převáţně 
v zastavěném území, které jsou začleněny do ÚSES.  

Pouţití těchto typŧ ploch je v souladu s katalogem jevŧ dle „Návrhu sjednocení digitální 
ÚPD“ vydaného KÚOK. Dŧvodem je zajistit ochranu ploch zeleně, které nelze výstiţně zařadit 
mezi druhy ploch  dle vyhl. č. 501/2006 Sb.  

II/C. 5.4.10.  ČASOVÝ HORIZONT 

PLOCHY STABILIZOVANÉ   

(V územním plánu je pouţíván také zkrácený název „stav“)  

- Plochy, ve kterých se nenavrhuje změna typu plochy RZV. V grafické části  jsou 
vyznačeny plnou plochou příslušné barvy a označeny kódem „číslo. kód typu plochy“. 

V rámci stabilizovaných ploch se předpokládá dostavba případných proluk, dále je 
přípustná intenzifikace vyuţití (např,. výstavba dalších bytŧ) formou nástaveb, přístaveb, 
stavebních úprav i nových objektŧ uvnitř těchto ploch, pokud to umoţňují místní podmínky, jsou 
respektovány limity vyuţití území a za předpokladu, ţe jejím dŧsledkem nebude vznik 
dlouhodobě nezastavěných a zejména nezastavitelných proluk v uliční frontě, ani narušení 
rámce zeleně na obvodu obce.   

PLOCHY ZMĚN 

(V územním plánu je pouţíván také zkrácený název „návrh“) 

- Plochy, ve kterých se navrhuje změna typu plochy RZV. Zahrnují plochy zastavitelné a 
plochy přestavby a dále plochy změn v krajině. 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY   

Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo zastavěné území a v jednom případě v ploše 
orné pŧdy – součásti souvislého pŧdního celku zasahující do zastavěného území (do 
intravilánu). V grafické části  jsou vyznačeny prázdnou plochou vyšrafovanou svislou šrafou a 
označeny  kódem „Z.číslo plochy. kód typu plochy“. 

PLOCHY PŘESTAVBY 

V grafické části  jsou vyznačeny prázdnou plochou vyšrafovanou kříţovou šrafou a 
označeny  kódem „P.číslo plochy. kód typu plochy“. 
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NÁVRHOVÉ PLOCHY FUNKCÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ) 

Zahrnují navrhované plochy vodní a vodohospodářské v krajině, plochy přírodní, plochy 
smíšené nezastavěného území a plochy veřejných prostranství pro cestní síť v krajině. V 
grafické části  jsou vyznačeny prázdnou plochou vyšrafovanou vodorovnou šrafou a označeny 
kódem typu plochy. 

ÚZEMNÍ REZERVY  

Návrh těchto ploch představuje informaci o doporučené, předpokládané či moţné 
tendenci rozvoje území, který je vhodný z územního hlediska, ale který je v kratším časovém 
horizontu nepravděpodobný. V grafické části jsou vyznačeny prázdnou plochou 
vymezenou čárkovaným lemem a označeny kódem „R.kód typu plochy“. 

II/C.5.5. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZASTAVITELNÝCH PLOCH (AD I/C.2.) 

Zastavitelné plochy jsou navrţeny prakticky výhradně pro funkce obytné (plochy bydlení a  
plochy smíšené obytné) a související plochy veřejných prostranství, výjimkou je jen zastavitelná 
plocha Z.22.TV pro čistírnu odpadních vod.  Pro rozvoj občanského vybavení včetně ploch pro 
tělovýchovu a sport budou vyuţity plochy přestavby. V porovnání se současnou velikosti obce 
je rozsah zastavitelných ploch pro obytné funkce značný. Dŧvodem jejich návrhu je zájem obce 
reagovat na zvýšený zájem o usídlení v obci u osob z obce nepocházejících a být na takový 
vývoj připravena.   

 V lokalitě Prostřední kopce na jihovýchodním okraji obce jsou zastavitelné plochy navrţeny 
na podkladě jiţ dříve připravovaného záměru a doplněny do celistvé formy včetně 
souvisejících ploch veřejných prostranství.  

 V lokalitě Přední díly zastavitelné plochy doplňují výseč v severozápadní části zastavěného 
území do celistvé obvodové linie a do územního plánu byly zařazeny na podkladě 
dřívějšího zájmu vlastníka  části pozemkŧ.   

 V lokalitě Pod silnicí a Nad silnicí zastavitelné plochy umoţní uspokojit evidovaný zvýšený 
zájem o  výstavbu rodinných domŧ v obci a  bezpečné udrţení počtu obyvatel nad hranicí 
100 obyvatel. Poloha obce v bezprostřední sousedství rozvojových oblastí a rozvojové osy 
a současně kvalita prostředí obce je podpŧrným argumentem pro rozvoj obytných funkcí. 
Umístění všech zastavitelných ploch v těchto lokalitách – v relativně nejméně  
exponovaném území z hlediska hodnot krajiny, opět rozšiřuje sídlo ve vazbě na zastavěné 
území a vytváří ucelenou obvodovou linii v jihozápadní a jiţní části obce.   

PŘEHLED ZASTAVITELNÝCH PLOCH  (s pouţitím tabulky textové části územního plánu) 

Poznámka: Jednu zastavitelnou plochu můţe tvořit komplex několika ploch s rozdílným 
způsobem vyuţití.  

Dále jsou uvedeny výměry ploch. U ploch s převahou bydlení jsou uvedeny kapacity 
v moţném rozmezí odhadovaného potenciálu ploch (vyšší hodnoty z předpokládaných kapacit 
jsou převáţně pouţity pro dimenzování technické infrastruktury) 

Kurzívou v závorce jsou uvedeny výměry ploch a kapacity ploch bydlení jiţ realizovaných 
či v realizaci, kurzívou bez závorky poznámky týkající se ploch realizovaných či v realizaci 
(označení „R“). 
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OZNAČENÍ 
PLOCHY  
VÝMĚRA M

2
 

DRUH PLOCHY 

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ 
PLOCH  

ETAPIZACE 

Z.01.BI 

(1855R) 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 
(R1) 

 Realizováno, 
dosud 
neevidováno 
v KN. 

Z.02a.PV 

136 (+716R) 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

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

Plocha 
v realizaci 
(R), část v 
územní 
přípravě. 

Z.02b.PV 
3 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

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

Z.03.BI 

8944  

(+cca 
1360R) 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 
4 
(+R1) 

 

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 domŧ situovaných ve svaţitém 
terénu týkající se výškového osazení a řešení 
vstupního parteru ve vztahu k parteru přilehlé 
komunikace a koordinace základních 
objemových charakteristik těchto domŧ. Je 
nutné velmi citlivé osazení domŧ v dolní části 
svahu, bez rampových nájezdŧ nad úroveň 
obsluţné komunikace se sklonem vyšším 
neţ je nezbytný pro odvodnění (domy je 
nutno částečně zapustit do svahu). 

Z.04.BI 

4096 
(+1360R)  

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 
3 
(+R1) 

 Plocha 
v realizaci 
(R), část 
v územní 
přípravě. 

Z.05.PV 

273 (+324R) 

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 

3718 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 
1 (-2) 

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

Poţadavek splnění ukazatelŧ 
legislativních předpisŧ platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

 

Z.07.BI 

1887 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 
1 - 2 

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

 

Z.08.BI 

14120 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 
6 - 10 

Moţno řešit v komplexu s plochou Z.07.BI 

V rámci územní přípravy prověřit potřebu 
vymezení veřejné infrastruktury uvnitř plochy 
(vnitřní obsluţná komunikaci a sítě TI) 

 

Z.09.PV 
328 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.08.BI  
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Z.10.SO.v 

19112 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 
10 – 13 (- 15) 

Poţadavek splnění ukazatelŧ 
legislativních předpisŧ platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

V rámci územní přípravy prověřit potřebu 
vymezení veřejné infrastruktury uvnitř 
plochy (vnitřní obsluţná komunikaci a sítě 
TI) v severní části plochy 

 

Z.11.PV 

1487 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

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

Z.12.PV 

610 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

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

 

 

Z.13.SO.v 

6972 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 
5 

Plocha v prodlouţení zástavby podél 
západní větve silnice III/43616 

Poţadavek splnění ukazatelŧ 
legislativních předpisŧ platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

1. etapa 
vyuţití ploch 
v lok. Pod 
silnicí 

Z.14.PV 

2967 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

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

2.etapa 
vyuţití ploch 
v lok. Pod 
silnicí 

 

Z.15.BI 

19024 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 
10 - 15 

V rámci územní přípravy vymezit veřejnou 
infrastrukturu uvnitř plochy (vnitřní 
obsluţnou komunikaci a sítě TI). 

Z.22.TV 

780 

PLOCHA TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
Vodní hospodářství 

Čistírna odpadních vod  

Z.24.PV 

23 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Přemostění Kopřivnice – pěší lávka  

Z.26.PV 

230 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.27.BI, podél silnice 3.etapa 
vyuţití ploch 
v lok. Pod 
silnicí  Z.27.BI 

9563 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 
8 - 10 

 

Poţadavek splnění ukazatelŧ 
legislativních předpisŧ platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
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II/C.5.6. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PLOCH PŘESTAVBY (AD I/C.3.) 

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA M
2
 

DRUH PLOCHY 

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ 
PLOCH 

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 
Plochy pro tělovýchovu 
a sport 

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

Záměr v  
přípravě. 

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 
parametrŧ (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.. 
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II.C.5.7. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ (AD I/C.4.) 

Koncepce sídelní zeleně vymezuje stabilizované plochy sídelní zeleně i plochy změn  a 
dále zásady pro uplatňování zeleně v jiných druzích ploch. 

 Plošné zastoupení veřejně přístupné sídelní zeleně v zastavěném území je nízké, omezuje se 
na hlavní prostor návsi, kde však zeleň převáţně není specifikovaná samostatně vymezenými 
plochami, ale je součástí ploch veřejných prostranství. Projev zeleně do veřejných prostranství 
doplňují také předzahrádky v některých lokalitách.  

 Jinak převaţuje zeleň soukromá, především zahrady. Malý podíl ploch veřejně přístupné zeleně 
vyrovnává snadná dostupnost volné krajiny (zejména severní a východní část katastru) ze 
všech částí malé obce. 

 Návrh koncepce sídelní zeleně sleduje doplnění stávajícího systému, tj. zejména zajištění 
koridoru zeleně podél toku a v širší  nivě Kopřivnice, jinak bude další zeleň opět součástí ploch 
veřejných prostranství a ploch s jiným zpŧsobem vyuţití. 

ZP – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – parky a ostatní veřejná zeleň  

 Plochy sídelní zeleně „ZP“ navrţené (plochy změn) v nejníţe situovaných plochách lokality 
„Pod silnicí“, které jsou součástí širší nivy Kopřivnice a jeví také známky zamokření. Tyto 
plochy mezi východním úsekem silnice a navrţenými plochami bydlení mohou plnit funkci 
rekreačního zázemí těchto navazujících ploch bydlení.  

 Zeleň podél toku Kopřivnice je a bude součástí biokoridoru. Pro zajištění aspoň minimálních 
parametrŧ biokoridoru v prŧchodu Kopřivnice zastavěným územím se vymezují plochy: 

ZX – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ - zeleň ostatní a specifická  

 Stabilizované plochy zeleně „ZX“ na levém břehu Kopřivnice v zastavěném území, včetně 
parčíku u pomníčku, který je součásti pozemku komunikace na březích toku. Tyto plochy 
jsou optickou součástí veřejných prostranství, vymezením plochy zeleně se vyjadřuje 
zájem podpořit přírodní význam břehŧ a jejich ochrana v rámci ÚSES. 

 Plochy sídelní zeleně „ZX“ - zeleň ostatní a specifická navrţené (plochy změn) a územní 
rezerva na pravém břehu Kopřivnice jiţně od návsi zahrnují plochy v zahradách a jiných 
pozemcích souvisejících s pozemky bydlení, přibliţně v dosahu břehových porostŧ. 
Vymezují se v zájmu potřebného začlenění těchto ploch břehŧ do biokoridoru podél toku 
Kopřivnice a jejich ochrany v rámci ÚSES. Vymezení územní rezervy v ploše Z.01.SO.v 
vyjadřuje moţnost posunu domu dnes situovaného na parcele stavební č. 53 dále od toku 
Kopřivnice. 

ZELEŇ NA JINÝCH PLOCHÁCH, OBECNÉ ZÁSADY 

 Jiné plochy sídelní zeleně se samostatně nevymezují (Vyčlenění samostatných ploch zeleně 
z těchto ploch by nebylo účelné jednak vzhledem k jejich malé velikosti, jednak vzhledem 
k moţným změnám uspořádání v rámci řešení koncepce zeleně). Pozemky zeleně jsou či 
budou součástí ploch veřejných prostranství i ploch jiných (plochy občanského vybavení, 
soukromá zeleň v plochách bydlení a smíšených obytných). Zastoupení zeleně v těchto 
plochách je součástí  podmínek vyuţití vybraných ploch s rozdílným zpŧsobem 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.  

 Výsadby zeleně, jak ve vymezených plochách sídelní zeleně, tak v plochách veřejných 
prostranství a občanského vybavení budou probíhat podle podrobnějších stupňŧ dokumentací 
výsadby, na podkladě geodetického zaměření včetně sítí TI a v koordinaci s dalšími záměry. 
Obecnou zásadou je pouţívat dřeviny v  místě pŧvodní, přitom pouze ve významných veřejných 
prostorech  lze pouţít dřeviny s více okrasným projevem, s postupem směrem do krajiny 
dřeviny, které se vyskytují v okolních přirozených porostech. Je ţádoucí omezovat výsadbu 
jehličnatých dřevin, zvláště exotických.      
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 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a nezpevněných ploch) 
v plochách s jiným funkčním vyuţitím - shrnutí:   

 Plochy bydlení BI:  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% 

 Plocha 04.SO.v - 50%, návrhové plochy a plochy 01.SO.v, 02.SO.v - 40%, ostatní plochy 
SO - 30%. 

 Plocha občanského vybavení O, OS –nestanovuje se, bude součástí řešení celkové 
koncepce areálu.  

 Plochy veřejných prostranství: náves 20%, ostatní plochy veřejných prostranství 
v zastavěném území a v lokalitách zastavitelných ploch – 10%, v nezastavěném území – 
nestanovuje se. 
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II/C.6. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY (AD I/D.) 

II/C.6.1. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  (AD I/D.1. )  

Dopravní situace na území obce není sloţitá, řešení dopravy v územním plánu se 
zaměřuje na zajištění obsluhy zastavitelných ploch  a  zajištění prostupnosti území. 

II/C.6.1.1. DOPRAVA SILNIČNÍ (AD I/D.1.1.) 

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

 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. Silnice prochází zastavěným územím obce.   Systém 
napojení obce na hlavní silniční sít zŧstane zachován. Silniční sít na území obce Čelechovice je 
územně stabilizovaná, územním plánem se na silniční síti nevymezují nové stavby.   

 Podmínky pro stabilizaci silniční sítě, umoţňující případné potřebné úpravy parametrŧ v rámci 
vymezené plochy, jsou zajištěny vymezením plochy silniční dopravy v úsecích mimo zastavěné 
území a prostor u zastavitelných ploch (po místo napojení). Silnice III/43616 bude upravována 
ve stávající trase, mimo zastavěné území v kategorii silnice III. třídy S 7,5/60,50. 

 Ve „vnitřních“ úsecích obce jsou vymezeny plochy veřejných prostranství zahrnující i stávající 
silnici. Dŧvodem pro toto vymezení ploch je preference funkce veřejného prostranství nad 
funkcí dopravní v plochách stávající a budoucí zástavby obce a tomu odpovídajícího zpŧsobu 
úprav komunikací v tomto prostoru. 

KOMUNIKAČNÍ SÍŤ OBCE (AD I/D.1.1.2.) 

 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 úsekŧm, 
dopravní funkci komunikace i dopravním poměrŧm v obci, s doplněním chybějícího chodníku 
jako součásti komunikace.  

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

 Řešení obsluhy zastavitelných ploch je zajištěno návrhem ploch veřejných prostranství 
vymezených v podrobnosti územního plánu bez ohledu na budoucí uspořádání uvnitř 
zastavitelných ploch. Uvnitř ploch většího rozsahu bude nutno další komunikace a veřejná 
prostranství vymezit  v následných stupních přípravy území.   

 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“. Vzhledem k tomu, ţe v lokalitě 
Prostřední kopce nebyl respektován návrh pŧvodního územního plánu obce na přímé 
propojení nové komunikace na silniční síť, bylo nutno na konci rozestavěného úseku 
navrhnout obratiště. 

ZATÍŢENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ, NÁVRH OPATŘENÍ NA OCHRANU PROTI NEGATIVNÍM VLIVŦM 
SILNIČNÍ DOPRAVY (AD I/D.1.1.3.) 

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

 Na silnici III/43616  v řešeném území nebylo prováděno přímé sčítání dopravy v rámci 
celostátních akcí. Intenzitu proto není moţné ze stávajících podkladŧ stanovit a na úrovni 
územního plánu není tedy moţno stanovit případnou potřebu protihlukových opatření. 

 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 ukazatelŧ legislativních předpisŧ platných na úseku ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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OCHRANNÁ PÁSMA   

 Podél silničních komunikací je nutno respektovat ochranná pásma mimo zastavěné území 
podle ustanovení § 30 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve vzdálenosti 15 m 
od osy komunikace. 

 V zastavěném území a zastavitelných plochách  je nutno dodrţet základní minimální vzdálenost 
prŧčelí budov od okraje komunikací dle §25 vyhl. č. 501/2006 Sb., s výjimkou budov ve 
stavebních prolukách řadové zástavby, a vzdálenost minimálně 10m od osy místních 
obsluţných komunikací, pokud to umoţní místní podmínky.  

STATICKÁ DOPRAVA (AD I/D.1.1.4.)  

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

 Pro uspokojování potřeb obyvatelstva při parkování a garáţování u všech potenciálních zdrojŧ 
dopravy je nutno uvaţovat parkovací a odstavná stání pro stupeň automobilizace 1:2,5. 

 Další parkoviště budou součástí ploch, které potřebu statické dopravy generují.  Všechna nová 
zařízení a stávající zařízení s významnou klidovou dopravou jsou povinná zajistit potřeby klidové 
dopravy vyplývající z bilancí dle ČSN 736110 na vlastních pozemcích nebo přímo v objektech 
(také parkoviště pro komplex občanského vybavení východně od návsi  bude součástí areálu). Je 
nezbytné zajistit odpovídající počet parkovacích stání pro vozidla imobilních občanŧ). 

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

HROMADNÁ DOPRAVA (AD I/D.1.1.5.) 

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

 Hromadná doprava osob v řešeném území je zajišťována autobusy, v současné době linkou 
920006 Přerov - Kokory - Tršice, která obstarává především spojení obyvatel směrem na 
spádové centrum - Přerov. Stávající úroveň obsluţnosti a kvalita spojení je dostačující. Četnější 
spojení je dostupné v obci Kokory, v docházkové vzdálenosti cca 1,8 km z centra obce.  

 Zastávka je umístěna v centru obce, je navrţeno její vybavení přístřeškem.  

II/C.6.1.2. DOPRAVA ŢELEZNIČNÍ (AD I/D.1.2.) 

Ţelezniční doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje. 
Nejbliţší ţelezniční stanice je v Brodku u Přerova, vzdálená cca 5 km. 

II/C.6.1.3. DOPRAVA LETECKÁ (AD I/D.1.3.) 

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

II/C.6.1.4. DOPRAVA VODNÍ (AD I/D.1.4.) 

Vodní doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje. 
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II/C.6.1.5. OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY (AD I/D.1.5.) 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, ZEMĚDĚLSKÁ DOPRAVA (AD I/D.1.5.1.) 

Cestní síť v krajině  umoţňuje volný pohyb nemotorizovaných osob a většina z nich slouţí 
pro zemědělskou dopravu. Pro ochranu základní sítě účelových komunikací významných pro 
zajištění prostupnosti území se územním plánem vymezují plochy veřejných prostranství. 

 Navrţené změny cestní sítě souvisí zejména s návrhem systému opatření proti povodním a pro 
zvýšení retenčních schopností území. Zahrnuje přeloţky komunikací, které jsou dotčeny 
návrhem revitalizačních opatření severně od zástavby – tj. úseku cesty podél Kopřivnice. 
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. 

 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.  

 Další účelové komunikace v plochách zemědělských a plochách smíšených nezastavěného 
území existují a budou vymezeny v komplexní pozemkové úpravě (KPÚ). V případě 
vyčleňování nových pozemkŧ v rámci KPÚ je nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé pozemky 
zejména rozvětvením sítě stávajících účelových komunikací, s minimalizací nových vjezdŧ na 
silnici.  

DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ (AD I/D.1.5.2.) 

 Na území obce nejsou zastoupeny samostatné cyklistické komunikace a nové samostatné 
cyklostezky se nenavrhují. Cyklistická doprava vyuţívá a bude vyuţívat vozovky málo 
zatíţených silničních komunikací, místních a účelových komunikací.  

 Územím obce nejsou vedeny značené cykloturistické trasy. 

 Cestní síť v krajině – v územním plánu uvedené, i další nespecifikované trasy provozované na 
účelových komunikacích – umoţňuje kromě zemědělské dopravy také volný pohyb 
nemotorizovaných osob a slouţí pro zajištění prostupnosti krajiny. Většina z cestní sítě 
zprostředkuje přístup k okolním obcím nejkratší cestou, mimo silniční síť,  také k lesu Chlum a 
za předpokladu dobré údrţby mŧţe slouţit jako doplnění sítě značených cykloturistických tras 
vedených v širším okolí obce. V současném stavu tuto síť lze povaţovat za vyhovující, i kdyţ 
některé úseky jsou velmi obtíţně schŧdné (cesta do Nelešovic). Přínosem pro zvýšení 
atraktivity těchto tras a pohody pohybu bude kromě zlepšení kvality povrchŧ doplňování 
doprovodné vegetace i např. budování drobných odpočívek na  rozcestích, místech pěkných 
výhledŧ apod. (širší travnaté meze, loučky, dominantní stromy, přírodní lavičky, rozcestníky, 
příp. malá rozhledna aj.). 

Trasy zajišťující prostupnost krajiny jsou zakresleny ve výkrese širších vztahŧ (součást 
Odŧvodnění ÚP).  

 V územním plánu jsou vymezeny významnější navrţené samostatné pěší trasy. 

 Samostatně se nespecifikují další pěší, cyklistické příp. jezdecké trasy, které je moţno 
provozovat jak ve vymezených trasách místních a účelových komunikací, tak mimo tyto trasy 
dle podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití.  

 Nové chodníky a pěší trasy budou budovány jako součást veřejných prostranství společně se 
silnicí a místními komunikacemi a podle potřeby i v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití (např. 
plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy občanského vybavení, plochy sídelní zeleně aj.) 
dle následných stupňŧ PD v těchto plochách. 
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II/C.6.2. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  (AD I/D.2. )     

II/C.6.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  (AD I/D.2.1.) 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (AD I/D.2.1.1.) 

SOUČASNÝ STAV 

 V současné době nemá obec Čelechovice vybudován vodovod. Zásobování obyvatel pitnou 
vodou je zajišťováno prostřednictvím soukromých a obecních studní, které však jsou 
kvalitativně nevyhovující - nemají vyhlášena ţádná hygienická pásma a v mnoha případech je 
nevhodně zajištěno zhlaví studní (chybí: zpevnění povrchu kolem studny, odvedení sráţkové 
vody, těsnící jílovitý prstenec). Vzhledem k intenzivnímu hospodaření v zahrádkách i v polích 
kolem obce se mohou závadné látky z hnojiv dostávat i do podzemních vod. 

 V "Programu obnovy vesnice" z r.1992 je rovněţ poukázáno na nekvalitní zdroje pitné vody 
(neoficiální odhad hovoří o trojnásobném překročení hodnot dusičnanŧ). 

 V okolí obce nejsou známy ţádné vydatné zdroje kvalitní podzemní vody. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ  

 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. 

Další rozvody vodovodu budou budovány v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití (např. 
plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy občanského vybavení, plochy sídelní zeleně)   

POPIS A ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ: 

Obec bude napojena na Skupinový vodovod Přerov. Přívod vody se navrhuje z vodojemu 
Kokory (Z kapacitních dŧvodŧ je navrţeno řešení odlišné od Plánu rozvoje vodovodŧ a 
kanalizací Olomouckého kraje, který předpokládá zásobování z vodojemu Sobíšky). Přívodní 
řad bude veden podél silnice III/43616 k jihovýchodnímu okraji zástavby obce. Rozvodná síť 
bude vybudována v plochách veřejných prostranství vymezených v územním plánu a dále uvnitř 
zastavitelných ploch dle následných stupňŧ územní přípravy. 

Pro obec Čelechovice byla v únoru r. 1994 vypracována Ing. Z. Spáčilem projektová 
dokumentace, která řeší zásobování pitnou vodou z vodojemu Kokory (2 x 250 m3). Jeho objem 
je dostačující i pro napojení Čelechovic. V projektu je uvaţováno s napojením 100 obyvatel při 
spotřebě vody 160 l/os.den. Základní údaje o potřebě vody jsou následující: 

prŧměrná denní potřeba  Qp =    100 x cca 160 l / osobu a den 
16 000 1/den, 
0,19 l/s 

nejvyšší denní potřeba Qm =  Qp x kd  =  0,19 x 1,5 0,28 l/s 

maximální hodinová potřeba Qh =  0,59  l/s 

Poţární voda   5 l/s 

Tato potřeba vody v současných podmínkách – sníţení předpokládané spotřeby vody na 
100 l/os.  vyhoví pro počet obyvatel zvýšený na cca 160 (uvaţovaná horní hranice k roku 2020). 
Při dalším zvyšování počtu obyvatelstva by bylo potřebu vody nutno korigovat, i s ohledem na 
vývoj potřeby vody obecně.  

Přívodní řad DN 100, dl. 1100 m (od Kokor), bude schopen zajistit dopravu poţadovaného 
mnoţství pitné vody pro obec. Vodovod Čelechovice bude po vybudování, provozován jako 
součást skupinového vodovodu Přerov.  
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Dle Plánu rozvoje vodovodŧ a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK) se dodávka pitné 
vody do obce Čelechovice předpokládá ze stávajícího vodojemu Sobíšky, 2x20 m3, s max. 
hladinou vody 319,45 m n.m., přes stávající rozvodnou síť obce Zábeštní Lhota a projektované 
vodovodní sítě obcí Penčice a Nelešovice. Toto řešení bylo uvaţováno z kapacitních dŧvodŧ – 
malý odběr z vodojemu Sobíšky. V současnosti je situace jiná – odběr z vodojemu Sobíšky je 
vyšší a z kapacitních dŧvodŧ je vhodnější vrátit se k zásobování obce z vodojemu Kokory. Na 
území obce se to neprojeví – přívodní řad se navrhuje v obou případech ve stejné trase. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE DLE PRVKOK 

 Navrhuje se dovozem vody cisternami, případně dovozem balené vody. 

ZÁSOBOVÁNÍ UŢITKOVOU VODOU (AD I/D.2.1.2.) 

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

 Stávající místní zdroje které nebudou vyhovovat pro pitnou vodu, mohou slouţit jako zdroje 
uţitkové vody. 

II/C.6.2.1. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (AD I/D.2.2.) 

SOUČASNÝ STAV 

 Obec má stávající kanalizační síť , která ale není opatřena čistírnou odpadních vod. Je 
zaústěna do recipientu Kopřivnice. Slouţí tak k odvedení sráţkových vod a odpadních vod z 
nemovitostí, vyčištěných v domovních ČOV případně předčištěných v septicích, část 
nemovitostí má jímky na vyváţení. Vodotěsnost nádrţí je problémem. Kanalizace je 
z betonových trub, je uloţena podél komunikací je v převáţné části obce. Dle sdělení obce i 
PRVKOK jsou stoky v dobrém stavu.  

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 Navrhuje se dostavba kanalizačního systému s postupným přetvářením na kanalizaci převáţně 
oddílnou,  která zahrnuje tyto 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 vybudování odlehčovací komory na stávající kanalizaci. 

 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), menší 
část (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.limitŧ 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.  

POPIS A ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ: 

Vzhledem k vysokým investičním nákladŧm na kanalizaci se uvaţuje s částečným 
vyuţitím stávajících stok ve stávající zástavbě a s vybudováním oddílné kanalizace v nových 
lokalitách. Pro sníţení mnoţství dešťové vody a zajištění parametrŧ poţadovaných §20 Vyhl. 
501/2006 Sb je nutno zváţit moţnosti zasakování ve vztahu k podloţí a konfiguraci terénu a 
podle potřeby zřídit akumulační jímky u objektŧ (zásobníky dešťové vody pro zálivku). 
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Na stávající kanalizaci se naproti křiţovatky u kapličky navrhuje vybudovat odlehčovací 
komora. Zbývající část kanalizace tak bude plnit pouze funkci odlehčovací stoky. Od objektu za 
kapličkou musí být provedena nová přípojka na splaškové vody. 

Na levém břehu "Kopřivnice" a ve větší části zastavitelných ploch v lokalitách Nad silnicí a 
Pod silnicí (část Z.10.SO.v, část Z.13.SO.v, Z.15.BI, Z.27.BI) se uvaţuje s oddílným systémem 
odkanalizování. Obě čerpací stanice tak budou dimenzovány pouze na splaškové vody, coţ 
sníţí jejich investiční náročnost a zejména pak náklady na provoz. Odkanalizování menší části 
zastavitelných ploch (Z.07.BI, Z.16.SO.v, část Z.10.SO.v, část Z.13.SO.v) se navrhuje 
jednotnou stokou do kanalizace na návsi.  

Vznikne tak oddílný systém s efektivním zpŧsobem likvidace odpadních vod, umoţňující i 
nadále odvádět sráţkové, drenáţní  a balastní vody přímo do recipientu 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

Je navrţena pod soutokem Kopřivnice a Nelešovického potoka a bude dimenzovaná buď 
jen pro obec Čelechovice (Mnoţství splaškových odpadních vod z obce je stejné jako potřeba 
pitné vody, počet ekvivalentních obyvatel zahrnuje obyvatelstvo, občanské vybavení a případné 
drobné ţivnosti) nebo společně s obcí Nelešovice (tuto moţnost připouští jak Plán rozvoje 
vodovodŧ a kanalizací Olomouckého kraje, tak územní plán obce Nelešovice. (PRVKOK však 
nepředpokládá výstavbu ČOV do r. 2015.). Je uvaţovaná malá aktivační čistírna, technologie 
však bude upřesněna aţ v rámci následných stupňŧ přípravy záměru, také kapacitní údaje bude 
nutno revidovat s ohledem na vývoj obyvatelstva (Počet ekvivalentních obyvatel dle PRVKOK 
95 je v současnosti jiţ překročen) . Pro případné větší prostorové nároky související s ČOV 
(biologický rybník, kořenová čistírna) navazuje na vymezenou plochu technického vybavení 
plocha smíšená nezastavěného území, jejíţ podmínky vyuţití takové řešení podmíněně 
umoţňují.   

II/C.6.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (AD I/D.2.3.) 

SOUČASNÝ STAV 

V obci nejsou dle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonŧ provozovány tepelné zdroje větší neţ 200 kW (střední zdroje znečištění). Většina domŧ 
je vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je plynofikována.  

Jedná se o obec malé  velikosti nacházející se cca 10 km severozápadně od Přerova. 
Výpočtová zimní  venkovní teplota pro danou oblast je -150C, otopné období trvá 235 dní, 
prŧměrná zimní teplota + 3,90C. Zástavba obce je převáţně tvořena typickou vesnickou 
zástavbou. 

V obci se nacházejí výhradně malé domovní kotelny, resp. lokální spotřebiče. Obec je 
plynofikována, zdroje tepla na tuhá paliva jsou postupně nahrazovány zejména zařízením 
spalujícími zemní plyn.  

NÁVRH 

 Územním plánem se nevymezují nové střední či velké tepelné zdroje, zásobování teplem bude 
nadále řešeno jako individuální.  

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

Ke zlepšení ekologických parametrů (sníţení koncentrací škodlivin) je moţné pouţít tato 
řešení , nebo jejich kombinace: 

 Kvalitní plynový kotel splňující podmínky z hlediska úletů NOX., Z hlediska spotřeby je 
nejvýhodnější kondenzační kotel. Otopný systém bude osazen ekvitermní regulací (je 
vhodné pro všechny zdroje) 

 Pouţití kvalitního uhlí – koks, černé uhlí, hnědé uhlí. U rodinných domů je vhodné instalovat  
akumulační nádoby o objemu cca 2000l (vyšší komfort, při nabíjení akumulační nádoby 
kotle pracuje v optimálním reţimu, jsou tedy niţší úlety škodlivin) 
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 Pouţití kotlů na spalování biomasy (převáţně dřeva), nejlépe v kombinaci s akumulačními 
nádrţemi   cca 2000l na běţný RD 

 Vytápění přímotopnými elektrickými přímotopnými panely, případně hybridními panely 
(vhodné především pro novostavby) 

 Vytápění pomocí tepelných čerpadel v kombinaci s elektrokotlem (ústřední vytápění) 

 Vytápění elektrické akumulační 

 Spalovaní lehkých topných olejů 

 Solární vytápění, ohřev TUV (v kombinaci s jiným zdrojem) 

V bilancích se bude počítat s plynofikací cca 70 - 80% objektů, 20 - 30% objektů bude 
vytápěno jiným způsobem, viz předcházející popis. Maximálně 10% objektů můţe být plně 
„elektrifikováno“ (kategorie C). 

II/C.6.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM (AD I/D.2.4.) 

SOUČASNÝ STAV 

 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 v obci (DN 50) jsou převáţně vedeny v chodnících a zelených 
pásech podél silnice. Podchody pod vozovkou jsou provedeny protlakem. Přívodní i rozvodné 
řady jsou provedeny z polyetylénu uloţeného do pískového loţe. 

 Z projektové dokumentace firmy PRINS Přerov jsou převzaty následující bilanční údaje: 

Čelechovice - 97 obyvatel    45 m3/h; 90 000 m3/rok 

      velkoodběratelé, maloodběratelé  0 

Nelešovice - 200 obyvatel    87 m3/h; 174 000 m3/rok 

     velkoodběratelé    0 

     maloodběratelé    14,5 m3/h; 29 100 m3/rok 

Celková spotřeba plynu pro obě obce byla vypočtena na 146,5 m3/h; 293 100 m3/rok. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 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. 

 Tyto rozvody budou napojené na stávající síť a vedené v plochách veřejných prostranství 
vymezených v územním plánu a dále uvnitř zastavitelných ploch dle následných stupňŧ územní 
přípravy.  

 Dimenze rozvodŧ bude nutné navrhnout v samostatné technické studii na základě přepočtu 
sítě. Vzhledem k uvaţovanému nárŧstu počtu obyvatel bude třeba dohodnout s plynárenským 
závodem moţnost zvýšení odběru a provést podrobný přepočet sítě. Lze předpokládat plnou 
plynofikaci u cca 80% objektŧ, u zbývající vyuţití plynu pro vaření a ohřev teplé uţitkové vody. 

II/C.6.2.5. ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU ENERGIÍ (AD I/D.2.5.) 

VEDENÍ VVN (AD I/D.2.5.1) 

 Územní plán respektuje dvě linky vedení VVN 400 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. Do ochranného pásma vedení 
VVN č. 402 zasahuje územní rezerva pro hráz suché nádrţe Přední boří, v případě uplatnění 
suché nádrţe je umístění hráze nutno koordinovat s podmínkami ochrany tohoto vedení VVN. 

VEDENÍ VN, TRAFOSTANICE (AD I/D.2.5.2) 
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 Obec Čelechovice  je zásobována elektrickou energií z odbočky z venkovního vedení VN 22 kV 
č. 40. Z tohoto vedení jsou připojeny dvě trafostanice obce. Vedení i trafostanice územní plán 
respektuje. 

 Vedení jsou nová či po rekonstrukci a svým provedením odpovídají současnému i návrhovému 
odběru el. energie. Případná kabelizace vedení VN je zřejmě záleţitostí vzdálenějšího 
časového horizontu. 

 Územní plán respektuje stávající trafostanice a jejich ochranná pásma: 

 DTS 3625 – 160 kVA zděná (věţová)  – v centru  

 DTS 4712 – „Prostřední kopce“ realizovaná koncem roku 2007. 

 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 krátkou odbočkou na stávající přívod VN do zděné trafostanice v centru obce.   

ODŮVODNĚNÍ - VÝKONOVÁ BILANCE SPOTŘEBY EL.ENERGIE: 

Počet obydlených  bytŧ 2001             34 + 4 druhé bydlení 
Počet bytŧ k r. 2020          do 65 a do 10 rezerva pro druhé bydlení 

V obci je provedena plynofikace a proto se předpokládá předběţně následující procentní 
podíl jednotlivých stupňŧ  elektrizace  

 Stupeň elektrizace A  1,7 kVA (elektřina pro osvětlení a drobné spotřebiče )  60 % 

 Stupeň elektrizace B2  2,6 kVA (elektřina pro A, el. vaření a ohřev TUV )   30 % 

 Stupeň elektrizace C1  10  kVA (elektřina pro B2, el. vytápění )    10 % 

Výpočet spotřeby el.energie: 

 kategorie A         45 BJ x 1,7 kVA =              77 kVA 

 kategorie B2       22 BJ x 2,6 kVA =              57 kVA 

 kategorie C1         8 BJ x 8,0  kVA =              64 kVA 

Celkem do....................................................       198 kVA 

 Potřeba energie pro občanské vybavení a drobné podnikání 20 %  =                       40 kVA 

Celkem do.................................................        238 kVA 

Při vyuţití transformátorŧ na 85% a účiníku 0,95 je celkový poţadovaný výkon na straně 
distribučních trafostanic 295 kVA. 

Přesná spotřeba elektrické energie bude určena v dalších projekčních stupních dle 
skutečného počtu bytŧ a vybavení domácností elektrickými spotřebiči. 

ROZVODY NN  

 Rozvody NN v obci jsou řešeny převáţně venkovním vedením, rozvody v nové 
zástavbě rodinných domŧ jsou kabelové. V prostoru nové výstavby budou rozvody NN 
kabelové. U rozvodŧ provedených venkovním vedením je nutno počítat s jejich postupnou 
rekonstrukcí.  

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

 Rozvody veřejného osvětlení jsou vedeny venkovním vedením spolu s rozvodem NN na 
betonových sloupech, Tento systém bude v podstatě zachován. V budované zástavbě v lokalitě 
Prostřední kopce jsou kabelové, se svítidly na samostatných stoţárech VO. V prostorech 
navrhované zástavby budou rozvody VO rovněţ  řešeny jako kabelové se samostatnými 
stoţáry VO osazenými výbojkovými svítidly. 
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II/C.6.2.6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (AD I/D.2.6.) 

DÁLKOVÉ KABELY:  (AD I/D.2.6.1) 

 Územní plán respektuje stávající dálkové kabely: 

 Dálkový kabel č. 142 (provozovatele O2 Telefonica) vedený v krátkém úseku jiţním 
okrajem katastru podél Kopřivnice 

 Dálkový kabel (provozovatele SELFSERVICE) vedený podél účelové komunikace 
v západní části katastru 

 Oba kabely vedou plochami biokoridorŧ, při výsadbě dřevin musí být koridory jejich tras 
s ochranným pásmem  1,5 m od krajního kabelu respektovány.  

 Územním plánem se nevymezují nová zařízení, nejsou známy poţadavky na nové investice. 

RADIORELÉOVÉ TRASY:  (AD I/D.2.6.2) 

 V severní části katastru bude respektována stávající radiová trasa provozovatele O2 Telefonica 
Olomouc Slavonín – Vinary. 

TELEFONIZACE:  (AD I/D.2.6.3) 

 Územním plánem se nevymezují nová zařízení.  

 Telefonní rozvody pevné sítě v obci jsou provedeny zemními kabely. Pro  nově navrţenou 
zástavbu budou rovněţ budovány pouze kabelové rozvody. Nová zástavba bude připojena na 
přístupové kabelové rozvody obce na základě poţadavkŧ jednotlivých investorŧ.   

 V řešeném území nejsou základnové stanice operátorŧ sítí mobilních telefonŧ a v současnosti 
nejsou známy poţadavky na jejich budování. 

PŘÍJEM PROGRAMŦ ROZHLASU A TELEVIZE 

 Pokrytí území rozhlasovým signálem veřejnoprávního vysílání v pásmu SV,  DV, VKV je 
vyhovující.  

 Distribuci  TV signálu zajišťují vysílače: 

  Brno - Kojál 

- 29 kanál  -  ČT1 
- 46 kanál  -  ČT2 
- 9 kanál  -  NOVA  

 Jeseník – Praděd 

- 36 kanál  -  ČT1 
- 50 kanál  -  ČT2 
- 53 kanál  -  NOVA  

 Nový Jičín - Veselský kopec (okrajově)  

- 34 kanál  - ČT1 
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II/C.6.2.7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AD I/D.2.7. )    

 Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších 
zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. Pro období následujících 10 let byl zpracován a 
vyhlášen závazný dokument „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje“ (FITE, a.s. 
Ostrava, 2004, vyhlášen Zastupitelstvem Olomouckého kraje 17. 9. 2004). Plán určuje principy 
předcházení vzniku odpadŧ, poţadavky na vyuţívání jednotlivých sloţek odpadŧ a na  ukládání 
odpadŧ na skládky. Z tohoto dokumentu nevyplývají pro území obce Čelechovice konkrétní 
plošné poţadavky pro řešení územního plánu. 

 Nakládání s odpady na území obce se řídí obecně závaznou vyhláškou vydanou 
Zastupitelstvem obce Čelechovice. 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 odpadŧ na území obce je nepřípustné. 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 Zneškodňování tuhého komunálního odpadu 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. Na základě obecně závazné vyhlášky jsou na území obce 
stanovena stanoviště pro sběr a svoz odpadŧ: trvalé pro sběr separovaného odpadu a 
přechodná pro sběr nebezpečného a objemného odpadu. 

STAVEBNÍ ODPAD  

 Při povolování staveb je nutno vyţadovat vyuţití stavebních a demoličních odpadŧ v rámci 
moţností přímo na místě vzniku případně jiným ekonomicky přijatelným zpŧsobem, zejména 
recyklací odbornou firmou. Nadále se předpokládá moţnost vyuţívání kameniva z výkopŧ, po 
projednání s příslušnými správními orgány, na úpravy účelových komunikací příp. jiné stavební 
práce. 

SPECIFICKÉ ODPADY - ODPAD Z VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ A SLUŢEB 

 Nakládání se specifickým odpadem, tj. odpadem z výrobních činností a sluţeb zajišťují 
podnikatelé ve vlastní reţii. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které při 
své činnosti produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadŧ jako odpad podobný komunálnímu, 
se mohou na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do systému nakládání s komunálním 
odpadem. 

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Územní plán nevymezuje plochy pro nakládání s odpady - na území obce nejsou situovány 
provozy na zpracování a zneškodnění odpadu ani skládky, skládka stavebního odpadu v bývalé 
siláţní jámě je ukončena a prostor  zhruba zrekultivován. Plochy pro nová zařízení se 
nenavrhují.  

 Umisťování malých lokálních zařízení pro nakládání s odpady (jako stanoviště sběrových 
nádob) je přípustné v plochách veřejných prostranství či v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití 
v souladu s „Podmínkami  pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití“. 
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II/C.6.3. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  (AD I/D.3. )     

SOUČASNÝ STAV 

Vzhledem k tomu, ţe v drobné obci je zastoupeno jen minimum veřejné vybavenosti a 
mŧţe docházet k uţitečnému vzájemnému funkčnímu i prostorovému prolínání veřejné 
vybavenosti a komerčních zařízení, je uvedena koncepce občanského vybavení veřejné 
infrastruktury a ostatního vybavení souhrnně. 

V současném stavu je občanské vybavení zastoupeno v omezeném rozsahu v zásadě ve 
dvou lokalitách obce: 

V prostoru východního okraje a závěru návsi: 

 Kaple Sv. Antonína a Sv. Vendelína 

 „Ranč u Supa“, který slouţí jako víceúčelové zařízení - kromě stravovacího zařízení i pro 
pořádání kulturně společenských akcí, je zde vybudováno i hřiště pro děti. 

Plochy těchto zařízení jsou v územním plánu vymezeny jako stabilizované plochy 
občanského vybavení. 

V ulici východně od Kopřivnice 

 obecní úřad,   

 hasičská zbrojnice (1 auto),  

 malá prodejna smíšeného zboţí (cca 20 m2), není provozovaná trvale   

Plochy těchto zařízení v územním plánu nejsou vymezeny jako plochy občanského 
vybavení, zařízení jsou začleněna do plochy smíšené obytné jako zařízení přípustná. 

Veškeré další základní občanské vybavení veřejné infrastruktury je dostupné jiţ mimo 
obec, zejména v Kokorách:  mateřská škola, úplná základní škola, pošta, základní lékařské 
ordinace, kostel, farnost,  hřbitov, sokolovna, také širší sortiment prodejen a sluţeb.  

NÁVRH 

 Koncepčním záměrem územního plánu je dotvořit postupně společensko - rekreační centrum 
obce ve více dominantní a přirozené poloze - ve vztahu k historické struktuře obce i přírodním 
podmínkám - právě  ve východním ústí návsi.  

Územním plánem se vymezují tyto nové plochy občanského vybavení definované jako 
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  (např. prodejna). 
Doporučujeme ověřit moţnost rekonverze stávající velké, prostorově hodnotné stodoly.  

 P.02.OS. Plocha občanského vybavení - plocha pro tělovýchovu a sport - plocha pro 
obecní sportovně rekreační areál s víceúčelovým hřištěm na místě bývalých teletníkŧ. 
Realizaci tohoto záměru jiţ obec připravuje. 

Tímto zpŧsobem, společně s „Rančem u Supa“, vznikne atraktivní komplex základního 
vybavení, prostředí pro společenské a sportovní akce obyvatel obce i příjemného rekreačního 
zázemí na přechodu do krajiny údolí Kopřivnice -  se zapojením navrhované malé vodní nádrţe, 
rozšířením ploch pro nenáročné extenzívní rekreační aktivity v přilehlé ploše smíšené NS.r, 
vytvořením příjemného oddechového prostředí a východiska k vycházkám do okolí. 

 Další občanské vybavení lze umisťovat v plochách i v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití dle 
stanovených „Podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití“ (plochy bydlení, plochy 
smíšené obytné). Jejich zřizování však mŧţe být vzhledem k velikosti obce a tedy omezené 
poptávce málo rentabilní. Mŧţe se však jednat i o sluţby nebo firmy bez negativních vlivŧ na 
bydlení, které přímo neslouţí potřebám obyvatel, ale mohou přispět ke zvýšení zaměstnanosti 
v obci.  
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II/C.6.4. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (AD I/D.4. )      

Veřejná prostranství tvoří kostru urbanistické struktury obce - slouţí pro shromaţďování a 
pobyt obyvatel, pro obsluhu ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití, dopravu místního významu, a 
pro optimální umístění technické infrastruktury místního významu, pokud není umístěna v 
plochách s jiným vyuţitím. V krajině pak představují základní kostru zajišťující prostupnosti 
krajiny. V územním plánu se pro veřejná prostranství vymezují plochy veřejných prostranství 
„PV“.  

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH 

 Síť veřejných prostranství „PV“ zastavěném a zastavitelném území je v základní struktuře 
stabilizovaná. Jako plocha veřejného prostranství je kromě ploch pro umístění místních, 
účelových, nemotoristických komunikací a dalších prostranství navrţena také plocha, v níţ je 
vedena silnice III/43616 v prostoru návsi a přilehlých prostorech, aţ po místo dopravního 
napojení zastavitelných ploch  obytných funkcí na tuto silnici. Dŧvodem pro toto vymezení ploch 
je preference funkce veřejného prostranství nad funkcí dopravní v plochách stávající a budoucí 
zástavby obce a tomu odpovídajícího zpŧsobu úprav komunikací v tomto prostoru.     

 V této síti se doplňují plochy přestavby slouţící pro zajištění potřebných parametrŧ a kvality 
uspořádání stávajících veřejných prostranství v těchto případech: 

 V ulici na levém břehu Kopřivnice a v lokalitě Prostřední kopce se jedná o doplnění 
jednotlivých drobných ploch, kdy do veřejného prostranství bodově přesahuje ze sousední 
plochy nezastavěná část stavební parcely (například předzahrádka), jiný drobný pozemek či 
část jiného pozemku, které jsou dále součástí přilehlých ploch, zejména bydlení a ploch 
smíšených obytných (plochy P.03b.PV, P.03c.PV). Tento zásah je ţádoucí, v případě 
plochy č. P.3a.PV před nároţním domem dokonce nezbytný – slouţí pro zajištění 
minimálních parametrŧ veřejného prostranství dle vyhl. 501/2006 Sb. (min. šířka 8m) proto, 
ţe celá ulice zŧstává jediným přístupem k většímu počtu domŧ, včetně rozestavěné lokality 
Prostřední kopce. Tento stav vznikl nerespektováním pŧvodního územního plánu obce, 
který navrhoval další, přímé napojení na silniční síť bez nutnosti prŧjezdu touto stísněnou 
ulicí a s vyloučením zbytečné zajíţďky do prostoru návsi - vzhledem k převaţujícímu směru 
dopravní obsluhy. Tyto drobné korekce obvykle představují potvrzení skutečného rozsahu 
plochy veřejného prostranství, tak, jak je v ulici fyzicky vymezeno a vnímáno a nevyţadují 
asanace objektŧ.  

 Plocha na návsi  (P.04.PV) pro částečné uvolnění prostoru na nároţí parc. st. č.11 v 
případě asanace či přestavby objektu, který je ve špatném stavu. 

 Územním plánem se dále vymezují nové plochy veřejných prostranství související s návrhem 
zastavitelných ploch (vesměs ploch bydlení a ploch smíšených obytných). 

 Plochy veřejných prostranství na obvodu zastavitelných ploch situovaných u stávajících 
komunikací - rozšíření stávajících ploch veřejných prostranství, ve kterých budou umístěny 
místní obsluţné komunikace včetně chodníkŧ a technická infrastruktura.    

 Plochy veřejných prostranství pro vedení páteřních komunikací v lokalitách se 
soustředěním více zastavitelných ploch: 

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

- Plocha veřejného prostranství pro páteřní komunikaci v lokalitě Pod silnicí.  

 V územním plánu se podrobněji vymezují další veřejná prostranství uvnitř zastavitelných ploch. 
Potřebnou veřejnou infrastrukturu uvnitř větších ploch – s větší hloubkou pozemkŧ, u nichţ se 
předpokládá řešení vstupu do plochy a vnitřního uspořádání, je moţno vymezit aţ v následných 
stupních přípravy území (viz tabulka návrhu zastavitelných ploch  – plochy Z.15.BI, ověřit u 
ploch Z.08.BI, části Z.10.SO.v). 



ČELECHOVICE                                                                II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

              

 

47 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ 

 Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky základní kostry stávající cestní sítě 
v krajině slouţící kromě zemědělské dopravy také k zajištění prostupnosti krajiny a nové plochy 
doplňující tuto síť. 

STABILIZOVANÉ PLOCHY 

 Územní plán potvrzuje vymezením ploch veřejných prostranství stávající základní kostru cestní 
sítě –úseky významné pro prostupnost krajina, určené k zachování – které nebudou dotčeny 
jinými záměry..  

NÁVRH 

 Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství pro účelové komunikace s významem pro 
prostupnost krajiny – nové úseky nahrazující úseky dotčené návrhem protipovodňových 
opatření nad obcí: 

 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). Nový úsek je vedený 
v trase mimo plochu navrţeného regionálního biokoridoru. 

 Pro navrhovanou pěší trasu od obratiště  na jiţním okraji lok. Prostřední kopce se nevymezuje 
plocha veřejného prostranství, je moţno vyuţít prvku protierozní ochrany nad zástavbou (val 
prŧlehu apod.)  
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II/C.7.  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (AD I/E.) 

II/C.7.1.  ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (AD I/E.1.) 

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

Obec Čelechovice leţí v členitém, zvlněném terénu pod stykem dvou dlouhých údolí 
(Kopřivnice a meliorační svodnice), do nichţ ústí řada malých příčných údolíček nebo terénních  
úţlabí. Vlastní drobná, kompaktní obec se rozkládá pod stykem těchto údolí. Údolí Kopřivnice 
se jiţně pod obcí poněkud rozšiřuje, aţ k příčnému, hlouběji zaříznutému údolí Nelešovického 
potoka na jiţní hranici katastru. Tyto polohy jsou obklopeny pohledově významnými útvary 
Předních a Zadních kopcŧ. Na severu je území uzavřeno výrazným zalesněným horizontem 
kopce Chlum Nadmořská výška osídlení se pohybuje  od cca 235 do cca 245.m.n.m, rozpětí 
výšek v celém  k.ú. je od 230 do 280 m.n.m. (severní okraj k.ú.směrem k vrchu Chlum - Příhon). 
Okolí obce Čelechovice i přes svoji značnou členitost a svaţité polohy patří k intenzívně 
zemědělsky vyuţívaným plochám. Převaţuje zde orná pŧda protkaná sítí polních komunikací 
s omezeným zastoupením doprovodné zeleně. V katastru se vyskytují jen výjimečně drobné 
lesíky, břehové porosty a meze s vegetací, vše zejména ve východní části území. 

Hlavními zásadami uspořádání území je zachování kompaktního charakteru zástavby obce a 
zachování uceleného nezastavěného území, s dŧrazem na význam horizontŧ v okolí obce jako 
dominantních krajinných prvkŧ a krajinný význam údolí Kopřivnice, zejména nad obcí.  Velký 
význam má v řešeném území posílení ekologické a vodohospodářské stability krajiny. 

II/C.7.2.  VYMEZENÍ PLOCH (AD I/E.2.) 

Vymezení ploch  v krajině  vychází z výše uvedených zásad. Pro zachování a tvorbu 
hodnot krajiny a její vyuţívání jsou územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zpŧsobem 
vyuţití: 

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 
biokoridorŧ 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 zpŧsobem omezovat.  

 Součástí těchto ploch jsou a budou i další účelové komunikace nespecifikované v územním plánu,   
liniové interakční prvky ÚSES, jiná liniová, skupinová či solitérní zeleň v krajině případně další 
blíţe nespecifikovaná opatření pro sníţení rizika  eroze na svaţitých částech zemědělsky 
vyuţívaných ploch a jiná opatření pro zvýšení retenčních schopností území. 

NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Jako plochy smíšené nezastavěného území se vymezují plochy, jejichţ vymezením se 
vyjadřuje zájem na symbióze více rŧzných 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 teletníkŧ, volně navazující na navrţený sportovně rekreační areál a navrţenou 
malou vodní nádrţ. Plochu je moţno vyuţívat pro extenzívní nepobytovou rekreaci ve vazbě na 
tyto záměry a na krajinné prostředí údolí Kopřivnice. 
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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 pozemkŧ – zejména travních 
porostŧ, sadŧ a zahrad v krajině i orné pŧdy se zastoupením přírodních prvkŧ jako mezí, 
solitérních dřevin apod. a zeleně na ostatních plochách mimo biocentra a biokoridory ÚSES. 

 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. 
Základem vyuţití ploch je zatravnění a dále výsadba dřevin v koordinaci s návrhem suchých 
nádrţí a dalších revitalizačních opatření 

 V plochách erozně ohroţených zemědělských pozemkŧ – orné pŧdy na svazích a 
v úţlabích navrţených k protierozní ochraně zatravněním a doplněním dalších prvkŧ 
protierozní ochrany (meze, prŧlehy) v územním plánu plošně nespecifikovaných. Součástí 
těchto ploch jsou obvykle liniové interakční prvky s protierozním významem. 

 Plochy dalších liniových interakčních prvkŧ zahrnujících prvky protierozní ochrany (prŧlehy, 
příkopy, meze),  které jsou veřejně prospěšným opatřením. 

 Plocha orné pŧdy v nivě Kopřivnice pod soutokem s Nelešovickým potokem, navazující na 
biokoridor, v okolí navrţené čistírny odpadních vod. Plocha je vhodná k zatravnění a 
podmíněně je do ní moţno rozšířit plochu potřebnou pro čištění odpadních vod v případě 
pouţití kořenové čistírny či biologických rybníkŧ.  

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 jako 
základní kostru prostupnosti krajiny a systému obsluhy pozemkŧ.  
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II/C.7.3.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (AD I/E.3.)  

Okolí obce Čelechovice patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám. Převaţuje 
zde orná pŧda protkaná sítí polních komunikací, podél kterých se nevyskytuje téměř ţádná 
zeleň. Napojení sídla na krajinu je poměrně špatné právě vzhledem k nízkému výskytu zeleně v 
okolní krajině. 

Územní systémy ekologické stability krajiny plní v krajině následující funkce: 

 uchování přirozeného genofondu krajiny 

 existence ekologicky stabilních formací v krajině a jejich 

 příznivé pŧsobení na okolní méně stabilní plochy 

 zvýšení estetické hodnoty krajiny 

 vytvoření podmínek pro polyfunkční vyuţití krajiny 

Tvorbu ÚSES je nezbytné chápat jako dlouhodobý plán postupné strukturální přeměny 
kulturní krajiny. Proto je ţádoucí dosaţení souladu návrhu ÚSES s územním plánem daného 
území, plány pozemkových úprav a lesními hospodářskými plány. 

Charakteristika základních pojmů: 

Biocentrum (BC) - je ekologicky významný segment krajiny, který svou velikostí a stavem 
ekologických podmínek umoţňuje trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného 
genofondu krajiny.Biocentra se dělí na lokální, regionální a nadregionální podle svého významu 
a stavu ekologických podmínek. Kaţdému hierarchickému stupni odpovídají potřebné 
parametry. 

Biokoridor (BK) - ekologicky významný krajinný segment liniového charakteru, který 
propojuje mezi sebou biocentra a stavem ekologických podmínek umoţňuje migraci organizmů. 
Rozhodující části organismů však nemusí umoţňovat trvalou existenci. Základními parametry 
jsou efektivní délka biokoridoru a jeho šířka. U biokoridorů lokálního významu se předpokládá 
šířka minimálně 15 m u společenstev lesního charakteru a 20 m u společenstev mokřadních a 
lučních. Maximální délka se uvaţuje 2 kilometry. V případě biokoridoru regionálního významu 
se předpokládá šířka alespoň 40-50 m a maximální délka 0,7-1 km (v případě, ţe jde o tzv. 
sloţený biokoridor tvořený řadou vloţených lokálních biocenter, je maximální délka uvaţována 
5 - 8 km). Nadregionální biokoridory jsou v zásadě vţdy sloţené. 

Interakční prvek (IP) - je další krajinný segment jakéhokoliv tvaru, který zpravidla na 
lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně 
stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, ale základní ţivotní 
funkce organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou ap.), které 
svým významem mohou převaţovat funkci ekologickou. 

HYDRICKÁ ŘADA:   

Normální (vŧdčí) hydrická řada předpokládá pŧdy s optimálním vodním reţimem, které 
nejsou výsušné ani zamokřené. Zamokřená hydrická řada se vyskytuje většinou v blízkosti 
vodních tokŧ, v řešeném území podél potoka Kopřivnice. 

 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.    

.    
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PODMÍNKY VYUŢITÍ PLOCH – OMEZENÍ  VYPLÝVAJÍCÍ Z OCHRANNÉHO REŢIMU ÚSES -  

Vyuţití přípustné, vyuţití podmíněně přípustné, pouze se souhlasem orgánu ochrany 
přírody a  vyuţití nepřípustné  

a SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO BUDOVÁNÍ ÚSES 

jsou uvedeny v kap. I/E.3. územního plánu. 

VYMEZENÍ A NÁVRH PLOCH ÚSES 

 Na území obce Celechovice 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. 

 V řešeném území jsou zastoupeny prvky hydrické řady zamokřené, vázané na tok Kopřivnice a 
hydrické řady normální na ostatním území. Jediné biocentrum v území je smíšené. 

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR 

 Navrţený regionální biokoridor RK1536 (v generelu ÚSES označený jako BK1/24) je 
dominantním prvkem ÚSES v řešeném území. Je řešeným územím proveden v trase navrţené 
v souladu s návrhem Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, která je odlišná od trasy dle 
Územního plánu obce Čelechovice i generelu ÚSES. To má za následek i některé další změny.  

 Oproti generelu ÚSES a ÚPNO Čelechovice je biokoridor místo po temeni kopce veden 
v souladu s návrhem ZÚR OK nově v údolnici meliorační svodnice – pravobřeţního 
periodického přítoku Kopřivnice. Návrh biokoridoru bylo nutno zkoordinovat s návrhem 
revitalizačních opatření - suchých nádrţí (resp. jeden poldr v etapě plochy změn, další dva 
jako územní rezerva) a zatravnění. Biokoridor je sloţen z ploch přírodních – určených pro 
převáţně souvislou výsadbu dřevin, a z ploch smíšených - retenčních prostorŧ  a dalších 
ploch určených převáţně k zatravnění, s moţností výsadby dřevin v koordinaci s návrhem 
suchých nádrţí a dalších revitalizačních opatření, a ploch vodohospodářských – hrází 
poldrŧ (jeden z nich v biocentru). Jeho celková šířka v údolí  je cca 90 aţ 120 m, z toho cca 
20 m je šířka navrţené plochy přírodní určená pro výsadbu převáţně souvislého pásu 
stromŧ a keřŧ, procházejícího celým údolím k severu.  

 Po obou stranách na biokoridor navazují plochy určené převáţně pro zatravnění příp. další 
opatření pro zvýšení retenčních schopností území (plochy smíšené nezastavěného území).  

 Po západním okraji biokoridoru je navrţena přeloţka účelové komunikace vedoucí 
v současnosti v údolí.  V lokalitě Vinohrady je navrţen prŧchod tohoto biokoridoru v šířce  
min. 50m, se začleněním stávajících porostŧ, do vymezeného biocentra U skály a odsud do 
k.ú. Kokory.     

 Změna trasy regionálního biokoridoru do údolní polohy se jeví vhodná z toho dŧvodu, ţe 
zeleň a opatření, která budou součástí biokoridoru, současně podpoří i navrhovaná 
revitalizační a protierozní opatření, dávají tak lepší předpoklad začlenění celého souboru 
opatření do komplexní pozemkové úpravy. 

 LOKÁLNÍ ÚSES je navrţen podkladě generelu ÚSES zpracovaného v r. 1992 ing. D. Kolářovou 
a kol. Ekologické projektování Brno, s úpravami zohledňujícími rozvoj území a návrh 
revitalizačních opatření v krajině, slouţící ke zvýšení retenčních schopností území..  

 Lokální biokoridory o šířce cca 15 metrŧ (v případě, kdy jsou v ploše ÚSES vedeny sítě 
technické infrastruktury, je, pokud je to moţné, navrţeno odpovídající rozšíření plochy pro 
zajištění parametrŧ prvku) jsou situovány do jihozápadní, západní a severní části řešeného 
území. Mezi hlavní úkoly bude patřit doplnění kvalitních břehových porostŧ podél vodního 
toku Kopřivnice, který protéká obcí - biokoridor 6/24 (který dále po toku, za biocentrem 
situovaným na k.ú, Kokory) pokračuje jako BK 11/24). Jistým problémem jeho přednostní 
realizace je jednak potřeba přeloţky úseku Kopřivnice v prostoru navrţené malé vodní 
nádrţe, jednak  venkovní vedení VN 22 kV v jiţní části obce, situované při břehové hraně 
Kopřivnice a konečně  místy velmi stísněný profil v prostorech stávající zástavby - volný 
prostor zde je třeba zajistit přednostně na nezastavěném břehu toku. Doprovod vodního 
toku charakterizuje hydrickou řadu zamokřenou.  
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 V celém území je navrţeno větší mnoţství interakčních prvkŧ s protierozní i krajinotvornou 
funkcí. Všechny tyto liniové prvky představují zeleň normální hydrické řady.  Součástí 
některých liniových interakčních prvkŧ, zejména po obvodu zástavby, budou i opatření na 
ochranu zástavby proti extravilánovým vodám, splachŧm pŧdy, obecně pro zvýšení 
retenčních schopností území. Šířky těchto prvkŧ jsou odpovídajícím zpŧsobem  zvětšeny, 
předběţně na cca 7 - 10m. Plochy protierozních opatření jsou samostatně specifikovány i 
v zemědělské části Odŧvodnění územního plánu.   

 Vzhledem k potřebě intenzivně řešit protipovodňová a protierozní opatření byly na 
nejsvaţitějších pozemcích navrţeny plochy smíšené nezastavěného území, s prioritou 
zatravnění a s moţností uplatnění dalších opatření pro zvýšení retenčních schopností území, 
protierozních opatření.  

 Je nezbytné, aby stávající prvky kostry ekologické stability nebyly ţádným zpŧsobem narušeny 
a bude zabezpečena jejich ochrana (jednostranný - boční - prostor řízené inundace ve vrbovém 
porostu nad stávajícím lesem je malého rozsahu a navrţen tak, ţe  nebude v rozporu 
s reţimem biocentra) 

POPIS SKLADEBNÝCH PRVKŮ ÚSES   

1  Číslo mapového listu 1:10 000 

2  Kódové označení prvku ÚSES na daném mapovém listu 

3  Kategorie prvku ÚSES 

4  název prvku ÚSES ( jen u biocenter) 

5  Katastrální území 

6  Stanovištní podmínky určené skupinou typu geobiocénu 

7  Stávající stupeň ekologické stability (1. stupeň – území s velmi nízkou ekologickou 
stabilitou, 5. stupeň – území s nejvyšší ekologickou stabilitou)  

8  Výměra plošného prvku ÚSES v ha, délka liniového prvku ÚSES v km 

9  Stručná charakteristika stávajícího stavu 

10  Návrh základních opatření 
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1  24 (25-13-01) 

2  RK 1536 (BK1 dle generelu ÚSES)  

3  Biokoridor regionálního významu 1536 

4   

5  Čelechovice u Přerova (pokračování v k.ú. Suchonice  

6  2B3, 2BC3 

7  1, 2, 3 

8  1,3 km (v k.ú. Čelechovice u Přerova) 

9  Polní cesta v údolnici se sporadicky rostoucími starými ovocnými stromy, po obou 
stranách orná pŧda ve svahu ohroţeném  erozí pŧdy, směrem ke Kopřivnici hrany 
hliníku zarostlé dubem. javorem. jasanem a silnou příměsí akátu a bohatým keřovým 
patrem 

10  Výsadba pásu stromŧ a keřŧ šířky cca 20m podél východního okraje biokoridoru (cca 
50m od údolnice) s druhovou skladbou dle STG. Zatravnění svahŧ s výsadbou skupin 
keřŧ a stromŧ mimo retenční prostory (i v rezervě, upřesní se po vyhodnocení potřeby 
realizace).Směrem k biocentru výsadba pásu stromŧ a keřŧ šířky cca 50m, začlenění 
stávající vegetace, odstranění akátŧ. Nutno respektovat kříţení 2 vedení VVN.  

 

1  24 (25-13-01) 

2  BC 1 

3  Biocentrum lokálního významu 

4  U skály 

5  Čelechovice u Přerova, Kokory 

6  2BC3, 2BC4 

7  3; 4 

8  5 ha (1,6 ha v k.ú. Čelechovice u Přerova)       

9  Smíšený lesík se smrkem, dubem, jasanem a přilehlá plocha v k.ú. Kokory se systémem 
mezí a lučních porostŧ 

10  Obnova druhové skladby lesního porostu ve prospěch přirozeně  rostoucích stromŧ a 
keřŧ dle STG. Podél vodního toku výsadba kvalitního břehového porostu se skladbou dle 
STG. Nad lesíkem vybudování terénní úpravy pro vytvoření bočního retenčního prostoru 
ve vrbovém porostu. V k.ú. Kokory výsadba odpovídající skladby stromů a  keřů na 
mezích. Jednotlivé stupně zatravnit a udrţovat jako louky s přirozeně bylinnou skladbou.. 
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1  24 (25-13-01) 

2  BK 6 

3  Biokoridor lokálního významu 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2BC4 

7  2 

8  1,25 km 

9  Vodoteč se zatravněnými, upravenými, místy ruderalizovanými břehy 

10  Provedení vhodné úpravy břehŧ a výsadba kvalitního břehového porostu po celé délce 
toku s druhovou skladbou dle STG. Severně od obce vybudování boční malé vodní 
nádrţe s přeloţkou úseku toku. 

 

1  24 (25-13-01) 

2  BK 7 

3  Biokoridor lokálního významu 

4   

5  Čelechovice u Přerova, Kokory (pokračování v k.ú.Krčmaň  

6  2B3, 2BC4 

7  1, 3, 4 

8  1  km (v k.ú.Čelechovice u Přerova) 

9  V k.ú. Čelechovice u Přerova dva úseky - polní cesta bez doprovodné vegetace, dále 
lesík a navazující extenzívní  sady a drobná drţba v příkrém svahu nad tokem 
Kopřivnice. 

10  Obnova a doplnění stávajících porostŧ v souladu s STG a podél polních cest mezi 
plochami orné pŧdy výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle 
STG. Nutno respektovat dálkový kabel, v jiţním úseku vedení VN.. 

 

1  24 (25-13-01) 

2  BK 9 

3  Biokoridor lokálního významu 

4   

5  Čelechovice u Přerova (pokračování v k.ú.Krčmaň a Velký Týnec) 

6  2B3 

7  1 

8  0,4 km (v k.ú.Čelechovice u Přerova) 

9  Orná pŧda a polní cesta bez doprovodné vegetace  

10  Výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle STG 
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1  24 (25-13-01) 

2  BK 10 

3  Biokoridor lokálního významu 

4   

5  Hranice k.ú. Čelechovice u Přerova a Krčmaň (pokračování v k.ú. Majetín  

6  2B3 

7  1 

8  0,55 km (v k.ú. Čelechovice u Přerova 

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  BK 11 

3  Biokoridor lokálního významu 

4   

5  Čelechovice u Přerova, Kokory 

6  2BC4 

7  2 

8  0,16 km v k.ú. Čelechovice u Přerova 

9  Vodoteč se zatravněnými, upravenými, místy ruderalizovanými břehy 

10  Provedení vhodné úpravy břehŧ a výsadba kvalitního břehového porostu po celé délce 
toku s druhovou skladbou dle STG. Nutno respektovat dálkový kabel. 

 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 1 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1,2 

8  1,4 km 

9  Polní cesta převáţně bez doprovodné vegetace, ve východní části na úseku cca 200m 
stromořadí třešní 

10  Výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle STG. Součástí IP bude 
protierozní opatření. 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 3 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,27 km 

9  orná pŧda 

10  Výsadba pásu křovin s druhovou skladbou dle STG na orné pŧdě 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 4 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,4 km 

9  orná pŧda 

10  Výsadba pásu křovin se soliterními stromy s druhovou skladbou dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 5 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,4 km 

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace, orná pŧda ve svahu 

10  Výsadba pásu křovin se soliterními stromy s druhovou skladbou dle STG, v části nad 
navrţenou zástavbou součástí IP bude protierozní opatření 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 6 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,57 km 

9  orná pŧda na svahu s moţností vzniku eroze pŧdy 

10  Výsadba pásu křovin se soliterními stromy s druhovou skladbou dle STG 
 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 7 

3  Interakční prvek 

4   

5  Hranice k.ú. Čelechovice u Přerova  a Majetín (okres Olomouc) 

6  2B3 

7  1, 2 

8  0,75 km 

9  Polní cesta převáţně bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba pásu křovin se skupinami stromŧ s druhovou skladbou dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 8 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,35 km 

9  orná pŧda na svahu ohroţeném erozí pŧdy 

10  Výsadba pásu křovin se soliterními stromy s druhovou skladbou dle STG 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 9 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,27 km 

9  orná pŧda ve svahu ohroţeném  erozí pŧdy 

10  Výsadba pásu křovin se soliterními stromy s druhovou skladbou dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 10 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2BC3 (2BC4) 

7  1 

8  1,1 km 

9  Polní cesta s doprovodem starých ovocných stromŧ. 

10  Nahrazení stávajících ovocných stromŧ výsadbou souvislého pásu stromŧ a keřŧ 
s druhovou skladbou dle STG. 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 11 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,27 km 

9  orná pŧda na svahu ohroţeném erozí pŧdy 

10  Výsadba pásu křovin s druhovou skladbou dle STG 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 12 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,22 km 

9  orná pŧda 

10  Výsadba pásu křovin se soliterními stromy s druhovou skladbou dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 13 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,26 km 

9  Polní cesta se starými ovocnými stromy 

10  Nahrazení ovocných stromŧ výsadbou stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 14 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova (hranice okresu) 

6  2B3 

7  2 

8  0,7 km 

9  Polní cesta s nesouvislým vegetačním doprovodem převáţně z ovocných stromŧ 

10  Výsadba pásu stromŧ a keřŧ  s druhovou skladbou dle STG 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 15 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  3 

8  0,5 ha 

9  hrany hliníku zarostlé dubem. javorem. jasanem a silnou příměsí akátu a bohatým 
keřovým patrem 

10  Likvidace akátu ve stávajících porostech a případné dosadby dřevin ve skladbě dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 16 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2BC4 

7  3 

8  0,3 ha 

9  Menší lesík v údolnici tvořený převáţně topoly, s hustým částečně ruderalizovaným 
podrostem, plocha bývalých siláţních jam 

10  Obnova druhové skladby porostu v souladu s STG, travnatý porost, mimo lesík louka 
s rekreačním vyuţitím  

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 17 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  3 

8  0,12 ha 

9  Terénní hrana 

10  Postupná obnova a doplnění druhové skladby porostu dle STG 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 18 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,44 km 

9  Rozhraní mezi plochami pastviny (na orné pŧdě dle KN) ve spodní části svahu a ornou 
pŧdou v části horní, v severní části mez s keři a stromy,vybíhající z lesíka 

10  Výsadba pásu keřŧ se skupinami stromŧ s druhovou skladbou dle STG. Součástí IP 
bude protierozní opatření. 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 19 

3  Interakční prvek 

4   

5  Hranice k.ú. Čelechovice u Přerova a Kokory 

6  2BC 

7  1, 2 

8  0,4 km 

9  Terénní stupeň s ojediněle rostoucími keři, zakončený s ruderální vegetací 

10  Výsadba pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle STG 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 20 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  2 

8  0,27 km 

9  Polní cesta s doprovodem starých ovocných stromŧ 

10  Nahrazení ovocných stromŧ výsadbou stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle STG 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 21 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova, Kokory 

6  2B3 

7  2, 3, 4 

8  0,35km 

9  V západní části rovnoběţné remízky tvořené především keřovým patrem s převahou 
černého bezu, dále zarostlá úvozová cesta s porosty osiky, dubu, břízy, jasanu, javoru, 
s ovocnými stromy a hustým křovinným patrem. 

10  Obnova porostŧ stávajících remízkŧ výsadbou druhŧ dle STG..  

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 22a 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova, Kokory 

6  2B3 

7  1 

8  0,26 km 

9  orná pŧda 

10  Výsadba pásu křovin se skupinami stromŧ s druhovou skladbou dle STG. Součástí IP 
bude příkop, upřesnění dle PD protierozních opatření.. 

 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 22b 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova 

6  2B3 

7  1 

8  0,29km 

9  Orná pŧda ve svahu nad okrajem navrţené plochy bydlení. 

10  Prŧleh, výsadba keřŧ příp. skupin stromŧ  s druhovou  skladbou dle STG, upřesnění dle 
PD protierozních opatření. 
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1  24 (25-13-01) 

2  IP 22c 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova, Kokory 

6  2B3 

7  1 

8  0,27km 

9  Orná pŧda ve svahu mezi navrţenou plochou bydlení a hranicí k.ú. Čelechovice u 
Přerova a Kokory 

10  Prŧleh s pěšinou, výsadba keřŧ příp. skupin stromŧ  s druhovou  skladbou dle STG, 
upřesnění dle PD protierozních opatření. 

 
 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 22d 

3  Interakční prvek 

4   

5  Čelechovice u Přerova, Kokory 

6  2B3 

7  1 

8  0,05 km 

9  Orná pŧda na okraji navrţené plochy bydlení 

10  Výsadba pásu keřŧ stromŧ  s druhovou  skladbou dle STG, záchytný příkop 
 
 

1  24 (25-13-01) 

2  IP 25 

3  Interakční prvek 

4   

5  Hranice k.ú. Kokory s k.ú. Čelechovice u Přerova a Majetín /(okres Olomouc) 

6  2B3 

7  1 

8  0,13 km v k.ú. Čelechovice u Přerova 

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace. 

10  Výsadba pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou dle STG 
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II/C.7.4.  VODNÍ TOKY A PLOCHY, OCHRANA PROTI POVODNÍM, OPATŘENÍ PRO 
ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ (AD I/E.4.)  

SOUČASNÝ STAV 

Řešené území je součástí povodí Olešnice, č.h.p. 4-10-03-123. Hlavním a jediným  
trvalým tokem v řešeném území je Kopřivnice, která pramení na území obce Suchonice a je 
přítokem Olešnice. Je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště  
Přerov, pod evidenčním číslem č. 3-68-1.  Nad obcí je do Kopřivnice zaústěna meliorační 
svodnice evid. č. 1-4-1, která nemá parcelu toku dle KN. Tok Kopřivnice pramení v prostoru 
Suchonic a ještě před obcí Čelechovice jsou do něj zaústěny tři větší meliorační svodnice. 
Tok je charakteristický vysoce nevyrovnanými prŧtoky. Celková plocha povodí nad 
Čelechovicemi činí cca 443 ha. 

Plochy v nezastavěném území tvoří téměř výhradně orná pŧda, která je intenzívně 
zemědělsky vyuţívaná i na strmých svazích údolí (sklon i přes 20%). Zejména v 
mimovegetačním období a v době oslabené vegetace jsou tyto plochy vystaveny silnému vlivu 
vodní eroze. To přispívá k neţádoucímu rychlému odtoku sráţkových vod z krajiny, s celou 
řadou prŧvodních negativních jevŧ (zvýšená vodní eroze, zvýšený odnos splachŧ a ţivin - 
nejkvalitnější humózní vrstvy z polí - do vodotečí, zanášení hydrologických profilŧ, sníţení 
dotace podzemních vod v zónách areace), včetně zvýšení nebezpečí povodní a to jak ve volné 
krajině, tak i v obci samé. K těmto jevŧm dochází kolem celé obce. K problémŧm s „velkou 
vodou" v obci přispívá i nedostatečná údrţba koryta (zanešení dna) a nevhodně provedený 
propust pod silnicí. 

Návrh opatření vychází ze Studie revitalizačních opatření v k.ú. Čelechovice u Přerova 
(Enviprojekt Hradec Králové, 1997) a je upraven a doplněn v rámci územního plánu. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

V říjnu r.1997 vypracovala firma Geotrend komplexní prŧzkum území nad Čelechovicemi. 
V závěru doporučuje zřídit v povodí čtyři suché poldry a malou nádrţ Kopřivník. Ke konci r.1997 
pak firma Enviprojekt Hradec Králové doplnila zpracované prŧzkumy o celkový návrh 
revitalizačních opatření, ve kterém doporučuje zřídit další suchý poldr na toku Kopřivnice a 
omezit vyuţívání zemědělských ploch v povodí. 

 Se závěry vypracované studie lze souhlasit, ale vzhledem k absenci hydrotechnických 
výpočtŧ není moţné posoudit potřebnou kapacitu navrţených poldrŧ.  

 Po dohodě se zástupci objednatele bylo dohodnuto vybudovat v první etapě – tj. uplatnit 
v územním plánu jako návrh (plochy změn)  pouze následující opatření 

 malou vodní nádrţ Kopřivník - v prostoru části bývalých teletníkŧ a výše po toku 

U malé vodní nádrţe se počítá s provedením částečné přeloţky potoka, aby se zvětšila 
plocha nádrţe. Při provozu doporučujeme přivádět část vody do nádrţe (umoţnit její výměnu) a 
část ponechat v potoku (nezanášet usazeninami nádrţ). Navrţená nádrţ by byla částečně 
zahloubena a částečně nasypána. Za zvýšených vodních stavŧ by nápustný objekt plnil funkci 
přelivu a nádrţ by tak měla retenční funkci. Po ukončení sráţkové události, která by naplnila 
celý retenční objem nádrţe by přes výpustné zařízení (poţerák s odtokovým potrubím) došlo 
opět ke sníţení hladiny. Malá vodní nádrţ Kopřivník se po začlenění do krajiny (výsadba podél 
břehŧ) zajisté stane i vyhledávanou rekreační zónou. 

 spodní suchou nádrţ  na melioračním příkopu v lokalitě Za humny 

U suché nádrţe se počítá s osazením kapacitního potrubí v nasypané hrázi, která musí 
být navrţena tak, aby odolala i přelití při naplnění celého retenčního objemu. 

 Suchá nádrţ v lokalitě „U skály"  

Na toku nad nádrţí Kopřivík se navrhují úpravy, které by umoţnily menší levostranné 
vybřeţení (v řešeném území situovaná hráz, retenční prostor tvořený vrbovým porostem 
přesahuje do k.ú. Kokory). 



ČELECHOVICE                                                                II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

              

 

65 

Plochy pro další stavební zásahy (zřízení dvou suchých nádrţí v řešeném území - 
v lokalitách Přední boří a Kolomazná., další dvě mimo řešené území)  jsou vymezeny jako 
území rezerva.  Jejich potřeba bude stanovena na podkladě hydrologického přepočtu povodí a 
vyhodnocení zkušenosti se stavem po provedení všech opatření návrhové etapy,  doporučují se 
provést v případě opakujících se problémŧ s vybřeţováním koryta (po úpravě a vyčištění toku). 
Výsledné umístění suché nádrţe Přední boří bude v případě jejího uplatnění nutno koordinovat 
s podmínkami ochrany vedení VVN č. 402 probíhajícího v bezprostřední blízkosti.  

Všechny suché nádrţe navrţené i územní rezervy jsou začleněny do regionálního 
biokoridoru (suchá nádrţ U skály je součástí lokálního biocentra vloţeného do tohoto 
biokoridoru) Z  těchto dŧvodŧ se jeví velmi vhodná změna trasy regionálního biokoridoru do 
údolní polohy. Opatření, která budou součástí biokoridoru, současně podpoří i navrhovaná 
revitalizační a protierozní opatření a dávají předpoklad začlenění celého souboru opatření do 
komplexní pozemkové úpravy. 

ZATRAVNĚNÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY – PROTIEROZNÍ ÚPRAVA V POVODÍ 

Hlavní dŧraz však musí být kladen na protierozní ochranu v povodí. Tato opatření si 
vyţádají i novou výsadbu zeleně, zatravnění strmých úsekŧ, nebo zřízení teras, prŧlehŧ, změnu 
polních cest (nikoliv po spádnici), pásové střídání plodin. 

Při zachování stávajících pěstebních postupŧ a vybudování suchých poldrŧ sice dojde k 
výraznému zploštění povodňové vlny, ale rovněţ k zanášení poldrŧ bahnem. To by mělo vliv 
zejména na náročnost jejich údrţby. V případě absence odstraňování nánosŧ by celá investice 
ztratila smysl. 

 Pro protierozní ochranu v povodí jsou vymezeny 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 tohoto regionálního biokoridoru (na západní 
straně aţ za přeloţkou účelové komunikace) a další plochy vysoce svaţitých území, které 
jsou vymezeny pro obdobná opatření. Součástí těchto ploch jsou obvykle liniové interakční 
prvky s protierozním významem. 

OPATŘENÍ NAD OBVODEM ZÁSTAVBY 

 Po obvodu zastavitelných ploch situovaných ve svazích jsou navrţena opatření zvyšující 
ochranu území (zejména zastavěného území a zastavitelných ploch) proti extravilánovým 
vodám a splachŧm pŧdy  

 ve formě mezí, prŧlehŧ, příkopŧ (dle specifikace v následných stupních projektové přípravy 
zohledňující konfiguraci terénu a odtokové poměry nad příslušnou částí území). Tato 
opatření jsou součástí interakčních prvkŧ ÚSES, jejichţ šířka je tomu přizpŧsobena. Jsou 
vymezeny v plochách smíšených nezastavěného území – specifických a ostatních a jsou 
veřejně prospěšným opatřením. 



ČELECHOVICE                                                                II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

              

 

66 

II/C.7.5.  PROSTUPNOST KRAJINY (AD I/E.5.)  

Stávající cestní sít stabilizovaná vymezením ploch veřejných prostranství zajišťuje  
poměrně dobrou prostupnost krajiny pro nemotoristický provoz, zejména rekreačního 
charakteru (rozhodující v tomto není stav povrchŧ komunikací – ty vyţadují v mnohých 
případech, např. trasa do Nelešovic, přiměřenou údrţbu)  

 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.  

Navrţené změny cestní sítě souvisí zejména s návrhem systému opatření proti povodním 
a pro zvýšení retenčních schopností území. 

 Většina z cestní sítě zprostředkuje přístup k okolím obcím nejkratší cestou, mimo silniční síť, 
také k lesu Chlum. Za předpokladu dobré údrţby mŧţe slouţit jako doplnění sítě značených  
cykloturistických tras vedoucích v okolí obce, i dalších tras  mikroregionu. Trasy zajišťující 
prostupnost krajiny jsou zakresleny ve výkrese II/2 - VÝKRES  ŠIRŠÍCH VZTAHŦ.  

 Navrţená přeloţka stávající cesty v údolí meliorační svodnice, mimo plochy poldrŧ a 
regionálního biokoridoru je vedena po západní straně údolí z dŧvodu zajištění optimální 
návaznosti přírodních ploch biokoridoru. Přeloţka úseku cesty podél Kopřivnice a malé vodní 
nádrţe je vedena tak, ţe malou plochu krajinnou smíšenou s rekreační funkcí v prostoru 
bývalých siláţních jam přičleňuje k  prostoru nádrţe a sportovně rekreačního areálu.  

 Přínosem pro zvýšení atraktivity těchto tras a pohody pohybu bude doplňování doprovodné 
vegetace i např. budování drobných odpočívek na  rozcestích, místech pěkných výhledŧ apod. 
(širší travnaté meze, loučky, dominantní stromy, přírodní lavičky, rozcestníky, příp. malá 
rozhledna aj.). 

II/C.7.6.  REKREAČNÍ VYUŢÍVÁNÍ KRAJINY (AD I/E.6.)  

POBYTOVÁ REKREACE, ZAHRÁDKOVÉ LOKALITY 

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

 Umisťování jednotlivých objektŧ pro rodinnou rekreaci je přípustné v souladu s podmínkami pro 
vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití. 

 Charakter zástavby sídla i okolní krajiny vytváří předpoklady moţnost uplatnění agroturistiky, s 
předpokladem vyuţití stavebního fondu v zástavbě obce, zejména v  plochách smíšených 
obytných.  

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. 

 Severně od okraje obce, v ploše bývalých siláţních jam a přilehlého remízu, je vymezena 
plocha krajinná smíšená s rekreačním vyuţitím, kterou je moţno vyuţívat pro extenzívní 
nepobytovou rekreaci ve vazbě na navrţený sportovně rekreační areál, navrţenou malou 
vodní nádrţ a krajinné prostředí údolí Kopřivnice. 

 Další moţnosti rekreačního vyuţívání krajiny extenzívní nepobytovou formou jsou závislé na 
prostupnosti krajiny, stavu a vybavení  rekreačních tras. 
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 Nejbliţší moţnosti rekreace u vody jsou koupaliště v Majetíně a Penčicích, jiné jsou poměrně 
vzdálené - vodní nádrţ v Tršicích,  lom Výkleky.  

 Malá vodní nádrţ by měla být přínosem pro oţivení krajiny a sportovně rekreačního zázemí 
obce. Pro zvětšení plochy je navrţena přeloţka úseku potoka, nádrţ se předpokládá částečně 
zahloubená a částečně nasypaná . Při provozu doporučujeme přivádět část vody do nádrţe 
(umoţnit její výměnu) a část ponechat v potoku (nezanášet usazeninami nádrţ). 

II/C.7.7.  DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮ (AD I/E.7.)  

V řešeném území neprobíhá těţba nerostných surovin a nejsou vymezeny dobývací 
prostory.  Nové plochy pro těţbu nerostŧ se nevymezují.  

II/C.8. ODŮVODNĚNÍ 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 (AD I/G) 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

 Veřejně prospěšné stavby s moţností vyvlastnění se v územním plánu vymezují pro zajištění 
ploch, ve kterých se navrhuje umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to jako 
samostatné stavby dopravní infrastruktury, samostatné stavby technické infrastruktury a 
společné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu.  

Do dopravní infrastruktury se v těchto případech zahrnují: 

 jednak navrhované nové úseky místních a účelových komunikací - nové místní komunikace 
pro obsluhu zastavitelných ploch  a nové úseky účelových komunikací nahrazující úseky 
dotčené návrhem vodní plochy a suchých nádrţí  

 jednak plochy pro součásti silnice a místních komunikací, které v podrobnosti územního 
plánu nejsou graficky specifikovány – např. úpravy šířkových parametrŧ komunikací, 
chodníky  apod.  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 Veřejně prospěšná opatření s moţností vyvlastnění se v územním plánu vymezují plochy pro 
zvyšování retenčních schopností území, pro zaloţení prvkŧ ÚSES včetně  prvkŧ ÚSES s 
protierozním opatřením. 

 Plochy pro zvyšování retenčních schopností území zahrnují malé vodní nádrţe, hráze 
suchých nádrţí  a související přeloţku úseku potoka Kopřivnice.  

 Do veřejně prospěšných opatření pro zaloţení prvkŧ ÚSES jsou zahrnuty všechny 
navrhované biokoridory a biocentra.   

PLOCHY PRO ASANACI 

 Dokončení asanace nároţního objektu v havarijním stavu (bezpečnostní dŧvody).  

 V seznamu pozemkŧ pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou v zájmu 
komplexnosti uvedeny i pozemky ve vlastnictví obce Čelechovice, Olomouckého kraje a České 
republiky, u nichţ je vyvlastnění i uplatnění předkupního práva bezpředmětné. 
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II/C.9. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE 

UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO (AD I/H) 

Veřejně prospěšné stavby a opatření s moţností předkupního práva jsou vymezeny pro 
občanské vybavení - stavbu obecního domu (obec nevlastní všechny pozemky pro stavbu) a dále 
vesměs ve prospěch zlepšení parametrŧ existujících veřejných prostranství v případech, kdy 
navrţené plochy nejsou zcela nezbytné pro umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury, ale 
jsou potřebné buď pro zajištění minimálních parametrŧ veřejných prostranství dle poţadavku  
vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebo mají význam pro zlepšení kvality uspořádání prostorŧ v těchto 
prostranstvích. V některých případech se jedná jen o velmi malé plochy, v některých o 
majetkoprávní vypořádání skutečného stavu vymezení ploch v terénu. 

II/C.10.  ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 

REZERV (AD I/I) 

Vymezení územních rezerv v územním plánu Čelechovice není určeno pro rozvoj 
zástavby obce (ten bude usměrňován navrhovanou etapizací), ale týká se vesměs opatření pro 
zvýšení ekologické stability a retenčních schopností území.  

 Územním plánem se vymezují tyto územní rezervy: 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - Vodohospodářské plochy č. R.04.WP A R.05.WP  

Tyto územní rezervy jsou vymezeny ve smíšené ploše nezastavěného území – specifické 
a ostatní, v navrţené ploše regionálního biokoridoru. Jedná se o plochy hrází dalších dvou 
suchých nádrţí na meliorační svodnici navrţených na základě Studie revitalizačních opatření 
(Enviprojekt Hradec Králové 1997) jako součást komplexu opatření pro zvýšení retenčních 
schopností území v povodí Kopřivnice. Jejich potřebu příp. kapacitu je nutno prověřit 
hydrotechnickým výpočtem, ve vztahu k pozemkové úpravě v povodí.  Územní rezerva pro hráz 
suché nádrţe Přední boří umístěné v lokalitě s ohledem na terénní podmínky zasahuje do 
ochranného pásma vedení VVN č. 402 a blízkosti stoţárŧ, v případě uplatnění této suché 
nádrţe bude výsledné umístění hráze nutno koordinovat s podmínkami ochrany tohoto vedení.  

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Zeleň ostatní a specifická R.ZX  

Jsou vymezeny ve dvou úsecích v plochách smíšených obytných  - vesnických č. 01.SO.v 
a 04.SO.v, v částech pozemkŧ bezprostředně přilehlých k toku Kopřivnice. Jsou určené pro 
moţnost postupného rozšíření biokoridoru BK 6/24. V ploše 01.SO.v se jedná o moţnost 
rozšíření biokoridoru v případě budoucí asanace a stavby nového domu ve větší vzdálenosti od 
toku, v ploše 04.SO.v o moţnost rozšíření biokoridoru v nezastavěné části pozemkŧ 
souvisejících s pozemky bydlení.  
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II/C.11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

II/C.11.1.  VLIVY NA OCHRANU URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT  

Poţadavky na ochranu těchto hodnot jsou součástí urbanistické koncepce - návrhu 
plošného a prostorového uspořádání. Poţadavky na respektování – zachování a rozvíjení 
charakteru stávající struktury zástavby, se zaměřují na hlavní tradiční prostory jádra obce, 
zejména prostor návsi a nejbliţšího okolí.  

Zásady pro stavební činnost v ostatním území jsou formulovány obecně, tak, aby i stavby 
v nových plochách svými proporcemi a  urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby dobře 
navázaly na  stávající  strukturu sídla, nenarušily, ale podpořily dobré začlenění sídla do krajiny.  

Obecné a v některých případech i konkrétní poţadavky prostorového uspořádání, 
zejména poţadavky na omezení výškové hladiny zástavby a podíl zeleně, jsou součástí 
podmínek pro vyuţití ploch ve vybraných druzích ploch. 

Konkrétní a detailní poţadavky na stavebně architektonické řešení objektŧ, tak jak byly uvedeny 
v ÚPNO Čelechovice, se nestanovují, jsou předmětem následných stupňŧ přípravy území nebo Programu 
obnovy venkova. To však v ţádném případě neznamená libovolné pouţívání nesourodých typŧ staveb 
projevujících se v členitosti staveb, ve výškovém řešení a osazení v terénu a vztahu k parteru, zpŧsobu 
zastřešení, pouţití materiálŧ, stavebních detailŧ apod., ale snazší cestu k moţnosti uplatnění funkčně 
optimálních, urbanisticky a  architektonicky kvalitně řešených staveb a souborŧ, i specifického charakteru 
v odŧvodněných případech, vţdy s podmínkou koordinace v celé pohledově postiţitelné skupině. 

II/C.11.2.  OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hlavními zásadami uspořádání území je zachování kompaktního obrysu obce a 
zachování uceleného nezastavěného území. Navrhovaný rozvoj obce je porovnání se 
současným stavem značný. Uplatněním tohoto návrhu však obec bude připravena uspokojit i 
zvýšený a patrně i dlouhodobý zájem o usídlení v obci, který se v posledních letech začíná 
projevovat. Z hlediska konfigurace terénu a vztahu k zástavbě obce a krajinnému prostředí  se 
jedná o polohy bezprostředně navazující na zastavěné území, v plochách z těchto hledisek 
relativně nejpřiatelnějších, s ochranou krajinných horizontŧ a přírodního prostředí údolí 
Kopřivnice. V krajině nejsou navrhovány enklávy zastavitelných ploch. 

V zájmu hospodárného vyuţívání zastavitelných ploch je pro největší komplex 
zastavitelných ploch v lokalitě Pod silnicí stanovena etapizace, která zajistí jejich postupné 
vyuţívání  v ucelených a územně logických etapách.  Avšak i v dalších větších zastavitelných 
plochách, pro které etapizace stanovena není, je nezbytné respektování zásady zodpovědné 
územní přípravy  zástavby, protoţe navrţené plochy představují souhrn všech ploch 
přijatelných pro urbanizaci, a to i v dlouhodobé perspektivě rozvoje obce, bez významného 
negativního dopadu na charakter krajiny v okolí obce. Moţnosti plošného rozvoje sídla, 
zejména obytných funkcí, v územně přijatelných plochách tím budou prakticky vyčerpány. 



ČELECHOVICE                                                                II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

              

 

70 

II/C.11.3.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ 

II/C.11.3.1. VLIVY NA PŘÍRODNÍ HODNOTY 

ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

 Na území obce se nenacházejí zvlášť chráněná území přírody. 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY ZE ZÁKONA 

 Významných krajinných prvkŧ se dotýkají pouze záměry revitalizačních opatření a lávka přes 
Kopřivnici (přemostění v lokalitě Prostřední kopce uvedené jako návrh je jiţ realizováno):  

 Malá vodní nádrţ a přeloţka úseku Kopřivnice v prostoru nádrţe 

 Malá zemní hráz v přírodním pojetí či spíše nenáročná terénní úprava - pro jednostranný 
retenční prostor v lokalitě U skály, který dále pokračuje v k.ú. Kokory (prostor inundace 
zasahuje stříhaný vrbový porost nad lesíkem tvořícím stávající část biocentra). Tato 
varianta retence byla  zvolena z dŧvodu příhodných terénních podmínek a příleţitostné 
zaplavení by pro vrbový porost nemělo být škodlivé a nemusí být v rozporu se statutem 
biocentra. 

LESNÍ POZEMKY 

 Lesní pozemky nejsou návrhy územního plánu dotčeny. 

 Do ploch ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa zasahuje zemní hráz či terénní úprava pro 
jednostranný retenční prostor v lokalitě U skály.   

VODNÍ ZDROJE 

 Stávající studny jsou a zŧstanou přístupné ve veřejném prostranství a v přestavbové ploše 
občanského vybavení.  

VLIVY NA KRAJINU    

 Zájmem územního plánu je co nejméně narušit dosavadní usazení obce v krajině i dominantní 
pŧsobení charakteristických krajinných prvkŧ, a to pokud moţno i v případě  většího rozvoje, 
neţ by odpovídal přirozenému vývoji. Není navrţena ţádná zástavba nad terénním rozhraním 
na východním okraji obce ani přiblíţení k horizontŧm v jiných částech. Omezuje se moţnost 
zástavby v nivě Kopřivnice. 

 Z tohoto hlediska nelze  povaţovat za příliš vhodnou výstavbu na jihovýchodním okraji obce, 
pod úpatím Prostředního kopce. Při realizaci výstavby v jiţní části této lokality je nutno 
postupovat velmi ohleduplně  právě proto, aby nedocházelo k potlačení dominantního pŧsobení 
kopce z dálkových pohledŧ ze směru příjezdu od Kokor. Pro tuto a další zástavbu zasahující do 
blízkosti krajinných horizontŧ jsou stanoveny omezující podmínky.  

 Veškeré další zastavitelné plochy, zejména na jiţním okraji obce, jsou v tomto ohledu citlivější. 
Nacházejí se v územích, která jsou z hlediska ochrany krajiny relativně přijatelná - navazují na 
stávající zástavbu, nezvyšují celkový horizont zastavěného území, neobsazují pohledově 
dominantní svahy, zachovávají odstup od krajinných horizontŧ a při respektování etapizace, 
vhodném charakteru zástavby  a dodrţení zásady zeleně po obvodu nemusí ani významněji 
narušit panorama drobné obce v krajině.   

 Do charakteru krajiny nad obcí zasáhnou navrţená protierozní a protipovodňová opatření - 
malá vodní nádrţ a hráze suchých nádrţí. Jejich návrh byl  oproti  pŧvodnímu podkladu 
upraven tak, aby začlenění  hrází do krajiny a související úpravy  pŧsobily co nejpřirozeněji. 
Další opatření budou součástí regionálního biokoridoru. Jejich výsledný rozsah bude dále 
upřesněn. Stávající prvky kostry ekologické stability nebudou ţádným zpŧsobem narušeny a 
bude zabezpečena jejich ochrana. 
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VODNÍ TOKY A PLOCHY, VODNÍ ZDROJE, VODNÍ REŢIM V KRAJINĚ 

Navrţený systém opatření pro zvýšení retenčních schopností území, spolu s návrhem 
regionálního i místního systému ekologické stability (které se spolu často prolínají),  mŧţe mít 
podstatný vliv na vodní reţim v krajině, ochranu tokŧ, ale také ochranu pŧdy proti sniţování její 
kvality vlivem vodní eroze a vliv ochranu obce před náhlými lokálními záplavami. Navrţený 
systém opatření vytváří současně předpoklady pro změnu zpŧsobu zemědělského 
obhospodařování v nejvíce ohroţených plochách. Pro stabilizaci a prohloubení systému 
opatření by mělo následovat zpracování komplexní pozemkové úpravy. 

Ochrana lokálních zdrojŧ vodních zdrojŧ i zlepšení  čistoty drobných vodních tokŧ jsou  
závislé zejména na zajištění nezávadného zneškodňování odpadních vod i realizaci protierozních 
opatření a zpŧsobu zemědělského hospodaření (např. umisťování polních hnojišť). 

II/C.11.3.2. VLIVY NA ZDRAVÉ ŢIVOTNÍ PODMÍNKY  

OVZDUŠÍ 

Území obce Čelechovice se dle Integrovaného programu sniţování emisí Olomouckého 
kraje – odd. Stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, nenachází v oblasti kde došlo 
k překročení některého z imisních limitŧ. 

Z navrhovaného souboru opatření je na úrovni územního plánu moţno uplatnit tyto okruhy:  

legislativa 

Vzhledem k charakteru funkčního vyuţití se v řešeném území nepředpokládá povolování 
staveb s významnějším vlivem na kvalitu ovzduší.  

energetika, tepelné zdroje 

 Navrţený systém zajištění energií předpokládá vyuţití ekologicky čistého zpŧsobu vytápění  a 
dalších energetických potřeb (přednostní pouţití zemního plynu, doplňkově obnovitelných 
zdrojŧ příp. elektrické energie. Zástavba ve svahu v lokalitě Prostřední kopce je zvlášť vhodná 
pro uplatnění nízkoenergetických domŧ. Je stanovena přípustnost výstavby pouze takových 
nových tepelných zdrojŧ a pouze takových úprav stávajících tepelných zdrojŧ, které nepovedou 
ke zhoršení kvality ovzduší. 

doprava 

 Návrh zastavitelných ploch povede k dílčímu zvýšení frekvence dopravy v území, avšak 
vzhledem k charakteru a rozmístění navrhovaných ploch (bydlení a smíšené plochy bydlení, 
občanské vybavení místního významu) se nepředpokládá vznik dopravní zátěţe vyvolávající 
nadlimitní znečištění ovzduší. Pro moţnost případného umístění zařízení s většími  nároky na 
dopravní obsluhu jsou vymezeny plochy smíšené obytné v polohách, které umoţňují situovat 
taková zařízení, pokud jsou přístupná z hlavních komunikací při omezení kontaktu s obytným 
územím. 

Veřejná prostranství 

 Základ dobré údrţby vychází z jasného vymezení účelu vyuţívání prostoru a vymezení 
vlastnictví. Problém prašnosti má převáţně sezónní charakter (sezónní práce zemědělské aj,  
stavební činnost, posypy komunikací...).  

Zemědělské komunikace  

 V souvislostech zájmového území (spolu se sousedními katastry) je moţné omezovat pojezdy 
zemědělské techniky obcí, i kdyţ úplné vyloučení není reálné.  Územní plán nenavrhuje zvláštní 
opatření, kromě náhrady účelových komunikací, které budou přerušeny realizací revitalizačních 
opatření.  

Zemědělství  

 Pro ochranu zástavby a pozemkŧ proti vodní erozi - splachŧm pŧdy s odnosem ţivin, riziku 
náhlých lokálních záplav, zlepšení vodního reţimu a mikroklimatických poměrŧ v území je 
navrţen komplex revitalizačních opatření pro zvýšení retenčních schopností území. Výsadba 
v rámci ÚSES přispěje také ke sníţení větrné eroze.    



ČELECHOVICE                                                                II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

              

 

72 

HLUKOVÉ  ZATÍŢENÍ 

ZATÍŢENÍ ÚZEMÍ HLUKEM ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 

 Návrh zastavitelných ploch povede k dílčímu zvýšení frekvence dopravy v území, avšak 
vzhledem k charakteru a rozmístění navrhovaných ploch (bydlení a smíšené plochy bydlení, 
občanské vybavení místního významu) se nepředpokládá vznik dopravní zátěţe vyvolávající 
nadlimitní hlukové zatíţení území. Pro moţnost případného umístění zařízení s většími  nároky 
na dopravní obsluhu jsou vymezeny plochy smíšené obytné v polohách, které umoţňují situovat 
taková zařízení, pokud jsou přístupná z hlavních komunikací při omezení kontaktu s obytným 
územím. 

 Celé území obce se nachází v poloze velmi dobře chráněné před negativními vlivy hlavních 
komunikací. 

 Na silnici III/43616. nebyly provedeno sčítání dopravy, které by bylo podkladem pro zjištění 
hlukových poměrŧ. Jedná se o koncový úsek silnice (prŧjezdný okruh do obce) s minimální 
intenzitou dopravy. Obytná zástavba v zastavitelných plochách přilehlých k silnici III/43616 
(Z.06.SO.v., Z.10.SO.v., Z.13.SO.v.) je podmíněně přípustná při splnění ukazatelŧ legislativních 
předpisŧ platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  v dalších 
stupních přípravy území. Lze očekávat, ţe splnění těchto poţadavkŧ nebude představovat 
zásadní problém ani vyţadovat zvláštní opatření, vzhledem k omezenému provozu na této 
silnici. 

PROVOZY A DÍLNY 

Uvnitř navrhovaných ploch s převaţující funkcí bydlení není přípustné zřizování staveb a 
zařízení  vyvolávajících nadlimitní hlukové zatíţení obytného území.  

II/C.11.3.3. VLIVY NA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

Charakter obce a okolního území neumoţňuje uplatnění významnější ekonomické aktivity 
charakteru výroby a plošně náročných sluţeb. Hospodářský rozvoj se nejspíše omezí na 
zemědělství a moţnost provozování malých výrobních zařízení a sluţeb v jiných plochách, 
zejména smíšených obytných. Jinak lze nadále očekávat převaţující dojíţďku do míst 
pracovních příleţitostí v okolí, s dobrou dostupností. Bez omezení lze provozovat ekonomické 
aktivity nevýrobních sluţeb všech druhŧ, zejména s vyuţitím informačních technologií, 
s bezvýznamnými prostorovými nároky. V území je moţný i vznik zařízení pro agroturistiku.  

II/C.11.3.4. VLIVY NA SOUDRŢNOST OBYVATELSTVA 

Vymezení velkého rozsahu zastavitelných ploch bydlení vytváří příleţitost bezpečného  
udrţení stavu obyvatel nad 100 obyvatel, coţ pro obec představuje existenční hranici.  

Takový rozsah nových ploch, které v některých případech umoţňují i uplatnění plošně 
komfortnější zástavby na jedné straně mŧţe přispět ke vzniku majetnějších skupin obyvatel, 
kteří mohou mít zájem na rozvoji podmínek pro společenské a sportovní aktivity v obci a tento 
rozvoj podporovat. Na druhé straně je zde však riziko masivního rozvoje bydlení s převahou 
obyvatel nepocházejících s obce – s nepředvídatelnou mírou moţného ztotoţnění se s obcí 
nebo vzniku sociálně distancovaných skupin obyvatelstva, uzavřených společenství. 

V tomto ohledu je nezbytná potřeba zajistit dostatečné vybavení zejména pro kaţdodenní 
rekreaci a volný čas.  

Nové plochy by také neměly vyvolávat nadměrné zatíţení stávajících prostorŧ („obtěţovat 
starousedlíky“) To mŧţe mít vliv např. na spíše niţší intenzitu vyuţití plochy Z.08.BI., současně 
příznivou i vŧči krajině (kromě připravované plochy Z.03.BI). 
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II/C.11.3.5. VLIVY NA SOUSEDNÍ OBCE 

 Změna trasy regionálního biokoridoru RK 1536 vyvolaná poţadavkem respektovat návrh Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje a zpŧsob řešení tohoto biokoridoru navrţený v ÚP 
Čelechovice se projeví i ve zpŧsobu vstupu tohoto RK do katastru obce Suchonice, včetně 
souvisejících úprav tras účelových komunikací.  

 Územní rezervy pro suché nádrţe na území Obce Suchonice jsou součástí systému pro 
zvýšení retenčních schopností území iniciovaných zájmem ochrany obce Čelechovice.  Systém 
se oproti ÚPNO Čelechovice nemění. 

 Z investic pro naplnění záměrŧ územního plánu se na území jiných obcí promítne přívod vody 
pro Čelechovice, uvaţovaný z vodojemu Kokory.    

 Navrţenou čistírnu odpadních vod je variantně moţno dimenzovat i pro napojení obce 
Nelešovice, pokud by došlo k takovému rozhodnutí.  

 Jiné záměry navrţené územním plánem Čelechovice nebudou mít vliv na území sousedních 
obcí.  

II/D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ 
TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO 

Vyhodnocení vlivŧ na udrţitelný rozvoj území není součástí Územního plánu Čelechovice. 

Územní plán Čelechovice je pořizován postupem vycházejícím z ustanovení § 188 odst.1 
stavebního zákona. Tento postup nevyţaduje zpracování zadání územního plánu, při jehoţ 
projednávání by mohl dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnit poţadavek na posouzení vlivŧ 
územního plánu na ţivotní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ územního 
plánu na ţivotní prostředí a o změně některých zákonŧ, ve znění pozdějších správních 
předpisŧ) nebo nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle 
zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších správních předpisŧ). 
Současně nebyly nově zjištěny ţádné skutečnosti,které nemohly být uplatněny dříve, a na 
základě kterých by bylo nutné vyhodnocení vlivŧ na udrţitelný rozvoj vypracovávat a ani Zadání 
změny č.1 územního plánu obce Čelechovice poţadavek na vyhodnocení vlivŧ na udrţitelný 
rozvoj území neobsahovalo. 

Součástí návrhu Územního plánu Čelechovice proto nebylo vyhodnocení vlivŧ na ţivotní 
prostředí, a ani stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivŧ na ţivotní prostředí proto 
nebylo vydáno.  
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II/E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 

FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA. 

II/E.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

II/E.1.1. OBECNÉ ÚDAJE  

II/E.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešené území zahrnuje katastr obce Čelechovice situované poblíţ spojnice měst 
Olomouc a Přerov. Celé řešené území je charakterizováno intenzivně zemědělsky 
obdělávanými plochami, které dosahují aţ bezprostředně k obci. Z kultur převaţuje orná pŧda, 
zahrady se vyskytují především v soukromé drţbě ve vazbě na zástavbu. Trvalé travní porosty 
jsou ojedinělé, jediná větší plocha dle KN je plocha v okolí bývalých drŧbeţáren, která je 
zarostlá dřevinami.  

Ţádná souvislejší zalesněná plocha se v katastru nevyskytuje, lesy jsou zde zastoupeny 
pouze jedním lesíkem ve východní části katastru u vodního toku Kopřivnice a malým lesíkem na 
jiţním okraji katastru u Kopřivnice pod soutokem s Nelešovickým potokem. Jako ostatní plocha 
je v KN veden remízek v bývalém písníku u severních hranic zastavěného území obce. 

 Okolí obce Čelechovice je charakterizováno členitějším terénem. Orientace svahŧ  
převáţně v segmentu západ – jih – východ, severně orientované svahy jsou zastoupeny 
minimálně.  Významná část svahŧ přilehlých k obci a nad obcí (se sklonem i přes 20%) je 
ohroţena vodní erozí.  

II/E.1.2. PEDOLOGICKÉ POMĚRY 

DRUHY PŦD ZASTOUPENÉ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ: 

kód 08 - černozemě erodované na spraších, středně těţké, které nedosahují takové 
kvality jako jiné černozemní typy.  

kód 10 - černozemní hnědozemě, středně těţké pŧdy, převáţně bezskeletovité, vyvinuté 
na spraši, sprašové hlíně a na hlinité svahovině, s těţší spodinou a příznivým vodním reţimem. 
Společným znakem je kratší humusová vrstva. Obsah humusu ve srovnání s černozeměmi je 
niţší, horší kvality. Tato horší kvalita je dŧsledkem méně intenzivní mikrobiální činnosti s vyšší 
mineralizací organické sloţky pŧdy, umoţněné vláhovými poměry. Pŧdní reakce je slabě kyselá 
aţ neutrální. Nejlepší poměry vykazují pŧdy na spraši, nejhorší na svahovině.  

kód 13 - hnědozemě a illimerizované půdy na spraších, sprašových a svahových 
hlínách, uloţených na velmi lehké spodině, vláhové poměry jsou závislé na dešťových sráţkách 

kód 40 - lehké aţ středně těţké půdy velmi sklonitých poloh 

Vláhové podmínky jsou v celé oblasti příznivé, převáţně závislé na sráţkách, jen v 
těsném sousedství jiţ uváděného vodního toku Kopřivnice lze najít mírně zamokřené pŧdy. 

II/E.1.2. KLIMATICKÉ POMĚRY 

Řešená oblast dle stanovení BPEJ spadá do třetího, teplého, mírně vlhkého klimatického 
regionu, který je charakterizován prŧměrnou roční teplotou 8 - 90C a prŧměrným ročním úhrnem 
sráţek 550 - 650 mm. 
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II/E.1.2. ÚDAJE O NAVRHOVANÝCH PLOCHÁCH PODLE PŘÍLOHY Č. 3. VYHL. 
MŢP ČR Č. 13/1994 SB., KTEROU SE UPRAVUJÍ NĚKTERÉ PODROBNOSTI 
OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

II/E.1.1. ÚDAJE O ROZSAHU POŢADOVANÝCH PLOCH A PODÍLU ZPF, DRUHU 
POZEMKŮ, ZAŘAZENÍ DO BPEJ A TŘÍDY OCHRANY  

Ad bod 2.1. přílohy č. 3. vyhl. č. 13/1994 Sb.  

Tyto údaje jsou uvedeny formou tabulky v závěru kapitoly. 

II/E.1.2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY A JEJICH PŘEDPOKLÁDANÉM 
PORUŠENÍ 

Ad bod 2.2. přílohy č. 3. vyhl. č. 13/1994 Sb. 

DOTČENÍ ODVODNĚNÝCH POZEMKŦ: 

Dle sdělení Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Přerov, je v části 
plochy jiţně od zástavby provedeno plošné odvodnění pozemkŧ v pásu cca 70 – 80m   širokém 
západně od silnice. Odvodněné pozemky jsou zakresleny ve výkrese ODŦVODNĚNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŦ PŦDNÍHO FONDU.  

Do odvodněných pozemkŧ zasahuje část zastavitelných ploch bydlení, veřejného 
prostranství a ploch sídelní zeleně převzatých do územního plánu dle Změny č.1 ÚPNO 
Čelechovice. Plochy zeleně jsou zde navrţeny zejména s ohledem na skutečnost, ţe tyto 
pozemky  jsou součástí širší nivy Kopřivnice. Na jiţním okraji těchto odvodněných pozemkŧ je 
navrţena čistírna odpadních vod a zeleň biokoridoru podél Kopřivnice. 

II/E.1.3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Ad.bod 2.3. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

V řešeném území se nenacházejí areály a samostatné stavby zemědělské prvovýroby. 
Bývalé teletníky na severním okraji obce byly zrušeny a asanovány, obdobně jiţ dříve malé 
drŧbeţárny. V zástavbě obce se neprovozují ani větší soukromé farmy. 

II/E.1.4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF, OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ 
STABILITY KRAJINY A O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

Ad bod 2.4. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Zemědělská pŧda zaujímá v k.ú. Čelechovice u Přerova naprostou většinu pozemkŧ - cca 
92,4% výměry katastru, plochy vody a lesŧ jsou zastoupeny ve velmi omezeném rozsahu, 
celkem jen 0,9 % výměry katastru.  

Ze zemědělské pŧdy mimo zastavěné území zcela dominuje orná pŧda (191 ha, tj. cca 
97% výměry ZPF), zahrady se vyskytují převáţně v zastavěném území jako součást ploch 
bydlení a smíšených obytných, příp. omezeně v dalších plochách přesahujících hranici 
zastavěného území. Trvalé travní porosty vyuţívané v souladu s KN se na území obce 
nevyskytují, ojedinělé plochy v zastavěném území jsou součástí ploch bydlení a veřejných 
prostranství, jediná větší plocha dle KN je plocha v okolí bývalých drŧbeţáren, která je zarostlá 
dřevinami. 

Hlavním zemědělským subjektem hospodařícím na většině  zemědělských pozemkŧ je  
Zemědělské druţstvo Kokory, část pozemkŧ byla v rámci restitucí navrácena  pŧvodním 
majitelŧm, příp. byly v rámci jednoduché pozemkové úpravy poskytnuty náhradní pozemky, část 
pozemkŧ tedy obhospodařují soukromí zemědělci.   

Na území obce Čelechovice nebyla provedena ani zahájena komplexní pozemková 
úprava. 
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Z hlediska struktury ZPF jsou územním plánem dotčeny z převáţné většiny pozemky 
v kultuře „orná pŧda“, tak jak to odpovídá jejich dominantnímu zastoupení v katastru.  
V plochách bezprostředně navazujících na zástavbu jsou předmětem záboru i zahrady 
v soukromém vlastnictví a dále nezemědělské pozemky.  

Okolí obce Čelechovice patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám. Na většině 
katastrálního území převaţuje ekologicky nestabilní agrární krajina. Lesní a jiné porosty jsou 
zastoupeny velmi omezeně, na většině ploch chybějí  meze a významnější roztroušená zeleň 
jako solitérní dřeviny či skupiny dřevin, remízky. Dlouhodobé pŧsobení nevhodné organizace a 
provoz zemědělské velkovýroby měly dopad na změnu přirozeného hydrického reţimu pŧd. 
Rozsáhlé pŧdní celky na svaţitých pozemcích situovaných především v plochách nad obcí jsou 
proto, vzhledem ke sklonu i přes 20%, charakteru pŧd a zpŧsobu obhospodařování ve vysoké 
míře ohroţeny vodní erozí, která má za následek rychlý odtok sráţkových vod z krajiny, 
zvýšený odnos splachŧ a ţivin - nejkvalitnější humózní vrstvy z polí - do vodotečí, zanášení 
hydrologických profilŧ, sníţení dotace podzemních vod, zvýšení nebezpečí náhlých lokálních 
povodní a to jak ve volné krajině, tak i v obci samé. Pro zlepšení situace dosud nebyla 
provedena ţádná opatření. Proto významnou součástí územního plánu je právě posílení 
ekologické a vodohospodářské stability území.  

Návrh opatření vychází ze Studie revitalizačních opatření v k.ú. Čelechovice u Přerova 
(Enviprojekt Hradec Králové, 1997) a je upraven a doplněn v rámci územního plánu. 

Pro zvýšení ochrany obce před náhlými lokálními záplavami a sníţení vlivŧ vodní eroze 
v řešeném území jsou v územním plánu vymezena tato opatření:  

MALÁ VODNÍ NÁDRŢ KOPŘIVNÍK 

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

SUCHÉ NÁDRŢE 

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

 Suchá nádrţ na Kopřivnici v lokalitě U skály v etapě plochy změn (v řešeném území 
situovaná hráz, retenční prostor tvořený vrbovým porostem přesahuje do k.ú. Kokory).  

 Suchá nádrţ v lokalitě Za humny v etapě plochy změn. 

 Územní rezerva pro dvě suché nádrţe směrem výše do údolí 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 (plochy 
změn).  

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 

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

 Tyto plochy, další plochy navazující po obou stranách tohoto biokoridoru (na západní straně 
aţ za přeloţkou účelové komunikace) a další plochy vysoce svaţitých území jsou 
vymezeny pro obdobná opatření v rámci ploch smíšených nezastavěného území – 
specifických a ostatních. Součástí těchto ploch jsou obvykle liniové interakční prvky 
s protierozním významem. V některých případech se jedná i o potvrzení skutečného 
zpŧsobu uţívání pozemkŧ. 
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OPATŘENÍ NAD OBVODEM ZÁSTAVBY 

Po obvodu zastavitelných ploch situovaných ve svazích jsou navrţena opatření zvyšující 
ochranu území proti extravilánovým vodám a splachŧm pŧdy ve formě mezí, prŧlehŧ, příkopŧ 
(dle specifikace v následných stupních projektové přípravy zohledňující konfiguraci terénu a 
odtokové poměry nad příslušnou částí území). Tato opatření jsou součástí interakčních prvkŧ 
ÚSES, jejichţ šířka je tomu přizpŧsobena. Jsou vymezeny v plochách smíšených 
nezastavěného území – specifických a ostatních a jsou veřejně prospěšným opatřením. 

Z hlediska uspořádání pŧdního fondu jsou pro vlastní rozvoj obce zabírány pozemky 
přiléhající k zastavěnému území, v soustředěných celcích, které ponechávají „zbytkové“ plochy 
ucelených tvarŧ vhodných pro jejich obhospodařování. Pro zaloţení územního systému 
ekologické stability a pro revitalizační opatření jsou předmětem záborŧ zejména plochy podél 
toku a v nivě Kopřivnice, dno a svahy údolí meliorační svodnice – přítoku Kopřivnice nad obcí. 
Další biokoridory se navrhují podél účelových komunikací. Interakční prvky ÚSES se navrhují 
zčásti podél jiných liniových jevŧ, zčásti jako součást protierozní ochrany velmi svaţitých 
pozemkŧ, zčásti člení ostatní velké pŧdní celky.  V rámci komplexní pozemkové úpravy mŧţe 
dojít ke korekci či upřesnění prŧběhu navrţených prvkŧ ÚSES, jejichţ  vymezení není určeno 
odpovídajícím vymezením plochy s rozdílným zpŧsobem vyuţití, tj. zejména interakčních prvkŧ, 
nevázaných na stávající prvky ÚSES, stávající jiné liniové prvky, přírodní a terénní prvky, 
případně na pozemkové hranice, avšak pouze tak, aby nebyla narušena celková koncepce a 
funkčnost systému. 

II/E.1.5. HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ,  

Ad bod 2.5. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Předmětem záborŧ ZPF jsou plochy v k.ú. Čelechovice  u Přerova.  

Prŧběh katastrálních hranic je vyznačen v grafické části dokumentace včetně výkresu 
ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŦ 
PŦDNÍHO FONDU.  

II/E.1.6. HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, TRASY ZEMĚDĚLSKÝCH KOMUNIKACÍ, 
ZÁMĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Ad bod 2.7. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Prŧběh hranic zastavěného území je vyznačen v grafické části dokumentace včetně 
výkresu ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŦ 
PŦDNÍHO FONDU.  

V tabulce záboru ZPF jsou zábory rozděleny na zábory zastavěném a v nezastavěném 
území.  

Síť stávajících zemědělských komunikací (resp. cestní síť v krajině) je zachovaná, 
s výjimkou úseku cesty podél Kopřivnice, která bude přerušena navrţenou vodní nádrţí a cesty 
podél meliorační svodnice v údolí nad obcí, která bude přerušena navrţeným poldrem  příp. 
dvěma dalšími (územní rezerva). Obě cesty jsou navrţeny k přeloţení a přeloţky vzájemně 
propojeny. Cesta v údolí meliorační svodnice je navrţena po západním okraji budoucího 
regionálního biokoridoru, ve vzdálenosti od pŧvodní trasy dané předpokládanou šířkou hrází 
poldrŧ.  
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II/E.1.7. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŢENÝCH ZÁBORŮ ZPF 

ad bod 2.6. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

POPIS GRAFICKÉ ČÁSTI 

Při zpracování zemědělské části územního plánu Čelechovice byly jako podklad pouţity 
digitalizované katastrální mapy v podrobnosti měřítka 1:2 000. Mapy BPEJ - bonitně pŧdně 
ekologických jednotek (tyto hranice a jejich kódy jsou v grafické části zakresleny tmavě zelenou 
barvou) byly získány jako podklad pověřeného pořizovatele (Magistrát města Přerova). 

Jako podklad pro vyhodnocení záboru v celém katastrálním území je pro postiţení 
souvislostí pouţita mapa s utlumeným barevným vyznačením kultur ZPF dle stavu KN v době 
zpracování dokumentace (k 1. 9. 2007) v celém území.  

V grafické části jsou plochy určené k trvalému záboru ZPF ohraničeny červeným lemem a 
černým kódem plochy, plochy pro ÚSES a pro sídelní zeleň jsou označeny navíc tmavě 
zelenými šrafami, plochy pro ÚSES opatřeny tmavě zeleným popisem. Označení záborŧ je 
v souladu s označením ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití a označením prvkŧ ÚSES v celé 
dokumentaci úpravy územního plánu. 

ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZPF 

Vzhledem k tomu, ţe  předmětem úpravy územního plánu nejsou věcné změny návrhu, 
je uvedeno zdŧvodnění záborŧ dle ÚPNO Čelechovice, s nezbytnou aktualizací zohledňující 
zpŧsob zpracování územního plánu (změna výměr vlivem digitalizace, změna značení ploch, 
upřesnění podkladu BPEJ)  a uskutečněnou realizaci navrţených záměrŧ. (ad 1) 

V následující části je pak uvedeno zdŧvodnění záborŧ ZPF dle Změny  č.1 ÚPNO 
Čelechovice v lokalitách Nad silnicí a Pod silnicí (ad 2) a zdŧvodnění změny vyplývající 
z poţadavku KÚOK na uplatnění odlišné trasy regionálního biokoridoru dle návrhu Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje (ad 3).  

1. ZDŦVODNĚNÍ ZÁBORU ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
ČELECHOVICE ( DOLNÍ ŘÁDEK - AKTUALIZOVÁNO DLE ÚPRAVY ÚP) 

Zastavěné území jiţ poskytuje jen omezené moţnosti výstavby nových rodinných domŧ. 
Tyto by pravděpodobně mohly být dostatečné při předpokladu vývoje obce pouze přirozenou 
měnou. Vzhledem k výrazně zvýšenému zájmu o výstavbu v obci ze strany zájemcŧ z jiných míst 
- i jiţ uskutečňované výstavbě, je potřeba v územním plánu vytvořit vyšší nabídku zastavitelných 
ploch tak, aby bylo moţno rozvoj  ovlivnit ţádoucím a pro území přijatelným směrem.  

ZÁBOR Č.  ZÁBOR 
ZPF M2 

TŘÍDA 
OCHRANY 

ZDŦVODNĚNÍ 

 B 2c 3718 2, 3 Plocha navazující na stávající zástavbu, akceptuje konkrétní 
poţadavek Zadání ÚPN 

Z.06.SO.v 
     „ 

2  

 B 7b 2100 4 plocha navazuje na souvislou zástavbu, doplnění 
jednostranně zastavěné ulice 

Z.01.BI -  Plocha vyčerpaná, dŧm před dokončením, dosud nezapsaný 
do KN 

 (B 3b)    

Z.07.BI 1887 2 Plocha v celku orné pŧdy zasahující do zastavěného území, 
komplex s Z.08.BI 

 B 8a 5880 2, 4 Plocha navazující na stávající zástavbu, akceptuje konkrétní 
poţadavek Zadání ÚPN 

Z.04.BI 4096 1 Část v realizaci či v územní přípravě 
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B 9a  
B 9b 

3135 
5300 

 

4 
4 

 

Plochy související s výše uvedenou plochou, v těchto částech 
se však jedná převáţně o dostavby jednostranně zastavěných 
ulic (nebo zčásti zastavěných nebo s předpokladem, ţe 
v aktuální době jiţ zastavěny budou) 

Z.03.BI 8944 4 1 RD před dokončením, dosud nezapsaný v KN, další 
pozemky zainvestované, k prodeji,  Komunikace po vynětí, 
nezapsaná do KN 

B 10 15650 2 návrh moţnosti zástavby představuje ucelenou lokalitu pro 
skupinu domŧ vhodným zpŧsoben dotvářející   obrys obce, 
navazující na stávající zástavbu. Plocha je navrţena pro 
vytvoření nabídky  pozemkŧ pro  očekávaný zvýšený zájem o 
výstavbu v obci jako náhrada za plochu poţadovanou 
v Zadání územního plánu pro výhledovou zástavbu. (Návrh 
předpokládá poměrně extenzívní zástavbu, předpokládané % 
zastavění do 20 - 30%) 

Z.08.BI 14120 2  

RI 3000 4 přípustnost vyuţití části plochy bývalých drŧbeţáren pro 
individuální rekreaci. Plocha není zemědělsky vyuţívána 

   Vyloučeno z návrhu 

TH1 2650 1 revitalizační opatření - hráz poldru 

Z.19.WP 2380 1, 2  

 TH 2  10300 1 revitalizační opatření – malá vodní nádrţ, minimalizace 
vyvolaných dopadŧ na ZPF, cca polovina plochy je 
nezemědělská pŧda 

Z.17.WT 6990 1, 4  

V1 2100 1 přeloţka úseku toku Kopřivnice jako součást  návrhu malé 
vodní nádrţe 

Z.18.WT 828 1, 4  

 ČOV 660 1I umístění zařízení vychází z technologických a hygienických 
poţadavkŧ (spádové poměry, umístění poblíţ vodního toku, 
nutný odstup od obytné zástavby, poloha vyhovující i pro 
příp.moţnost napojení kanalizace z Nelešovic 

Po zváţení nebyla ČOV posunuta mimo meliorované pozemky, 
zásah bude minimalizován a  dotčená zařízení budou po výstavbě 
upravena do funkčního stavu. 

Z.22.TV 780 3  

D1  

D2 

2840 

1160 

1 

1 

přeloţky polních cest vyvolané návrhem  revitalizačních a 
protipovodňových opatření  

Z.21.PV 
Z.20.PV 

7973 
906 

1, 2, 4 
1, 4 

Přeloţka po celé délce údolí, mimo RBK 

D3  
D4 

2350 
120 

4 
2 

pěšiny a jiná propojení - navrţeny pro zlepšení komfortu 
pěšího, vč. rekreačního pohybu v krajině 

--- 

Z.25.PV 

 

700 

 

1, 2 

(D3 začleněno do IP2b/24 společně s protierozním opatřením 
– např. po valu prŧlehu) 
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2. ZDŦVODNĚNÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH DLE ZMĚNY 
Č.1 ÚPNO ČELECHOVICE (AKTUALIZOVÁNO DLE ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU) – 
LOKALITY 1/1 A 1/2  

LOKALITA 1/1 ZMĚNY Č.1 ÚPNO ČELECHOVICE 

Z.10.SO.v - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ     1,9112 ha 
Z.11.PV -    PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    0,1488 ha  

CELKEM          2,0600 ha 

Orná pŧda, BPEJ 3.10.00 – 1.tř.ochrany, 3.10.10 – 2.tř.ochrany  ZPF 

LOKALITA  1/2 ZMĚNY Č.1 ÚPNO ČELECHOVICE 

Z.13.SO.v  - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ      0,6972ha 
Z.15.BI, Z.27.BI – PLOCHY BYDLENÍ     2,8587ha 
Z.12.PV, Z.14.PV, Z.26.PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 0,3807 ha  

CELKEM          3,2300 ha 

ZELEŇ SÍDELNÍ  - PARKY        0,3264 ha 

Orná pŧda, BPEJ 3.10.00 – 1.tř.ochrany, 3.10.10 – 2.tř.ochrany, 3.08.10 – 3. tř. ochrany ZPF  

 Záměr pořízení změny podporující rozvoj obce je v souladu s polohou obce  v bezprostředním 
sousedství rozvojové oblasti RO1 vázané na osu mezinárodního významu OS9 dle návrhu Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje“). S ohledem polohu obce ve vztahu k této oblasti, na 
konfiguraci terénu i jistý rekreační potenciál je území atraktivní právě pro rozvoj obytné funkce. 
Zájem o bydlení v obci je evidován a opírá se o skutečnost, ţe dostupnost pozemkŧ pro výstavbu 
rodinných domŧ v blízkých velkých městech regionu, zejména v Olomouci, je velmi obtíţná. 
Zájmové plochy změny se přitom nacházejí v poloze relativně přijatelné z hlediska konfigurace 
terénu a krajinného prostředí (nejedná se o krajinně dominantní ani ohroţené plochy), z hlediska 
širšího území i ve vztahu k zástavbě obce.  

 Dŧvodem pro pořízení Změny č.1 ÚPNO Čelechovice je zájem Obce Čelechovice na rozšíření 
ploch pro moţnost výstavby rodinných domŧ, coţ by  uspokojilo zájem o výstavbu, který obec 
eviduje neustále, jak ze strany zájemcŧ o výstavbu, tak ze strany vlastníkŧ předmětných 
pozemkŧ.  Současně by to zajistilo bezpečné udrţení počtu obyvatel nad hranicí 100 obyvatel, 
která je pro obec prakticky existenční.  

 V územním plánu byly navrţeny plochy pro bydlení mimo zastavěné území v rozsahu do max. 
23 RD, další v zastavěném území, zejména formou dostavby v prolukách. Část zastavitelných 
ploch bydlení navrţených v územním plánu je jiţ buď vyčerpaná realizací zástavby nebo je 
nedostupná z majetkoprávních dŧvodŧ a dosaţení maximální uvedené kapacity je také 
nepravděpodobné. Předpokládaná reálná kapacita v plochách mimo zastavěné území 
v současnosti je do 15 RD.  
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KONKRÉTNĚ: (PLOCHY V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ 
STABILIZOVANÝCH PLOCH, JIŢ NEJSOU UVEDENY) 

 Z.06.SO.v (dle ÚPNO Čelechovice č.2c) – dosud volná, v současnosti jiţ pozemek 1 
vlastníka, předpoklad vyuţití pro 1 RD 

 Z.07.BI (dle ÚPNO Čelechovice.č.3b) – malá plocha v zastavěném území, v současnosti 
problém s přístupem, navazuje na plochu Z.08.BI 

 Z.01.BI (dle ÚPNO Čelechovice.č.7b) – plocha vyčerpaná, 1 RD před dokončením 

 Z.04.BI (dle ÚPNO Čelechovice.č.8a) – 1 RD rozestavěn, se souhlasem k trvalému odnětí 
ZPF,  na 2 RD je vydáno územní rozhodnutí se souhlasem k trvalému odnětí ZPF, výstavba 
dosud nezahájena (příp, prodlouţení platnosti ÚR nezjištěno), pro poslední 1 RD 
nedořešen prodej pozemku. Při parcelaci nebyl ÚPNO Čelechovice respektován, to je 
jedním z dŧvodŧ pro aktualizaci a ovlivňuje i řešení v lokalitě 1/2.  

 Z.03.BI (dle ÚPNO Čelechovice č.9a, 9b) – 1 RD rozestavěn, se souhlasem k trvalému 
odnětí ZPF, dále obec připravuje zainvestování a prodej pozemkŧ pro max. 4 RD. 
Komunikace je realizovaná, ale nezapsaná do KN. 

 Z.08.BI (dle ÚPNO Čelechovice č.10) – plocha atraktivní, v současnosti nedostupná 
z majetkoprávních dŧvodŧ (ceny pozemkŧ), vzhledem k příznivé poloze je však nadále 
perspektivní. Lze předpokládat, ţe vlastnící pozemkŧ v lok. Z.04.BI, Z.08.BI vyuţívají 
nedostatku konkurenčních ploch ke zvyšování ceny za prodej pozemkŧ. 

3. ZDŦVODNĚNÍ DALŠÍCH ZMĚN DLE PROMÍTNUTÍ NÁVRHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY. 

Návrh ÚSES je v zásadě převzat z ÚPNO Čelechovice, v některých případech bylo 
potřeba plochy pro biokoridory a interakční prvky rozšířit: pro zajištění parametrŧ prvkŧ, kterými 
jsou nyní vedeny dálkové kabely a pro moţnost uplatnění protierozních opatření v interakčních 
prvcích nad zástavbou. 

Zásadní změnou je nová trasa regionálního biokoridoru RK 1536 (dle ÚPNO Čelechovice 
označen jako BK1/24), který je místo pŧvodního návrhu po temeni veden v souladu s návrhem 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  nově v údolnici meliorační svodnice – 
pravobřeţního periodického přítoku Kopřivnice. Návrh biokoridoru bylo nutno zkoordinovat 
s návrhem revitalizačních opatření - suchých nádrţí (resp. jeden poldr v etapě plochy změn, 
další jako územní rezerva) a zatravnění. Biokoridor je sloţen z ploch přírodních – určených pro 
převáţně souvislou výsadbu dřevin, a ploch smíšených nezastavěného území – specifických a 
ostatních – pro umístění retenčních prostorŧ a dalších ploch určených převáţně k zatravnění. 
Předmětem záboru ZPF je (kromě hráze dolního poldru Za humny ) jen „plocha přírodní“ - pro 
výsadbu dřevin, v páse cca 20m, ostatní plochy mohou být extenzívně zemědělsky vyuţívány.  

SOUBOR REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ: 

Navrţené zábory pro vodní nádrţ a suché nádrţe jsou převzaty, s nezbytnou aktualizací, 
z ÚPNO Čelechovice.  

Ke změně dochází v souvislosti s novým návrhem regionálního biokoridoru RK 1536 (dle 
ÚPNO Čelechovice BK1/24), který bylo nutno řešit v souladu s návrhem Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje  a jehoţ dŧsledkem je nutnost změny návrhu přeloţky účelové 
komunikace návrhem poldrŧ mimo údolnici v celém rozsahu údolí jiţ v etapě návrhu (Z.21.PV, 
pŧvodní označení D1). 

Z.21.PV – PLOCHA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ    0,7980 ha 
ÚPNO Čelechovice - plocha D1        0,2840 ha  

Orná pŧda, BPEJ 3.10.00 – 1.tř.ochrany,  3.10.10 – 2.tř.ochrany, 3.08.50 – 4. tř. ochrany ZPF  
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 Alternativy předkládaných  záměrů 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČELECHOVICE A ZMĚNA Č.1 ÚPNO ČELECHOVICE - PŘÍPADNÉ 
VARIANTNÍ PLOCHY BYDLENÍ  Z HLEDISKA CELÉHO ÚZEMÍ OBCE: 

Případné varianty z hlediska kvality ZPF: V celé oblasti přiléhající severním, západním a 
jiţním směrem k zastavěnému území se vyskytují jen pŧdy 1. a 2. třídy ochrany.  Pŧdy 3. a 4.  
třídy ochrany se vyskytují jen v části nivy Kopřivnice a na svazích nad východním okrajem 
zástavby. Ty jsou pro zástavbu nevhodné z hlediska ochrany přírodního a krajinného prostředí i 
erozního ohroţení (v zájmu protierozní ochrany jsou vesměs součástí smíšených ploch 
nezastavěného území s prvky protierozní ochrany). Poslední eventualitou je menší plocha 
bývalých drŧbeţáren. Nachází se v terénním úţlabí s vegetací a její intenzívnější stavební 
vyuţití není vhodné, je vymezena jako plošný interakční prvek ÚSES. 

Za varianty by pak bylo moţno ještě povaţovat jen rozsah ploch vzhledem k etapizaci 
vyuţití, neboť tyto plochy musí zajistit dlouhodobou perspektivu moţného rozvoje obce.  

Navrţené zastavitelné plochy obytných funkcí představují souhrn ploch pro relativně 
přijatelné směry rozvoje obytné zástavby z hlediska konfigurace terénu a vztahu k zástavbě 
obce a krajinnému prostředí.  

Navrhovaný rozsah a situování zastavitelných ploch obytných funkcí ve vztahu 
k charakteru území obce vyţadují nezbytně rozloţení této, vzhledem k velikosti obce značné 
kapacity ploch,  do časového horizontu významně přesahujícího obvyklé bilancované  období 
územního plánu.  V současnosti nelze jednoznačně stanovit, která ze zastavitelných ploch (s 
výjimkou ploch se stanoveným pořadím změn v území - etapizací) či částí mŧţe nebo nemŧţe 
být vyuţita v blízkém období cca do r. 2020, neboť zájem o bydlení v obci a také zájem 
vlastníkŧ zájmových pozemkŧ o jejich uvolnění se mŧţe vyvíjet málo předvídatelným 
zpŧsobem. 

Návrhem uvedených zastavitelných ploch obytných funkcí bude obec připravena uspokojit 
i zvýšený a patrně i dlouhodobý zájem o usídlení v obci podpořený připravovaným doplněním 
technické infrastruktury, územními předpoklady pro rozvoj základního vybavení denní potřeby a 
dobrou dostupností jiných funkcí, pro které na území obce jsou podmínky méně výhodné. 
Teoretická kapacita obce tak mŧţe v budoucnosti přesáhnout 200 obyvatel. 

Je však nutno trvat na hospodárném vyuţívání těchto ploch vycházejícím ze zodpovědné 
územní přípravy, zejména v případě největších zastavitelných ploch, v ucelených a územně 
logických etapách, protoţe navrţené plochy představují souhrn všech ploch přijatelných pro 
urbanizaci bez významného negativního dopadu na charakter krajiny v okolí obce - moţnosti 
plošného rozvoje sídla, zejména obytných funkcí, v územně přijatelných plochách tím budou 
prakticky vyčerpány. 

ZÁBORY PRO PLOCHY JINÝCH FUNKCÍ: 

Charakter dokumentace – úprava ÚPNO Čelechovice neopodstatňuje variantní řešení, 
předmětem úpravy nejsou věcné změny návrhu, ten se přebírá z jiţ dříve schválené ÚPD, 
s příp. úpravami drobnějšího rozsahu vyplývajícími z aktualizace.  

Změny řešení jsou moţné v případě, kdy se současně s úpravou pořizuje změna 
územního plánu, coţ je i případ ÚP Čelechovice a Změny č.1 ÚPNO Čelechovice. Změna se 
týká ploch bydlení a ploch s nimi funkčně souvisejících (plochy veřejných prostranství a zeleně). 
Odŧvodnění záboru dle Změny č.1 ÚPNO Čelechovice  je uvedeno ve zkrácené podobě výše. 

Specifikou úpravy územního plánu Čelechovice je však poţadavek na převzetí záměru 
ÚPD vyššího územního celku – návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve věci 
nové trasy regionálního biokoridoru. Tento návrh je uveden  bez variant, se snahou o optimální 
řešení koordinace s návrhem revitalizačních opatření uplatněných v dosavadním územním 
plánu. Případné varianty by se mohly týkat jen rozsahu záboru ZPF pro vytvoření „přírodních 
ploch“ případně vedení pásu dřevin po západní straně údolí. Tato eventualita by však 
postrádala logické návaznosti ploch v prŧběhu biokoridoru, bez vlivu na rozsah a kvalitu 
zabírané pŧdy.     
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II/E.1.8. ÚDAJE O LOŢISCÍCH  NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORECH 

Ad bod 3. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Zábory ZPF se nedotýkají dobývacích prostorŧ a loţisek nerostných surovin hájených dle 
Horního zákona. Tyto se v řešeném území nenacházejí 

II/E.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA. 

II/E.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PUPFL 

Lesy v k.ú. Čelechovice u Přerova zaujímají minimální podíl  ploch, jen cca 0,5.%. Jedná 
se jen o dva malé lesíky převáţně ve vlastnictví soukromých osob. Vzhledem k jejich významu 
pro ochranu přírody - začlenění do ÚSES – by se mělo jednat o lesy zvláštního určení 
V územním plánu jsou začleněny do ploch přírodních. Významnější lesní porosty se nacházejí 
mimo řešené území, severním směrem. 

II/E.2.2.. ZÁBOR A DOTČENÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 Územní plán nenavrhuje zábor pozemkŧ určených k plnění funkcí lesa.   

 Všechny lesní pozemky jsou začleněny jako „plocha přírodní“ do ÚSES. 

II/E.2.3. DOTČENÍ POZEMKŮ DO VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA 

 Do ploch ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa zasahuje jen zemní hráz či terénní úprava pro 
jednostranný retenční prostor v lokalitě U skály, převzatá z  ÚPNO Čelechovice.   

 

 

 

 
 


