
 
 
OBSAH DOKUMENTACE 
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN - OLDŘICHOV – NÁVRH 
SEZNAM PŘÍLOH: 

I. ÚZEMNÍ PLÁN 

Textová část územního plánu 
Textová část-I.1: 

a) vymezení zastavěného území 
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího  účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, 

nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (výškový regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách) 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 
i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
j) příloha č.1 – Plochy s rozdílným způsobem využití 

Textová část-I.2: 
a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 
b) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování , a dále stanovení lhůty pro pořízení 

územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 
c) vymezení ploch a koridorů , ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání 

regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9 
d) stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
e) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat architektonicko část projektové dokumentace jen 

autorizovaný architekt 
f) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst. 1 stavebního zákona 

I.3 Grafická část 
I.3.a   Výkres základního členění území      1: 5 000 
I.3.b.1   Hlavní výkres-urbanistická koncepce                                                                    1 : 5000 
I.3.b.2   Hlavní výkres-ÚSES                                                                                   1 : 5000 
I.3.b.3   Hlavní výkres-dopravní řešení                                                                    1 : 5000 
I.3.b.4   Hlavní výkres-vodní hospodářství                                                                    1 : 5000 
I.3.b.5   Hlavní výkres-energetika a spoje                                                                    1 : 5000 
I.3.c   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 : 5000 

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
II.1 Textová část odůvodnění územního plánu 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu 
c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty , včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu 

k rozboru udržitelného rozvoje území 
d) informace o výsledcích vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací , zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění , proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 
e) vyhodnocení předpokládaných  důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

II.2 Grafická část odůvodnění územního plánu 
II.2.a   Koordinační výkres                   1: 5 000 

      II.2.b   Výkres širších vztahů                                 1: 25 000 
      II.2.c   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                       1: 5 000 
Ing.arch. Stanislav VRUBEL, Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov                                       prosinec 2006 
 



Územní plán - Oldřichov – Návrh 

Ing.arch. Stanislav Vrubel, architektonický atelier, Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov             prosinec 2006   

2 

 

 
 
I. ÚZEMNÍ PLÁN 
 
 
 
Textová část územního plánu 
 
 
 
Textová část-I.1: 

a) vymezení zastavěného území 
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání nerostů 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího  
účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (výškový regulace zástavby, intenzita využití 
pozemků v plochách) 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo 

i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
j) příloha č.1 – Plochy s rozdílným způsobem využití 

 
Textová část-I.2: 

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření 

b) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování , a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

c) vymezení ploch a koridorů , ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9 

d) stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
e) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat 

architektonicko část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
f) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst. 1 stavebního 

zákona 



Územní plán - Oldřichov – Návrh 

Ing.arch. Stanislav Vrubel, architektonický atelier, Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov             prosinec 2006   

3 

 

 

TEXTOVÁ ČÁST I.1 
 
 

a)  vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území obce Oldřichov je vymezeno hranicí zastavěného území. Tato hranice je vymezena 
v grafické části dokumentace (číslo výkresu I.3.a) 
 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
Koncepce rozvoje území obce Oldřichov: 

1.Obec Oldřichov se bude rozvíjet v souladu se schválenou urbanistickou koncepcí v rámci 
stabilizovaných nebo návrhových ploch, s respektováním jejich regulačních pravidel, jako 
urbanistický celek s dominantní funkcí bydlení. 
 
2.Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené 
zástavby typické pro tento region a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako 
souvisle urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních 
systémů ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami (konfigurace 
terénu), trasami technického vybavení a majetkoprávními vztahy. 
 
3.Jsou respektovány  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. 
 
4.Koncepce řešení územního plánu se týká: 
-vytipování vhodných rozvojových lokalit, 
-stanovení regulativů využití jednotlivých funkčních ploch pro celé katastrální území, 
-územního systému ekologické stability, 
-řešení koncepce technického vybavení, 
-stanovení hranice zastavěného a zastavitelného území obce. 
 
5.Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití budou rozvíjeny v souladu s regulativy 
k těmto plochám: 
Bydlení 
Plochy jsou určeny především k bydlení . 
Bydlení bude realizováno nejprve v prolukách současně zastavěného území obce a dále 

v návrhových plochách pro bydlení. Stávající objekty jsou v území stabilizovány V plochách bydlení je 
možné umisťovat i jiné funkce v souladu s funkčním regulativem ploch bydlení. 

 
Občanská vybavenost 
Stávající obecní vybavenost je stabilizována. Rozšíření obecní vybavenosti není navrženo. 
Ostatní vybavenost tržního charakteru bude respektovat tzv. přípustné činnosti v území 

uvedené v regulativech jednotlivých funkčních ploch. 
 
Plochy smíšených a podnikatelských aktivit 
Plochy smíšených aktivit slouží převážně k umisťování provozoven drobné výroby, služeb a 

podobných aktivit. Prioritou rozvoje výrobních aktivit je intenzifikace stávající ploch zemědělské výroby. 
 
Zemědělská výroba 
Plochy pro zemědělskou výrobu slouží pro umístění zemědělských provozoven. 
Rozvoj zařízení zemědělské výroby bude realizováno na stávajících plochách zemědělských 

areálů - intenzifikací tohoto území. Ve východní části obce je navrženo rozšíření stávající plochy pro 
rostlinnou zemědělskou výrobu. V plochách pro zemědělskou výrobu (rostlinnou a živočišnou, nebo jen 
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pro rostlinnou) je možné umisťovat i nezemědělské provozovny a aktivity v rámci regulativu funkčního 
využití plochy. 

 
Plochy technické vybavenosti 
Nejsou v řešeném území situovány. 
 
Plochy pro sport a rekreaci 
Plochy jsou určeny  pro hromadnou a individuální rekreaci a sport. Jedná se zejména o 

sportovní a zábavní areály a dále plochy individuální rekreace - zahrádkářských chat. Stávající objekty 
individuální rekreace jsou v území stabilizovány. Návrhové plochy individuální rekreace jsou vymezeny 
v západní části obce. Návrh uvažuje s návrhovými plochami sportu a rekreace – v návaznosti na stávající 
sportoviště v severní části obce. 

 
Plochy veřejné zeleně 

Plochy jsou navrženy jako záměrná náhrada za původní přírodní prostředí v obci. ÚPO všechny plochy 
sídelní zeleně stabilizuje. ÚPO navrhuje plochu sídelní zeleně v lokalitě „centra obce“. ÚPO navrhuje 
plochy krajinné zeleně rekreační v návaznosti na navržené ohrázování obce. 

 
6.Funkční využití území, zásady uspořádání dopravy a koncepce občanského vybavení jsou 
stanoveny v hlavních výkresech grafické části a textové části ÚPD. 
 
7.Zástavba v prolukách, se kterými sousedí přilehlá zástavba, bude zásadně navazovat na 
sousední stavby stejným průběhem stavební čáry, bude respektovat regulovanou výšku 
zástavby a tvar střech. 
 
8.Zástavba v prolukách, se kterými sousedí izolované domy, bude zástavba rozvolněna 
izolovanými domy, popřípadě dvojdomky, s návazností na stavební čáru sousedních objektů a 
bude důsledně obklopena zelení. 
 
9.Zástavba návrhových lokalit bude respektovat navržené regulativy, stanovené pro tyto plochy.  
 
10.Na návrhových (zastavitelných) a rezervních plochách obce je  využití , které by v  budoucnu 
znemožnilo jejich zastavění navrhovanou funkcí, nepřípustné. Zemědělské využití je bez 
omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejich dlouhodobého zhodnocení. 
 
11.V řešeném území obce budou respektovány závazné regulativy, které jsou stanovené 
v nadřazených územně plánovacích dokumentacích. 
 
12.V řešeném území obce budou respektovány požadavky limitů využití území, jak vyplývají 
z obecně platných právních předpisů. 
 

Ochrana a rozvoj hodnot území obce Oldřichov: 
Bude respektována stávající urbanistická struktura obce vč. ploch veřejné zeleně, památek místního 
významu, plochy krajinné zeleně a ploch lesních pozemků – PUPFL. 
Stávající hodnoty budou rozvíjeny ve vztahu k posílení stability sídla na základě jeho trvale udržitelného 
rozvoje ve všech jeho složkách (sociální, ekonomické a v oblasti životního prostředí). V rámci posílení 
biogeografické stability bude přispívat vytváření jednotlivých prvků územního systému ekologické stability. 
Stávající urbanistická struktura a osídlení obce bude před povodněmi chráněno zemními hrázemi – suché 
nádrže Osek nad Bečvou (poldr). 
Budou stabilizovány památky místního významu: 
-socha P. Marie Svatohostýnské z r. 1935 u silnice na Osek n/B. 
-socha sv. Josefa s Ježíškem na jižním okraji obce u silnice na Sušice 
-kaple sv. Filipa a Jakuba z let 1899 – 1900 
-kamenný kříž před kaplí z r. 1901, 
V ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby nebyla při provádění pravidelné údržby a při 
odstraňování poruch nebo havárií ničena nebo poškozena. 
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c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně 
 
C.1) URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Pro návrh řešení je prioritní zachování vesnického prostředí.  
 

Prostorové uspořádání 
V současnosti je urbanistická struktura obce v zásadě vybudována a stabilizována. V obci se 

nepředpokládá masivní územní rozvoj, který by urbanistickou strukturu zásadně změnil. Proto návrh 
rozvojových lokalit respektuje stávající urbanistickou koncepci a dále ji rozvíjí. 
 

Funkční uspořádání 
Zásady urbanistického návrhu vycházejí z potřeby stabilizovat a rozvíjet stávající funkce a 

hodnoty v území, a podporovat činnosti které jsou dány změněnými společenskými podmínkami (např. 
výrobní služby, čistá výroba), dále stabilizovat a rozvíjet přírodní potenciál území. 

Hlavní potřeba v budoucnu bude směřována k vytvoření plně funkčního lokálního systému 
ekologické stability a vyrovnání demografické struktury obce. 

Obytnou zástavbou umisťovat především v prolukách zastavěného území, teprve po vyčerpání 
těchto rezerv při zvýšeném zájmu o výstavbu rodinných domů realizovat výstavbu v návrhových lokalitách 
- viz. výkresová dokumentace. 

Podporovat přestavbu starých zemědělských usedlostí pro funkci bydlení a výrobních služeb. 
Usměrňovat umisťování drobné vybavenosti a služeb do centrální části obce hlavně formou 

vestavby do stávajících objektů. 
 
Obyvatelstvo, bytový fond 
 
Stanovení předpokládaného počtu obyvatel a domů v návrhovém období – do r. 2020 
celkový počet obyvatel včetně urbanistické rezervy  146 obyvatel 
 
Občanské vybavení 
 
Školství a výchova 
V obci Oldřichov není školská vybavenost zastoupena. Nejbližší školská zařízení jsou umístěna 

v Sušicích a Oseku nad Bečvou, další pak v Radslavicích, Prosenicích, Lipníku nad Bečvou a Přerově,  
 
Předškolní zařízení (Jesle, MŠ) 
-v obci není tento druh vybavenosti zastoupen. Jsou využívány kapacity v zařízeních v okolních 
sídlech. 
 
Základní školy (ZŠ)   
-v obci není tento druh vybavenosti zastoupen. Jsou využívány kapacity zařízení 
v Radslavicích, případně v dalších sídlech. 
Základní umělecká škola je vyžívána v Přerově nebo v Lipníku nad Bečvou.  

 
Střední školy (SŠ)   
-v obci není tento druh vybavenosti zastoupen. Jsou využívány kapacity zařízení v Přerově, 
Lipníku nad Bečvou nebo dalších sídlech v nichž je tento druh vybavenosti umístěn. 
 
Mimoškolní činnost a volnočasové aktivity 
Mimoškolní činnost a volnočasové aktivity jsou zajišťovány jednotlivými školskými (případně 

jinými) zařízeními mimo sídlo a dále je možno využívat venkovní plochy sportovních aktivit.  
 
Ostatní typy školské vybavenosti (střední a vysoké školy,…) jsou dostupná v Přerově nebo 

ostatních sídlech. 
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V návrhovém období územního plánu (rok 2020) se nepředpokládá s návrhem ploch  
občanského vybavení pro školství a výchovu. V jižní části obce je stávající plocha sportu – s navrženým 
rozvojem, jejíž využití (viz. regulativy) umožňují umístění případných potřeb volnočasových či podobných 
aktivit. 

 
 
Veřejná správa, kultura 
 
V návrhovém období územního plánu (rok 2020) se nepředpokládá s návrhem ploch  

občanského vybavení pro veřejnou správu ani kulturu.  
 

 
Tělovýchova a sport 
 
V návrhovém období územního plánu (rok 2020) se předpokládá s rozšířením stávajících ploch 

sportu a rekreace v návaznosti na stávající plochu venkovního sportoviště.  
 
Zdravotní a sociální péče 
V návrhovém období územního plánu (rok 2020) se nepředpokládá s návrhem ploch  

občanského vybavení pro zdravotní a sociální péči.   
 

 
 

Vybavenost ostatní (komerční) 
Do této skupiny vybavenosti patří zařízení maloobchodu a služeb, fungující na principu tržního 

hospodářství. Základem je poskytování takových služeb, které jsou z hlediska hygienického přípustné 
v obytném území.  

 
Služby  
Všechny služby jsou nejblíže v okolních sídlech. V obci je telefonní automat v centru obce u 

Domu zahrádkářů. 
-stolářství 
 
Maloobchodní zařízení 
Základní obchodní zařízení jsou nejblíže v Přerově, Radslavicích, další prodejny jsou pak 

v dalších okolních sídlech. 
V obci jsou umístěny tato maloobchodní zařízení: 
-smíšené zboží – v objektu Obecního domu  
 
V návrhovém období územního plánu (rok 2020) se nepředpokládá s návrhem ploch komerční  

občanské vybavenosti. Řešení územního plánu předpokládá umisťování vybavenosti do ploch bydlení 
stávající občanské vybavenosti – viz. funkční regulativy.  

 
 
ekonomický potenciál 
 
Zemědělská výroba 
 
Řešené území se nachází v tradičně zemědělské oblasti. 
 

 
Zemědělská výroba – areály zemědělské výroby – jsou v dnešní době stabilizovány a poskytují 

formou intenzifikace jejich využití rozvojový potenciál i pro nezemědělské výrobní činnosti. ÚPD navrhuje 
rozvoj plochy ve východní části pro zemědělskou výrobu rostlinnou. 
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Průmyslová a řemeslná výroba, sklady 
 
ÚP nenavrhuje žádnou návrhovou plochu smíšených ani výrobních aktivit.  
 
Lesní hospodářství 

V řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské v nepatrné výměře 0,1ha. 
Z hlediska dřevinné skladby jsou na katastrálním území zastoupeny převážně listnaté nebo 

smíšené porosty.  
Jedná se výhradně o lesy hospodářské-produkční. Lesy zvláštního určení ani lesy ochranné se 

v řešeném území nevyskytují.  
ÚPO nenavrhuje  žádný zábor PUPFL. 
Na k.ú. Oldřichov v lesích hospodaří Lesy ČR-Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm, obec 

Oldřichov, případně jednotliví drobní vlastníci. 
 
Plochy pro dopravu 
Z hlediska návrhových ploch pro dopravu nejsou vyvolány plošné nároky na plochy záchytných 

parkovišť, případně ploch dalších zařízení dopravního vybavení. 
 
V řešeném území nejsou samostatné plochy pro dopravu navrhovány: 
 
Plochy pro technickou vybavenost 
Z hlediska návrhových ploch pro technickou infrastrukturu jsou vyvolány plošné nároky zejména 

na plochy pro budování čistíren odpadních vod, případně ploch dalších zařízení technického vybavení. 
 

ÚPO nenavrhuje plochu pro technickou vybavenost obce. 
 
C.2) ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
Zastavitelné plochy jsou uvedeny v grafické části ÚPD a vymezují návrhové-rozvojové plochy pro 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití v rámci zastavitelného území. 
 
Plochy zastavitelného území: 

Výměra plochy v ha Pořadové číslo 
plochy 

Označení (název plochy) 

Celá plocha Zastavitelná plocha 

Druh 
funkčního 

využití 

Funkční typ 
plochy 

1 2 3a 3b 4a 4b 
1001  1,46  A BP 
1002  0,08  A BP 
1003  0,26  C RH 
1004  0,16  C RH 
1005  0,99  C RI 
1006  0,16  D VZr 

 
 
C.3) PLOCHY PŘESTAVBY 
Plochy přestaveb nejsou v ÚPD navrhovány. 
 
C.4) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Jako plocha veřejné zeleně jsou vnímány neoplocené soukromé předzahrádky u rodinných 
domků po východní straně ulicové návsi. Kromě této zeleně se v centru  v obce nachází menší parkově 
upravená plocha kolem kapličky a pomníku padlým s dvěma lípami, menší plocha zeleně je  u kulturního 
domu, výrazná je zeleň u hřiště. 
Stávající plochy sídelní zeleně jsou stabilizovány a dále jsou navrženy nové plochy sídelní zeleně 
v prostor návsi a v návaznosti na objekt kaple. Tyto plochy budou upraveny jako plochy parků, návsi a 
dalších veřejných prostorů v souladu s využitím území. 
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d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
 

 
Zásobování pitnou vodou 

• v návrhovém řešení budou respektovány trasy silnic: 
III / 43419 Oldřichov – Oldřichov – Osek nad Bečvou 

• stabilizovat stávající síť místních obslužných komunikací a realizovat jejich úpravy 
v souladu s koncepcí ÚPO 

• realizovat síť navržených místních obslužných komunikací v návaznosti na navržené 
plochy územního rozvoje 

• stabilizovat stávající síť účelových komunikací a jejich případné úpravy a přeložky 
realizovat s navrženou koncepcí dopravy 

• z důvodů přístupu na jednotlivé vlastnické parcely nebo i jejich části je možné budovat 
účelové komunikace a přístupové komunikace a zpevněné plochy i nad rámec 
navržené dopravní koncepce ÚPO 

• realizovat úpravu a přeložky tras účelových komunikací v návaznosti na realizaci 
ohrázování obce 

• stabilizovat stávající umístění zastávek hromadné autobusové dopravy 
• stabilizovat stávající síť chodníků v obce a dobudovat ji v místech chybějících úseků 
• vybudovat nové chodníky v místech územního rozvoje a to min. jednostranné podél 

komunikací funkční třídy C3 
• realizovat navržené cyklostezky v návaznosti na navrženou dopravní koncepci ÚPO 
• realizovat u všech zdrojů dopravy parkoviště dle navržené dopravní koncepce 
• Jižní část řešeného území zasahuje do ochranného pásma vzletového a přibližovacího 

prostoru letiště Přerov. Nejnižší výšková úroveň v řešeném území tohoto pásma je 330 
m.n.m. Tento prostor nesmí být narušen žádnými novými překážkami. Výjimku z OP 
může udělit pouze Ministerstvo obrany ČR. 

 
Zásobování pitnou vodou 

• stabilizovat stávající systém zásobování pitnou vodou (prameniště, vodojem, rozvody) 
• rozšířit rozvody pitného vodovodu do míst územního rozvoje (návrhové plochy) 
• dimenzování nových vodovodních řadů bude odpovídat zajištění špičkových odběrů a 

zajištění dodávky potřebného množství požární vody.  
• potřebná akumulace vody, ve stávajícím vodojemu, pro zásobování obce vodou 

včetně uvažovaného nárůstu plánované zástavby, je zajištěna kapacitou stávajícího 
vodojemu (VDJ – „Kunovy“). 

• voda z domovních studní bude používána hlavně pro technické účely jako užitková. 
 
 
Odkanalizování 

• stávající rozvod obecní kanalizace (jednotná kanalizace) zůstane stabilizován, včetně 
stávající čistírny odpadních vod. 

• Realizovat rozšíření kanalizačního systému i do míst územního rozvoje (návrhové 
plochy) 

• stavby, které nebudou být moci napojeny na obecní kanalizaci, budou povolována za 
předpokladu vybudování domovní ČOV nebo žump, do kterých budou sváděny 
splaškové odpadní vody z objektů. Žumpy budou umístěny tak, aby po vybudování 
kanalizace a napojení na ČOV mohla být žumpa zrušena a provedeno přímé napojení 
kanalizační přípojkou na obecní kanalizaci. Umístění žump musí splňovat požadavky 
ČSN 75 6081 Žumpy. Dešťové vody budou sváděny do zvláštních jímek pro další 
využití, nebo budou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace , případně přímo do 
recipientu. 
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Odpadové hospodářství 

• Likvidace komunálního odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a odvozem 
mimo řešené území.  

• Na řešeném území se skládkování odpadu nenavrhuje. 
 
Zásobování elektrickou energií 

• Stabilizovat stávajíc rozvody VN 22kV 
• Provést přeložku trasy VN č.9 v souvislosti s ohrázováním obce 
• Posílení a úpravy trafostanic provádět v návaznosti na navrženou koncepci ÚPO, 

případně dle aktuální odběrové bilance obce 
• Z hlediska vytápění se neuvažuje s vytápěním domů elektrickou energií 
• realizovat rozšíření rozvodů NN v návaznosti na navržené lokality územního rozvoje. 

 
Zásobování teplem 

• Koncepce zásobování teplem je řešena na základě systému lokálního vytápění 
rodinných domků a samostatných kotelen pro objekty občanské vybavenosti a 
podnikatelské sféry.  

• Se systémem centrálního vytápění se neuvažuje. 
• Palivo – energetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat využití zemního plynu 

pouze s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie jen v nezbytné míře. 
 

Zásobování plynem 
• ÚPD respektuje stávající rozvody STL, vč. přivaděče z Pavlovice u Přerova.  
• Obec bude napojena na RS Pavlovice u Přerova.  
• Po obci navrhuje rozšíření stávajícího rozvodu STL plynovodu v rámci výstavby 

nových lokalit. 
• V ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby při provádění pravidelné 

údržby a při odstraňování poruch nebyla ničena příp. poškozována. 
• Realizovat novou trasu VTL plynovodu 
• Realizovat přeložku VTL plynovodu v návaznosti na navržené ohrázování obce 

 

Veřejné osvětlení 
• Stávající koncepce VO nebude v zásadě měněna, při rekonstrukci el. energie 

doporučuji pokračovat i s obnovením veřejného osvětlení, dle možností rozvody 
ukládat s kabelovým rozvodem NN do země . V okrajových částech obce lze ponechat 
rozvody VO vzdušným vedením spolu s rozvody NN.  

• vybudovat VO v místech územního rozvoje obce. 
 

Státní telefon 
• V současné době je obec Oldřichov plně telefonizována. Stávající stav umožňuje 

napojení návrhových ploch na stávající rozvody telef. sítě.  
• V případě nutnosti posílit trasy telefonních kabelů dle potřeb obce 

Místní rozhlas 
• Místní rozhlas je v obci ve vyhovujícím stavu. Rozhlasová ústředna je umístěna 

v budově obecního úřadu. Po obci je rozveden vzdušným vedením spolu s vedením 
NN. S prováděním rekonstrukce a kabelizací linek spojových bude rozvod místního 
rozhlasu souběžně uložen do země, případně zvolena technologie bezdrátového 
spojení, čímž dojde ke zlepšení vzhledu obce. 

• Pro nově navrhovaná území budou rozvody místního rozhlasu  rozšířeny. 
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Kabelová televize 
• Řešení ÚPO neuvažuje s rozvody kabelové televize, jejich situování v území je 

však přípustné. 

Dálkové kabely 
• V řešeném území se nachází dálkové kabely a zařízení , které jsou ve správě 

ČESKÉHO TELECOMU, a.s. 
-DK Přerov-Lipník 
Uvedené trasy dálkových kabelů musí být respektovány. 
 
Radioreléové spoje 

• Katastrálním územím obce Oldřichov neprochází RR trasa. 
Na k.ú. Oldřichov nejsou umístěny žádné základnové stanice mobilních operátorů. 
 
 

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana 
před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

 
Koncepce a uspořádání krajiny: 

Funkčně samostatná zeleň 
Jako funkčně samostatná zeleň je chápána zeleň veřejně přístupná ve volných 

(nezastavěných) plochách, která není součástí žádné jiné urbanistické funkce. Tato zeleň má především 
funkce rekreační, krajinotvornou a estetickou. Funkčně samostatná zeleň je tvořena plochami sídelní 
zeleně, plochami krajinné zeleně a plochami lesů.   

Sídelní zeleň 
Jako funkčně samostatné plochy sídelní zeleně (ZS) jsou obecně označovány záměrně 

komponované plochy zeleně v zastavěných územích sídel, které se významně podílejí na  vytváření 
kultivovaného prostředí sídla.  

Jako plocha veřejné zeleně jsou vnímány neplocené soukromé předzahrádky u rodinných 
domků po východní straně ulicové návsi. Kromě této zeleně se v centru  v obce nachází menší parkově 
upravená plocha kolem kapličky a pomníku padlým s dvěma lípami, menší plocha zeleně je  u kulturního 
domu, výrazná je zeleň u hřiště. 

Nově se navrhují plochy veřejné zeleně po západní straně návsi, kde vytvoří ucelenou plochu 
kolem kapličky s pomníkem padlým, menší plocha se navrhuje  jižně od hřiště. Plochy bude postupně 
vykupovány od vlastníků (singularistů). 

Krajinná zeleň 
Plochy krajinné zeleně jsou funkčně samostatné plochy nelesní zeleně, jejichž rozvoj je řízen 

především přírodními procesy (ladem ležící pozemky, příp. pozemky s omezeným hospodářským 
využitím). Nacházejí se převážně mimo souvisle zastavěné území, ve volné krajině. Do zastavěného 
území sídel zasahují omezeně, převážně podél vodních toků a ve výrazných svazích. 

Krajinná zeleň může mít řadu podstatných funkcí, přičemž k nejvýznamnějším patří funkce 
krajinotvorná, ekologická, půdoochranná a vodohospodářská.  

V katastru Oldřichova je nepatrná plocha krajinné zeleně tvořena porosty na hraně říční terasy 
Bečvy v jižním okraji katastru a ojedinělými keři rostoucími  při upraveném korytě Libušky.Nově jsou jako 
plochy krajinné zeleně navržené prvky ÚSES. 

Zeleň protipovodňových opatření  - jedná se o trvalé travní porosty na ochranných hrázích, 
které budou obkružovat zastavěné území obce. 

Krajinná zeleň rekreační – jedná se o plochy přírodě blízké zeleně, do kterých je možno 
umisťovat nestavební rekreační zařízení  - travnatá hřiště a sportoviště,  dětské hrací prvky. Navrhují se 
v plochách přiléhajících k ohrázování obce. Výsadby velkých listnatých dřevin v těchto plochách (javor 
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mléč, lípa malolistá, dub letní, jasan ztepilý jilm habrolistý, javor babyka) zmírní pohledovou exponovanost 
protipovodňových hrází. Plochy krajinné zeleně rekreačné se navrhují ve čtyřech lokalitách. 

Lesy 
Plochy lesů jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 

Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Patří mezi ně především plochy s lesními porosty, 
plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, nebo dočasně odstraněny na základě 
rozhodnutí orgánu státní správy lesů, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty bez vlastní parcely. Na 
území katastru Oldřichova se lesy vyskytují ve výměře 0,1 ha  

Nové plochy lesů nejsou navrhovány. 

 

 Zeleň v jiných funkčních plochách 

Zeleň v jiných funkčních plochách má doplňkovou funkci k hlavní urbanistické funkci příslušné 
stavební plochy. Z pohledu přístupnosti se jedná převážně o zeleň omezeně přístupnou. Zeleň ve 
stavebních plochách tvoří v prvé řadě: 

• Zahrady u selských usedlostí, zahrnuté do ploch bydlení (BV, BP), které spolu 
s několika velkými solitérními ovocnými stromy doplňují estetický rámec obce. 

• Zeleň kolem hřiště na návsi 

Nově se v této kategorii navrhují: 

• zahrady u rodinných domků v návrhových lokalitách bydlení (dnes zahrady a 
orná půda), 

 
 
Změny ve využití krajiny vycházejí z podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 

využití, případně z dalších právních a technických norem. 
 
 
Vodní toky: 

• Respektovat trasy vodních toků a melioračních svodnic, zachovat je ve své původní 
přirozené stopě bez  jejich úprav tras.  

• Zatrubňování vodních toků je nepřípustné (s výjimkou staveb protipovodňových 
opatření) 

• Realizovat úpravy či přeložky tras vodních toků v návaznosti na realizaci ohrázování 
obce a výstavbu suché nádrže Osek nad Bečvou 

• Respektovat doprovodnou zeleň vodních toků.  
• Realizovat protipovodňová opatření v rozsahu správního území obce Oldřichov: 

-suchou nádrž Osek nad Bečvou 
• V ploše suché nádrže Osek nad Bečvou neumisťovat trvalé stavby, které by omezily, 

narušily nebo znemožnily realizaci nebo následný provoz suché nádrže Osek nad 
Bečvou 

• Jakoukoliv stavební činnost v ploše suché nádrže Teplice podmiňovat souhlasem 
příslušného orgánu životního prostředí (vodoprávní úřad). 

• Činnosti v území budou plně respektovat zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), především však §66 a 67. 

§66-záplavová území 
§67-omezení v záplavových územích 

*aktivní zóna záplavového území: 
-nesmí se zde umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 

upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, 
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odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické 
infrastruktury. 

V aktivní zóně je dále zakázáno: 
-těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádění terénních 

úprav zhoršující odtok povrchových vod 
-skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
-zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 
-zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení 
 

*mimo aktivní zónu záplavového území: 
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. 

Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. Mimo aktivní zónu záplavového území nesmí 
být povolovány stavby a zařízení, které by svým umístěním a technickým řešením zhoršily odtokové 
poměry území, a které by při záplavách ohrozily na zdraví či životech jakékoli osoby. Stavebně technické 
řešení staveb musí odpovídat umístění stavby do záplavového území se zajištěním funkčnosti všech 
nadzemních podlaží stavby i po dobu záplav. Komunikace, mosty , liniové stavby nebo jiné objekty 
technické infrastruktury, které nelze umístit jinam, provádět tak, aby byla v případě záplavy zajištěna jejich 
funkčnost. V záplavovém území se nedovoluje měnit stávající kultury ZPF – trvalých travních porostů - ve 
prospěch orné půdy sadů nebo zahrad. Bude podporována změna kultur z orné půdy, sadů a zahrad ve 
prospěch trvalých travních porostů nebo krajinné zeleně, případně PUPFL. 

 
Návrh: 
ÚPN obce  plně respektuje trasy vodních toků , zachovává je ve své původní přirozené stopě 

bez jakýchkoli jejich úprav včetně břehových porostů s výjimkou úpravy trasy vodního toku v návaznosti 
na navržené ohrázování obce v jižní části Oldřichova. Jakékoliv zatrubňování vodních toků je nepřijatelné. 

Návrh předpokládá vybudování protipovodňové ochrany – suchého poldru osek nad Bečvou a 
vyloučení plochy zastavěné části obce z tohoto poldru ohrázováním obce zemní hrází. 

V západní části řešeného území je navržena vodní plocha. 
 
Navržené  plochy územního rozvoje částečně zasahují do pozemků s odvodněním. 
 
Provozní pásma vodních toků jsou v návrhu řešení respektována. 
 
Činnosti v území budou plně respektovat zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), především však §66 a 67. 
§66-záplavová území 
§67-omezení v záplavových územích 

• aktivní zóna záplavového území: 
-nesmí se zde umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 

upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, 
odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické 
infrastruktury. 

V aktivní zóně je dále zakázáno: 
-těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádění terénních 

úprav zhoršující odtok povrchových vod 
-skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
-zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 
-zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení 
 

• mimo aktivní zónu záplavového území: 
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. 

Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. Mimo aktivní zónu záplavového území nesmí 
být povolovány stavby a zařízení, které by svým umístěním a technickým řešením zhoršily odtokové 
poměry území, a které by při záplavách ohrozily na zdraví či životech jakékoli osoby. Stavebně technické 
řešení staveb musí odpovídat umístění stavby do záplavového území se zajištěním funkčnosti všech 
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nadzemních podlaží stavby i po dobu záplav. Komunikace, mosty , liniové stavby nebo jiné objekty 
technické infrastruktury, které nelze umístit jinam, provádět tak, aby byla v případě záplavy zajištěna jejich 
funkčnost. V záplavovém území se nedovoluje měnit stávající kultury ZPF – trvalých travních porostů - ve 
prospěch orné půdy sadů nebo zahrad. Bude podporována změna kultur z orné půdy, sadů a zahrad ve 
prospěch trvalých travních porostů nebo krajinné zeleně, případně PUPFL. 

 
Suchá nádrž – poldr, Osek nad Bečvou: 
- v jeho severní části - situována Suchá nádrž, Osek nad Bečvou.  
Poldr Teplice spolu s poldry Teplice, a Osek nad Bečvou, jsou důležitými prvky možného 

systému protipovodňové ochrany se zásadním ochranným významem hustě osídleného v údolí Bečvy. 
ÚPD musí tyto výhledové záplavové prostory těchto nádrží hájit před nežádoucí výstavbou nebo 
nevhodným využitím. Toto hájení však neznamená bezpodmínečnou nutnost tyto projekty realizovat. Od 
jejich územního hájení je možné upustit tehdy, pokud bude vypracován obecně přijatelný a účinný systém 
protipovodňové ochrany území, který s dostatečnou věrohodností prokáže, že předpokládaný ochranný 
účinek uvedených retenčních prostorů lze postrádat nebo nahradit jinými opatřeními. 

 
 
Ohrázování obce Oldřichov: 

• je navrženo ohrázování obce Oldřichov před negativními účinky záplav.  
-uvažuje se zemní hrází kolem celého zastavěného území obce. Hladina při Q100  a koruna 

hráze (zvýšení o 0,5 m), tj. koruna hráze je na kótě 225,50 m.n.m..  
 

Návrh řešení respektuje nadřazenou ÚPD a navrhuje vyloučení obce Oldřichov  ze záplavy 
suchého poldru. 

 
 
Územní systém ekologické stability: 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability 
krajiny (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a 
nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho 
povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory. Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční 
prvky. 

Návrhem ÚSES řešeného území se zabývá několik různých dokumentací. 

Pro nadregionální a regionální úroveň ÚSES stanovují ZÚR OK, který je převzaly z územně 
technického podkladu (ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR  - Regionální a nadregionální ÚSES ČR.  

Z tohoto materiálu vyplývá, že celý katastr oldřichova je součástí nadregionálního biokoridoru 
(NRBK) K 143  který se svou nivní i vodní osou sleduje tok Bečvy - respektive jeho ochranné zóny. Do 
biokoridoru je vloženo regionální biocentrum Rybáře, ohraničené řekou a starým ramenem Bečvy 
(Libuška), již mimo katastr Oldřichova. V ochranné zóně, která je součástí  NRBK se uplatňuje tzv. 
koridorový efekt, z něhož vyplývá, že všechny významné ekopozitivní krajinné segmenty, tj. skladebné 
prvky regionálního a místního ÚSES, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a další evidované 
hodnotné lokality a plochy s vyšším stupněm ekologické stability, jsou chápány jako součást NRBK. 
V praxi to znamená, že v ochranné zóně NRBK je realizován zvýšený zájem orgánů ochrany přírody o 
vyjmenované segmenty uplatňovaný v rámci platné legislativy, neznamená to však, že jsou v této zóně 
dotčeny další stávající a navrhované funkce v území 

Z regionální úrovně ÚSES se v území žádný prvek nenachází. 

Návrh místního (lokálního) ÚSES byl pro řešené území zpracován v generelové podobě v rámci 
většího územního celku okresu Přerov v roce 1992. Dokumentace generelu místního ÚSES obsahuje 
prvky místního významu. Územní plán přebírá navržený generel ÚSES prakticky v plném rozsahu, včetně 
návrhu interakčních prvků, sloužících zejména k důkladnému rozčlenění odlesněných částí krajiny 
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V současné době prochází katastrem Oldřichova jedna větev navrženého místního ÚSES, 
reprezentující společenstva podmáčených až vlhkých stanovišť, která sleduje tok Libušky a 
v jihovýchodním okraji katastru vstupuje do nepatrné plochy lokálního biocentra, které se z převážné části 
nachází na katastru Sušic. 

Pro potřeby územního plánu obce je návrh ÚSES zpracován nad digitalizovanou mapou 
katastru nemovitostí. Podoba navrženého ÚSES vychází z generelu místního ÚSES z roku 1993 Všechny 
prvky ÚSES jsou v rámci územně plánovací dokumentace považovány za navržené (jde o návrh z 
hlediska prostorové lokalizace, nikoliv funkčnosti prvků). 

 

Přehled navržených prvků ÚSES v k.ú. Oldřichov (na prvním místě je uvedeno nové 
označení dle územního plánu obce, na druhém místě původní označení dle generelu ÚSES 
s číslem mapového listu 1 : 10 000  25 - 13- 09 v pomocném kladu okresu Přerov pod číslem 37  

 
kód prvku 

ÚSES v územním 
plánu 

kód prvku v Generelu 
ÚSES 

poznámka 

BC1 BC 6 Mapový list 37 LBC zasahuje jen  západním okrajem 
BK1 BK 9 mapový list 37  
BK2 BK 8 mapový list 37  
IP1 IP21 mapový list 37  
IP2 IP11 mapový list 36,   
IP3  IP2  mapový list 37  
IP4 IP14 mapový list 37  
IP5 IP13 mapový list 37  
IP6 IP12 mapový list 37  
IP7  Nový prvek vzešlý z řešení ÚP 
IP8  Nový prvek vzešlý z řešení ÚP 
IP9  Nový prvek vzešlý z řešení ÚP 
IP10  Nový prvek vzešlý z řešení ÚP 
IP 11 IP 8  
 

Cílová podoba jednotlivých skladebných prvků ÚSES je dána jejich funkcí v systému. Základní 
skladebné prvky (biocentra a biokoridory) by měly reprezentovat typická společenstva lužního lesa a nivy. 

Důležitým úkolem z hlediska budoucího vytváření ÚSES je zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace, zejména návrhu komplexních pozemkových úprav. 

Realizace územního systému ekologické stability je veřejně prospěšným opatřením. 

Všechny prvky ÚSES mají svou plošnou výměru, i ty, které jsou z hlediska zobrazitelnosti 
zakresleny jako linie. 

Pro interakční prvky platí stejné principy jako pro plochy krajinné zeleně 

 

BC 1 (BC6/37)– Roubaniny  

Biocentrum lokálního významu 

Výměra: 3,5 ha, převážná část na katastrálním území Sušice  

Stávající stav: Tok Libušky na katastru Oldřichova, plocha orné půdy, lada, listmatý remíz na 
katastru Sušice 

Navrhovaná opatření: Výsadba kvalitních břehových porostů podél toků s dřevinnou skladbou 
odpovídající stanovišti na katastru Oldřichova. na katastru Sušice alespoň 1,5 – 2 ha zalesnit dřevinnou 
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skladbou odpovídající stanovišti, zbývající plochu převést na louku s přirozenou skladbou 
bylin.doprovodného porostu toku.  

BK 1 – (BK9/37) Libuška   

Biokoridor lokálního významu 

Délka: 0,75 km 

Stávající stav: Upravený tok Libušky, převážně bez břehového porostu. Na okraji zastavěného 
území obce břehový porost s bohatým keřovým patrem. 

Navrhovaná opatření: Výsadba kvalitních břehových porostů podél toku. 

BK 2 – (BK8/37)  

Biokoridor lokálního významu 

Délka: 0,2 km 

Stávající stav: Hrana nízké říční terasy, místy porosty dřevin. 

Navrhovaná opatření: Výsadba porostů dřevin odpovídajících stanovišti. 

IP 1 – (IP21/37)  

Interakční prvek 

Délka: 0,525 km 

Stávající stav: Orná půda 

Navrhovaná opatření: Výsadba pásu domácích dřevin odpovídajících stanovišti (stromů i keřů). 

IP 2 – (IP11/37)  

Interakční prvek na hranici katastru 

Délka: 0,45 km 

Stávající stav: Orná půda 

Navrhovaná opatření: Výsadba pásu domácích dřevin odpovídajících stanovišti (stromů i keřů). 

IP 3 – (IP2/37)  

Interakční prvek na hranici katastru 

Délka: 0,4 km 

Stávající stav: Orná půda 

Navrhovaná opatření: Výsadba pásu domácích dřevin odpovídajících stanovišti (stromů i keřů). 

IP 4 – (IP14/37)  

Interakční prvek 

Délka: 0,35 km 

Stávající stav: Záhumení cesta  

Navrhovaná opatření: Výsadba pásu domácích dřevin odpovídajících stanovišti nebo ovocných 
dřevin rezistentních odrůd. 

IP 5 – (IP13/37)  

Interakční prvek 

Délka: 0,30 km 

Stávající stav: Polní cesta,orná půda 
Navrhovaná opatření: Výsadba pásu domácích dřevin odpovídajících stanovišti nebo ovocných stromů. 
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IP 7  

Interakční prvek 

Délka: plošný 

Stávající stav:orná půda 
Navrhovaná opatření: Výsadba plochy domácích dřevin odpovídajících stanovišti nebo ovocných stromů. 
 

IP 8 

Interakční prvek 

Délka: plošný 

Stávající stav:orná půda 
Navrhovaná opatření: Výsadba plochy domácích dřevin odpovídajících stanovišti nebo ovocných stromů. 
 

IP 9  

Interakční prvek 

Délka: plošný 

Stávající stav:orná půda 
Navrhovaná opatření: Výsadba plochy domácích dřevin odpovídajících stanovišti nebo ovocných stromů. 
 

IP 10  

Interakční prvek 

Délka: plošný 

Stávající stav:orná půda 
Navrhovaná opatření: Výsadba plochy domácích dřevin odpovídajících stanovišti nebo ovocných stromů. 
 

IP 11  

Interakční prvek 

Délka: liniový-0,1 km 

Stávající stav:orná půda (bývalá polní cesta) 
Navrhovaná opatření: Výsadba pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG. 
 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a 
interakční prvky. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající z jejich 
funkce v systému. Směrné je vymezení (přesné hranice) skladebných prvků ÚSES.  

Na plochách ÚSES není možné umísťovat stavby s výjimkou staveb charakteru podmíněně přípustných a 
měnit využití ploch na plochy s nižší ekologickou stabilitou. 

Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) platí následující regulace 
využití: 

Přípustné jsou: 
výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací výsadby dřevin 
neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních dřevin, do doby 
realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, příp. jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené 
podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou stabilitu území, signální a stabilizační kameny a jiné 
značky pro geodetické účely 
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Podmíněně přípustné jsou: 
liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, 
přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, stanice sloužící 
k monitorování ŽP 

Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno v dalších stupních přípravy ÚSES 
koordinovat s požadavky správců dotčených sítí. Obdobně výsadbu podél vodních toků je nutno provádět 
v souladu s požadavky příslušného správce toku. 

V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu ÚSES 
s ohledem na nově vznikající vztahy k pozemkům. Tyto korekce či upřesnění bude možno provádět pouze 
tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

Realizace územního systému ekologické stability, ochrana a vytváření ÚSES je veřejně prospěšným 
opatřením nestavební povahy. 
 
Prostupnost krajiny: 
Prostupnost krajiny je dána využitím jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy krajinné 
zeleně, plochy určené k plnění funkcí lesa nesmí být v území oploceny s výjimkou jejich výsadby a 
ochrany před zvěří či dalšími jevy. 
 
Protierozní opatření: 
Protierozní opatření jsou řešena v rámci umístění jednotlivých prvků ÚSES a dalších ploch krajinné 
zeleně. V podrobnosti územního plánu není podrobně vyhodnocovat erozní ohrožení jednotlivých území, 
toto bude předmětem KPÚ v území. 
 
Ochrana před povodněmi: 

Činnosti v území budou plně respektovat zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), především však §66 a 67. 

§66-záplavová území 
§67-omezení v záplavových územích 

• aktivní zóna záplavového území: 
-nesmí se zde umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 

upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, 
odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické 
infrastruktury. 

V aktivní zóně je dále zakázáno: 
-těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádění terénních 

úprav zhoršující odtok povrchových vod 
-skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
-zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 
-zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení 
 

• mimo aktivní zónu záplavového území: 
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. 

Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. Mimo aktivní zónu záplavového území nesmí 
být povolovány stavby a zařízení, které by svým umístěním a technickým řešením zhoršily odtokové 
poměry území, a které by při záplavách ohrozily na zdraví či životech jakékoli osoby. Stavebně technické 
řešení staveb musí odpovídat umístění stavby do záplavového území se zajištěním funkčnosti všech 
nadzemních podlaží stavby i po dobu záplav. Komunikace, mosty , liniové stavby nebo jiné objekty 
technické infrastruktury, které nelze umístit jinam, provádět tak, aby byla v případě záplavy zajištěna jejich 
funkčnost. V záplavovém území se nedovoluje měnit stávající kultury ZPF – trvalých travních porostů - ve 
prospěch orné půdy sadů nebo zahrad. Bude podporována změna kultur z orné půdy, sadů a zahrad ve 
prospěch trvalých travních porostů nebo krajinné zeleně, případně PUPFL. 
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Suchá nádrž – poldr, Osek nad Bečvou: 
- v jeho severní části - situována Suchá nádrž, Osek nad Bečvou.  
Poldr Teplice spolu s poldry Teplice, a Osek nad Bečvou, jsou důležitými prvky možného 

systému protipovodňové ochrany se zásadním ochranným významem hustě osídleného v údolí Bečvy. 
ÚPD musí tyto výhledové záplavové prostory těchto nádrží hájit před nežádoucí výstavbou nebo 
nevhodným využitím. Toto hájení však neznamená bezpodmínečnou nutnost tyto projekty realizovat. Od 
jejich územního hájení je možné upustit tehdy, pokud bude vypracován obecně přijatelný a účinný systém 
protipovodňové ochrany území, který s dostatečnou věrohodností prokáže, že předpokládaný ochranný 
účinek uvedených retenčních prostorů lze postrádat nebo nahradit jinými opatřeními. 

 
Ohrázování obce Oldřichov: 

• Podle je navrženo ohrázování obce Oldřichov před negativními účinky záplav.  
-uvažuje se zemní hrází kolem celého zastavěného území obce. Hladina při Q100  a koruna 

hráze (zvýšení o 0,5 m), tj. koruna hráze je na kótě 225,50 m.n.m..  
 

Návrh řešení respektuje nadřazenou ÚPD a navrhuje vyloučení obce Oldřichov  ze záplavy 
suchého poldru. 
 
 
Rekreace: 

Velkou část řešeného území tvoří zemědělsky využívaná půda.  
Je navržena jedna hlavní – regionální cyklistická trasa II.třídy po stávající silnici III.třídy č.43419 

od Bečvy do Oldřichova a Sušic a dále po silnici II.třídy č.434 pokračuje ve směru do Radslavic. Další 
nadregionální cyklistická trasa je vedena podél řeky Bečvy v severozápadní části řešeného území. 

 
V obci slouží některé objekty jako rekreační objekty. 
 
V řešeném území jsou situovány plochy individuální rekreace v  návaznosti na zastavěné území 

obce. Plochy individuální rekreace v řešeném území jsou stabilizovány a jejich využití je možné v rámci 
navržených regulativů územního rozvoje. Návrhové plochy individuální rekreace jsou navrhovány 
v západní části obce v ploše ohrázování. 

 
Z dalších forem krátkodobé rekreace je možno jmenovat: 
-sportovní činnost na stávajících sportovních plochách 
-vycházky do okolí 
-společenské a taneční zábavy 
-zahrádkaření na pozemcích rodinných domů a chat 

 
 
Dobývání nerostů: 

Na katastrálním území obce Oldřichov se v souladu s platnými ustanoveními § 18,19 a 43 
horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění zákona č. 542/1991 Sb., nejsou podle ust. § 29 odstavce 3 cit. 
Horního zákona evidovány žádné dobývací prostory ani chráněná ložisková území. 

Na katastrálním území obce Oldřichov se nenachází žádné výhradní ani nevýhradní ložisko 
nerostů ve vlastnictví ČR, na které by se z ustanovení Horního zákona vztahovala územní ochrana. 

Řešené území není ani situováno v lokalitě s prognózními zdroji nerostných surovin. 
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího  účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (výškový regulace zástavby, intenzita využití pozemků 
v plochách) 

 
 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 
 

Návrh funkčního využití území člení plochy do jednotlivých funkčních skupin ploch s rozdílným 
způsobem využití. Rozlišeny jsou plochy stávající, navrhované a plochy výhledové (rezervy). 

 
Stavby v plochách stavebních či nestavebních jsou v jednotlivých případech nepřípustné, 

jestliže počtem, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality. Rovněž jsou nepřípustné, 
jestliže mohou být zdrojem závad, které dle druhu lokality jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné 
nebo v jejím okolí. 

 
Hranice jednotlivých funkčních ploch jsou závazné. Případné změny funkčního využití území 

musí být řešeny pořízením změny územního plánu.  
 
Veškeré regulační podmínky (funkční, prostorové…) se vztahují mimo současně zastavěné 

území obce k základním plochám (nikoli k parcelám). Pod názvem základní plocha se pro účel ÚPD 
rozumí plocha, která je homogenní z hlediska funkčního typu a limitu využití (vyjádřena barevnou 
plochou). V současně zastavěném území obce (ve všech současně zastavěných územích ve správním 
území obce) se regulace uplatní následovně: 

-plochy urbanizované-stavební – regulace je vztažena k jednotlivým základním plochám 
(vyznačených barvou a funkčním kódem). 

-plochy neurbanizované-nestavební – regulace je vztažena k jednotlivým základním plochám 
jako mimo zastavěné území obce. 

 
 
Funkční plochy 
Udává hranici plochy určené k zastavění určitou funkcí. Objem objektu nesmí tuto hranici 

překročit. Plocha vymezená určitou funkcí udává zastavitelnou část parcely v tomto funkčním uspořádání. 
V jednotlivých funkčních plochách je možno umisťovat zpevněné plochy (komunikace, parkoviště) drobné 
stavby a objekty spojené s technickým vybavením území, případně přípustné činnosti uvedené 
v regulacích k jednotlivým funkčním plochám. 
 
 
 
Regulační prvky plošného uspořádání – plochy s rozdílným způsobem využití 

 
Funkční uspořádání území je členěno na: 
-plochy stavební (urbanizované) – pro účely územního plánu se jedná o plochy převážně 

zastavěné. 
-plochy nestavební (neurbanizované) – pro účely územního plánu se jedná o plochy 

převážně nezastavěné. 
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PLOCHY STAVEBNÍ 

 
Pro účel územního plánu rozumí plochy převážně zastavěné nebo navržené k zastavění 

objekty, jejichž přípustnost nebo podmíněná přípustnost umístění a limity jejich využití jsou vyjádřeny v 
„Regulačních podmínkách pro plochy urbanizované.“ (Příloha č.1). 

 
– pro účely územního plánu se jedná o plochy převážně zastavěné. 
 
PLOCHY BYDLENÍ  (BP, BV, BH)  
-jsou určeny především pro bydlení. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
BP  - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ 
(především plochy individuálního bydlení předměstského bydlení) 
BV - PLOCHY VENKOVSKÉHO BYDLENÍ 
(především plochy individuálního bydlení venkovského charakteru) 
BH - PLOCHY HROMADNÉHO BYDLENÍ 
(především plochy hromadného bydlení v bytových domech) 
 
PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU (VZ, VZr)  
-jsou určeny především k umisťování zemědělských provozů. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
VZ  - PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU ŽIVOČIŠNOU A  

ROSTLINNOU 
VZr - PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU ROSTLINNOU 
 
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT (VV)  
-slouží převážně k umisťování výrobních provozoven a provozoven služeb v kombinaci s 

bydlením.  
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
VV - PLOCHY PRO VÝROBU 
 
PLOCHY PRO SPORT (RH)  
-jsou určeny  pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního 

bydlení a ubytování. Jedná se zejména o sportovní a zábavní komplexy , sportoviště organizované 
tělovýchovy. 

 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
RH - PLOCHY PRO SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
 
PLOCHY PRO REKREACI (RI)  
-jsou určeny k výstavbě objektů pro individuální rekreaci. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
RI -  PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI V ZAHRÁDKÁŘSKÝCH 

CHATÁCH 
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PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST (OM) 
-jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě 

v uvedených funkcích. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
OM  - PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST MÍSTNÍHO VÝZNAMU 
 
 
PLOCHY PRO DOPRAVNÍ STAVBY SILNIČNÍ  
-jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města 
 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
 - plochy bez označení kódem jsou tělesa dopravních staveb, plochy 

komunikací, náměstí a křižovatek (systém veřejných a dopravních ploch) 
 
 

 
4.1.2 PLOCHY NESTAVEBNÍ 
 

Pro účel  územního plánu rozumí plochy převážně nezastavěné ve kterých je přípustnost nebo 
podmíněná přípustnost výstavby objektů omezena a regulována účelem využití,případně limitem jejich 
využití, vyjádřených v  „Regulačních podmínkách pro plochy neurbanizované - volné.“ (Příloha č.1) 

 
 
 
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ (KV, KR)  
-jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Plochy 

krajinné zeleně jsou veřejně přístupné. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
KV - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
KR - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ REKREAČNÍ 
 
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (ZS)  
-jsou záměrně vytvořená náhrada za původní přírodní prostředí. Plochy městské zeleně 

jsou veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
ZS - PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
VODNÍ PLOCHY 
-rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologického stabilizační, rekreační, 

estetické a hospodářské. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
PV - VODNÍ PLOCHY (NÁDRŽE, RYBNÍKY) 
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VODNÍ TOKY 
-řeky a drobné vodní toky, které plní funkce ekologického stabilizační, rekreační, 

estetické a hospodářské. 
 
PLOCHY SPECIÁLNÍ ZELENĚ (ZT)  
-jsou plochy určené k umístění vodohospodářských protipovodňových staveb – 

ohrázování obce. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
ZT - PLOCHY SPECIÁLNÍ ZELENĚ – ohrázování  
 
 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PLOCH 

-plochy ZPF slouží zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou, nebo pro činnosti, které 
s hospodařením souvisejí. Plochy orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad s primární 
produkční funkcí. 

 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
PO - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY-bez rozlišení 
 
 
PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
-lesní a jiné pozemky jsou trvale určeny k plnění funkcí lesa dle zák. 289/1995 Sb.,  

využívání pozemků je možné pouze v souladu s tímto zákonem. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
ZL - PLOCHY LESŮ  

 
 
Prostorové uspořádání: 

Ochrana krajinného rázu - k zabezpečení ochrany krajinného rázu katastru existuje 
legislativní opora zejména v zákoně č. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností 
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování 
staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině." 

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s 
estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, 
které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 zákona č. 114/92 Sb.) 
souhlas orgánu ochrany přírody 

Z hlediska ochrany krajinného rázu katastru je důležité veškeré zásahy do krajiny provádět 
citlivě především s ohledem na charakter reliéfu. Při realizaci navržené zástavby je třeba dbát na 
zachování vesnického charakteru sídla (nízká podlažnost, sedlové střechy, přiměřená výsadba vyšších 
dřevin v zahradách atd.) a vyhýbat se velkoobjemovým stavbám. 

 
 
Výška zástavby je určena ve výkresu regulací a limitů využití území. Výška zástavby je 
udávána tzv. plnými podlažími s možností využití podkroví. Do plného podlaží se započítává 
podkroví v případě, když více jak 3/4 podkroví má výšku požadovanou pro obytné místnosti. Do 
plného podlaží se rovněž započítává podzemní podlaží v případě, když vystupuje více než 0,9 
m nad úroveň průměrné výšky okolního terénu. 
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Plochy bydlení: 
BP 2.NP 
BV 2.NP 
BH 2.NP 
 
Plochy pro zemědělskou výrobu: 
VZ 2.NP 
VZr  2.NP 
(max. do 12 m výšky římsy stavby nad okolním terénem) 
 
Plochy pracovních aktivit: 
VV 2.NP 
 (max. do 12 m výšky římsy stavby nad okolním terénem) 
 
Plochy pro sport: 
RH 1.NP 
 
Plochy veřejnou vybavenost: 
OM 2.NP 
 
Plochy pro rekreaci: 
RI 1.NP 
 
Objekty v ostatních urbanizovaných nebo neurbanizovaných plochách mohou mít max. výšku 1.NP. 

 
Index zastavění pozemku -index zastavění pozemku – udává maximální poměr mezi plochou 
pozemku a zastavěnou plochou  objektů-staveb na pozemku 
 
Plochy BP – max. 0,5 
Plochy BV, BH – max. 0,7 
Plochy VZ, VZr, VV – max. 0,7 
Plochy RH – max. 0,7 
Plochy OM – max. 0,8 
Plochy RI – max. 0,8 

 
 
 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
Veřejně prospěšné stavby: 

 
A. Veřejně komunikace a plochy pro dopravu 
 
Nejsou navrhovány. 
 
B. Technická infrastruktura 
 
B1 Trasa pro umístění vedení přenosové soustavy 400 kV č. 456 Nošovice-Prosenice, koridor 

šířky 200 mm (100 m od osy trasy)-zdvojení stávajícího vedení č. 403 ve stejné trase). 
 
B2 Trasa pro umístění plynovodu VVTL DN 700/PN63 Hrušky-Příbor, koridor šířky 200 mm 

(100 m od osy trasy)-zdvojení stávající trasy VVTL plynovodu č.631104 ve stejné trase). 
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C. Protipovodňová opatření 
 
Nejsou navrhovány. 

 
Veřejně prospěšná opatření: 
 
Veřejně prospěšným opatřením nestavební povahy dle zákona č. 183/2006 Sb., jsou všechny prvky 
územního systému ekologické stability navržené v této dokumentaci. 
 
Opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu: 
 
Nejsou navrhována. 
 
Plochy pro asanaci: 
 

Nejsou navrhovány. 
 
 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo 

 
Další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření nejsou navrhována. 
 
 
 

i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 
části 

 
Počet listů územního plánu: textová část I.1- počet ks 26 
Počet výkresů územního plánu: - počet ks 10 
Seznam výkresů územního plánu: 

I.3.a   Výkres základního členění území      1: 5 000 
I.3.b.1   Hlavní výkres-urbanistická koncepce                                                                    1 : 5000 
I.3.b.2   Hlavní výkres-ÚSES                                                                                   1 : 5000 
I.3.b.3   Hlavní výkres-dopravní řešení                                                                    1 : 5000 
I.3.b.4   Hlavní výkres-vodní hospodářství                                                                    1 : 5000 
I.3.b.5   Hlavní výkres-energetika a spoje                                                                    1 : 5000 
I.3.c   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 : 5000 
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j) příloha č.1 – Plochy s rozdílným způsobem využití 

 
Plochy s rozdílným způsobem využití 
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TEXTOVÁ ČÁST I.2 
 
 
 

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

 
Nejsou navrhována. 
 

b) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování , a dále stanovení lhůty pro pořízení územní 
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

 
Nejsou navrhována. 
 

c) vymezení ploch a koridorů , ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního 
plánu v rozsahu dle přílohy č.9 

 
Nejsou navrhována. 
 

d) stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
 
Nejsou navrhována. 
 

e) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 
může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt 

 
Nejsou navrhovány. 
 

f) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst. 1 
stavebního zákona 

 
Nejsou navrhovány. 
 
 
 
 
 
 


