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TEXTOVÁ ČÁST I.1 
 
 

a)  vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území obce Věžky 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 Věžky: 

1.Obec Věžky 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.Budou 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. 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 je navrženo 

stavební plochou v návaznosti na stávající kulturní dům. 
Ostatní vybavenost tržního charakteru bude respektovat tzv. přípustné činnosti v území 

uvedené v regulativech jednotlivých funkčních ploch. 
 
Plochy výrobních aktivit 
Plochy pracovních aktivit slouží převážně k umisťování výrobních provozoven. Přípustné jsou 

výrobní podniky s čistou výrobou, sklady, skladové plochy a komunální provozovny.  
 
Plochy technické vybavenosti 
Plochy vymezené na území obce slouží k umisťování staveb, zařízení a sítí technického 

vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky a spojů. Stávající zařízení jsou územně 
stabilizována. Je navržena plocha pro umístění čistírny odpadních vod (ČOV).  
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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 zahrádkářských chat. Stávající objekty jsou v území 
stabilizovány. 

 
Plochy veřejné zeleně 
Plochy jsou navrženy jako záměrná náhrada za původní přírodní prostředí v obci. Stávající 

plochy veřejné zeleně jsou stabilizovány a jsou navrženy nové plochy pro jejich rozšíření. 
V místě návrhu plochy pro ČOV je navržena plocha krajinné zeleně pro odizolování plochy 

technické vybavenosti od zastavěné části obce 
 
Plochy speciální zeleně 
V rámci ploch speciální zeleně jsou navrženy plochy protipovodňových opatření-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. 
 
13. Stavby v plochách sesuvných území. Na těchto územích se jakákoliv výstavba připouští 
pouze za podmínek, že bude zabezpečena proti účinkům svahových deformací. Územní 
rozhodnutí může být vydáno pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy. 

 
14. Chránit plochu zastavěného a zastavitelného území ohrázováním proti zatopení. 
 
15.Do řešeného území zasahuje OP Letiště Přerov. S VUSS Olomouc je nutno projednávat 
veškeré stavby vyšší hladiny stávající zástavby. 
 
16. S VUSS Olomouc je nutné projednávat změny ÚPD a dále projektovou dokumentaci 
v následujících případech:¨ 

• výstavby a rekonstrukce komunikací, rychlostní, dálnice, I. A II. Třídy), železnic a jejich 
objektů 

• výstavby vedení VN a VVN 
• veškeré dobývací prostory včetně jejich rozšiřování 
• výstavby sportovních a zemědělských letišť 
• výstavby vysílačů (včetně základnových stanic, RR spojů, MW zařízení) 
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• výstavby objektů vyšších než 30 m relativní výšky 
• výstavba větrných elektráren 

 
17. ÚP Věžky respektuje stávající železniční trať a umožňuje její zdvoukolejnění. Veškeré 
aktivity budou realizovány v koridoru stávajícího ochranného pásma železnie. 
 

Ochrana a rozvoj hodnot území obce Věžky: 
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. 
 
V řešeném území se nachází kulturní památky zařazené do Ústředního seznamu nemovitých kulturních 
památek. Tyto památky budou chráněny proti jakémukoliv ohrožení. V souvislosti se stavbou ohrázování 
obce je možné památku – boží muku – přemístit na bezpečné a vhodné místo . 
Č.rej. Popis Č.p. Parc. č. 

Věžky 
-objekty uvnitř hranice SOUZÚ 

 Uvnitř hranice SOUZÚ nejsou 
evidovány žádné nemovité kulturní 
památky. 

  

Věžky 
-objekty mimo hranice SOUZÚ 
41311/8-

605 
Boží muka   

 
Budou stabilizovány památky místního významu: 

-kaple Nanebevzetí P. Marie 
-kříž z roku 1846-p.č. 296 
-památník padlým v I.sv. válce 

Památky místního významu nepožívají ochrany zákona o státní památkové péči, jejich zachování a 
působení v obci je však žádoucí. 
Památka místního významu – památník obětem I.sv.války – je válečným hrobem ve smyslu §2 odst.2 
zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a na tyto se vztahuje ochrana dle tohoto 
zákona. 
Z důvodu ohrázování obce je uvažováno s přemístěním státem chráněné kulturní památky – Boží muka, 
rejstříkové číslo 41311/8-605. Nemovitou kulturní památku lze přemístit jen s předchozím souhlasem 
Ministerstva kultury ČR dle zákona o státní památkové péči. 
Územní obce je územím s archeologickými nálezy a při veškerých zemních pracích je nutno postupovat 
dle příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči. 
 
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 
Struktura ploch pro bydlení je v současné obci v zásadě stabilizována. V  obci se vyskytují 

převážně dva typy bydlení. Jedná se jednak o bydlení předměstského typu tj. o bydlení v kombinaci 
s drobnou výrobou příp. drobným zemědělským hospodařením a vedle toho o tradiční venkovské bydlení, 
které je kombinováno s výraznějším vlivem zemědělského hospodaření na bytovou funkci. 

Stanovení předpokládaného počtu obyvatel a domů v návrhovém období – do r. 2015 
 
Navrhovaný počet obyvatel : 
k roku 2015       240 obyvatel 
urbanistická rezerva      +10 obyvatel 
celkový počet obyvatel včetně urbanistické rezervy  250 obyvatel 
 
Navržené plochy pro bydlení jsou situovány mimo dosah nepříznivých účinků hluku – viz. 

výpočet hlukové zátěže v oddílu dopravy. 
 
Občanské vybavení 
V návrhovém období územního plánu se nepředpokládá s návrhem ploch  občanského 

vybavení pro školství a výchovu. V  obci jsou navrženy plochy sportu a rekreace (v návaznosti na stávající 
hřiště) a dále plochy sídelní zeleně, jejichž využití (viz. regulativy) umožňují umístění parkově upravených 
ploch, dětských hřišť,…-tedy řešení umístění případných potřeb volnočasových či podobných aktivit. 

 
Veřejná správa, kultura 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch  

občanského vybavení pro veřejnou správu ani kulturu. Řešení stabilizuje všechny stávající plochy 
občanské vybavenosti. 

 
Tělovýchova a sport 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem samostatných 

ploch  tělovýchovu a sport. Řešení navrhuje rozšíření stávající plochy pro sport v severovýchodní části 
obce. 
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Zdravotní a sociální péče 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch  

občanského vybavení pro zdravotní a sociální péči. Řešení dále nepředpokládá s návrhem ploch hřbitova. 
 
Vybavenost ostatní (komerční) 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch komerční  

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

 
ekonomický potenciál 
 
Zemědělská výroba 
 
Řešení územního plánu neuvažuje v souvislosti s restrukturalizací zemědělství v ČR s žádnou 

návrhovou plochou zemědělské výroby. 
 
 
Průmyslová a řemeslná výroba, sklady 
 
Z hlediska urbanistické koncepce je důležité vytvářet pracovní místa v místě bydliště formou 

návrhových ploch výroby a služeb, případně v rámci regulativů územního rozvoje některé činnosti připustit 
v plochách bydlení.  

Předpokládaný vývoj ekonomické aktivity počítá s malým nárůstem ekonomicky aktivních osob 
v produktivním věku a se snížením podílu vyjíždějících osob za pracovní příležitostí vytvořením 
pracovních příležitostí v místě bydliště (posílení výrobních služeb, čisté výroby a řemesel provozovaných 
v  rodinných domech nebo stávajících objektech či plochách). 

 
Řešení územního plánu navrhuje plochy výroby, služeb a bydlení jako podporu podnikatelského 

sektoru řešeného území a stabilizaci obyvatel obce. 
 
Rozvojové plochy smíšených aktivit 
Plocha smíšené zástavby (bydlení, výroba a služby) je navržena jako přechod mezi 

stabilizovanou plochou bydlení a stávající plochou zemědělské výroby. Dopravní obsluha plochy bude 
řešena ze stávající silnice III/tř. a dále po stávající obslužné komunikaci. 

 
Rozvojové plochy smíšené zástavby (SV) jsou navrhovány o velikosti 0,91 ha 
 
Konkrétní regulační podmínky na stanovení intenzity využití území jsou pro tyto navrhované 

funkce uvedeny ve výkrese regulačních zásad a samostatné textové příloze. 
 
Předpokládaný vývoj ekonomické aktivity počítá s malým nárůstem ekonomicky aktivních osob 

v produktivním věku a se snížením podílu vyjíždějících osob za pracovní příležitostí vytvořením 
pracovních příležitostí v místě bydliště (posílení výrobních služeb, čisté výroby a řemesel provozovaných 
v navržených rozvojových lokalitách smíšených ploch a stabilizovaných plochách pracovních aktivit a 
současně v rodinných domech). 
 

Předpokládaný vývoj ekonomické aktivity počítá s malým nárůstem ekonomicky aktivních osob 
v produktivním věku a se snížením podílu vyjíždějících osob za pracovní příležitostí vytvořením 
pracovních příležitostí v místě bydliště (posílení výrobních služeb, čisté výroby a řemesel provozovaných 
v navržených rozvojových lokalitách pracovních aktivit a současně v rodinných domech). 

 
Navrhovaná výměra ploch pro výrobu je naddimenzovaná z hlediska majetkoprávní dostupnosti 

stavebních parcel a v návaznosti na navržená protipovodňová opatření - ohrázování obce. Ohrázování 
obce (po realizaci) vytvoří výraznou bariéru rozvoje obce, proto řešení musí vytvořit dostatečnou rezervu 
rozvojových ploch pracovních aktivit. 
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Lesní hospodářství 
V řešeném území  je v době zpracovávání ÚPD 1,0231 ha lesních pozemků, což je 0,43 % 

z celkové výměry katastrálního území.  
Podle statistických údajů o řešeném území obce Věžky u Přerova je v řešeném území 

evidováno 1,0231 ha lesních pozemků (2 pozemky).  
-Věžky   1,0231 ha 
 (Stav k 10.6.2002-Výpis údajů z katastru nemovitostí) 
 
Z hlediska dřevinné skladby jsou na katastrálním území zastoupeny převážně listnaté nebo 

smíšené porosty.  
Jedná se téměř výlučně o lesy hospodářské-produkční (lesy ochranné ani zvláštního určení 

nejsou zastoupeny).  Stáří lesních porostů je značně proměnlivé. ÚPD svým řešením nezasáhne do 
ochranných pásem lesa (50 m) ani do ploch lesa. 

 
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. 
 

ÚP navrhuje plochu pro umístění čistírny odpadních vod v jihozápadní poloze od 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. 
 
Označení plochy: Z1 
Určení plochy: BP – plochy předměstského bydlení  
Specifické koncepční podmínky: o Plochu je nutné napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

o Sledovat návaznosti na okolní plochy a objekty. 
o Respektovat stávající a případně i navržené ochranná pásma 

technické infrastruktury  
Prověření změn územní studií: Požadavek není uplatněn. 
Podmínka pro rozhodování o 
změnách RP: 

Požadavek není uplatněn. 

Etapizace: Požadavek není uplatněn. 
 
Označení plochy: Z2 
Určení plochy: RH - plochy pro sportovní a rekreační zařízení  
Specifické koncepční podmínky: o Plochu je nutné napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

o Sledovat návaznosti na okolní plochy a objekty. 
o Respektovat stávající a případně i navržené ochranná pásma 

technické infrastruktury  
Prověření změn územní studií: Požadavek není uplatněn. 
Podmínka pro rozhodování o 
změnách RP: 

Požadavek není uplatněn. 

Etapizace: Požadavek není uplatněn. 
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Označení plochy: Z3 
Určení plochy: BP – plochy předměstského bydlení  
Specifické koncepční podmínky: o Plochu je nutné napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

o Sledovat návaznosti na okolní plochy a objekty. 
o Respektovat stávající a případně i navržené ochranná pásma 

technické infrastruktury  
o Respektovat trasu vodního toku 

Prověření změn územní studií: Požadavek není uplatněn. 
Podmínka pro rozhodování o 
změnách RP: 

Požadavek není uplatněn. 

Etapizace: Požadavek není uplatněn. 
 
Označení plochy: Z4 
Určení plochy: BP – plochy předměstského bydlení  
Specifické koncepční podmínky: o Plochu je nutné napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

o Sledovat návaznosti na okolní plochy a objekty. 
o Respektovat stávající a případně i navržené ochranná pásma 

technické infrastruktury  
Prověření změn územní studií: Požadavek není uplatněn. 
Podmínka pro rozhodování o 
změnách RP: 

Požadavek není uplatněn. 

Etapizace: Požadavek není uplatněn. 
 
Označení plochy: Z5 
Určení plochy: VV – plochy pro výrobu  
Specifické koncepční podmínky: o Plochu je nutné napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

o Sledovat návaznosti na okolní plochy a objekty. 
o Respektovat stávající a případně i navržené ochranná pásma 

technické infrastruktury  
o Omezit negativní dopad na okolní plochy pro bydlení na 

minimum 
Prověření změn územní studií: Požadavek není uplatněn. 
Podmínka pro rozhodování o 
změnách RP: 

Požadavek není uplatněn. 

Etapizace: Požadavek není uplatněn. 
 
Označení plochy: Z6 
Určení plochy: TC – čistírna odpadních vod  
Specifické koncepční podmínky: o Plochu je nutné napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

o Sledovat návaznosti na okolní plochy a objekty. 
o Respektovat stávající a případně i navržené ochranná pásma 

technické infrastruktury  
o Zapojit stavbu do okolních přírodních ploch 

Prověření změn územní studií: Požadavek není uplatněn. 
Podmínka pro rozhodování o 
změnách RP: 

Požadavek není uplatněn. 

Etapizace: Požadavek není uplatněn. 
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Označení plochy: Z7 
Určení plochy: BP – plochy předměstského bydlení  
Specifické koncepční podmínky: o Plochu je nutné napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

o Sledovat návaznosti na okolní plochy a objekty. 
o Respektovat stávající a případně i navržené ochranná pásma 

technické infrastruktury  
Prověření změn územní studií: Požadavek není uplatněn. 
Podmínka pro rozhodování o 
změnách RP: 

Požadavek není uplatněn. 

Etapizace: Požadavek není uplatněn. 
 
Rezervní plochy: 
R1 – plochy pro předměstské bydlení (BP) 
R2 – plochy pro výrobu 
 
C.3) PLOCHY PŘESTAVBY 
Plochy přestaveb nejsou v ÚPD navrhovány. 
 
C.4) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Návrh řešení kategorií zeleně v řešeném území  

Zeleň sídelní. 

Sídelní zeleň lze zásadně dělit na zeleň ve stavebních plochách a funkčně samostatnou zeleň. 

Zeleň ve stavebních plochách jsou zahrnuty do ploch hlavní urbanistické funkce. V prvé řadě je 
tvoří   

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

• Nově se v této kategorii navrhuje: 

o Plochy zahrad u nově navržených rodinných domů 

o Zeleň u hřiště a rozšířené plochy hřiště v severní části obce (výsadby 
dubů letních, javorů, babyk, jasanů, habrů, jilmů) 

Zeleň funkčně samostatná je  veřejná sídelní zeleň (ZS), kterou v   Věžek tvoří 

•  zeleň  na návsi. Jedná se o  převážně travnaté plochy s výsadbou jehličnanů, 
doplněnými okrasnými keři. Plochy budou vyžadovat rekonstrukci, spočívající v nahrazení 
jehličnanů listnáči, odstranění poškozených a nevhodně ořezaných stromů 

• nově se v této kategorii navrhují  dvě menší plochy a to v severozápadním 
okraji zástavby a severním okraji zástavby. Plochy budou sloužit jako dětská hřiště, případně 
menší klidové plochy s výsadbou velkotvarých listnatých stromů jako jsou lípa, javory, duby. 

Zeleň krajinná  KV 

Krajinná zeleň je vždy funkčně samostatná. V katastru Věžek je tvořena 

• polními lesíky, z nichž nejkvalitnější je malý lesík při Mlýnském náhonu 
východně od obce s pestrou dřevinnou skladbou (olše šedá, topoly, jasan, dub bahenní, dub 
šarlatový), dále drobný porost při křížení polních cest v jižní části katastru (topol bílý, olše šedá, 
babyka, dub letní).  

• zelení podél polní cesty do Lověšic (ovocné dřeviny doplněné mladými 
výsadbami habru, lípy, javoru, dubu )  
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• porosty podél vodních toků a děl (zplaněné ovocné dřeviny, bezy, šípky, trnky, 
brsleny, hlohy, vrby). V rámci obnovy ekologické stability krajiny se tu navrhují dosadby a úpravy 
dřevinné sklady. 

• porosty podél komunikací, které  většinou chybí, ovocné dřeviny se zachovaly  
podél polní cesty jižně od obce. 

Nově se navrhuje  

o výsadba stromořadí podél polních cest jako interakčních prvků ÚSES 

o výsadba dřevinných pásů jako interakčních prvků ÚSES 

o výsadba břehových porostů navrženého oxidačního rybníka (olše lepkavá, topol 
bílý, topol černý) 

o rekonstrukce břehových porostů 

 

V rámci navrhovaného ohrázování zastavěného území obce se na hrázích navrhuje zatravnění. 
Výsadby dřevin jsou možné pouze při patě hráze, a to tak, aby hráz zapojily do krajiny zejména 
v dálkových pohledech. 
 
 

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
 

Zásady řešení dopravy 
V návrhovém řešení budou respektovány trasy silnic: 

II/436  -  Kojetín-Přerov-Kocourovec 
III/04719  -  Věžky - spojovací 

 
Tyto silnice prochází zastavěným územím obce i mimo něj. Bude provedena přeložka stávající 

silnice II/436 dle výkresové dokumentace. 
Stabilizovat jednokolejnou trasu železnice č. 300 Přerov-Brno, včetně železniční zastávky. 
Bude respektována trasa navržené dálnice D1 (Říkovice - Přerov) včetně vyvolaných přeložek 

inženýrských sítí, účelové komunikace a vodního toku Svodnice. 
Dále bude respektována síť stávajících a navržených místních  a účelových komunikací – viz. 

výkres dopravního řešení. Pro zpřístupnění jednotlivých zemědělských pozemků je možné budovat 
účelové komunikace dle potřeby. 

Současně budou vytvořeny podmínky pro rozšíření stávající komunikační sítě k návrhovým 
lokalitám či podle navržené koncepce dopravy – Výkres dopravního řešení. 

V obci bude stabilizovány záliv zastávky autobusové dopravy HD (-viz. grafická část 
dokumentace). 

Vybudovat cyklostezku propojující obce Věžky a Vlkoš. 
V obci bude vybudována alespoň jednostranná síť chodníků podél silnice III.třídy 04719-v obci 

a při spojnici se zastávkami autobusů. Dále vybudovat jednostranný chodník podél silnice II/436-spojnice 
zastávek autobusů se železniční zastávkou. (viz. grafická část dokumentace). 

 
Zásady řešení technické infrastruktury 
V plochách pro technickou vybavenost je přípustné umisťovat pouze stavby a zařízení, které 

slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí. Zařízení technického vybavení území je možné 
umisťovat i v jiných funkcích, pokud nenaruší jejich pohodu prostředí. 

 
Zásobování pitnou vodou 
ÚPD počítá v návrhovém období se zachováním napojení obce Věžky na oblastní vodovod. 

Návrh počítá se stávající distribuční sítí, která bude postupně rozšiřována s ohledem na územní rozvoj 
obce. 

Rozvod pitné vody bude realizován v rozvojových lokalitách obce. 
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Odkanalizování 
Odvod odpadních vod řešit dobudováním jednotné kanalizace-doplnění, rekonstrukce 

stávajícího systému. Kanalizační systém rozšířit do lokalit územního rozvoje. 
Likvidaci odpadních vod provádět v navržené čistírně odpadních vod-ČOV -k.ú. Věžky. 
 

Do doby vybudování kanalizační sítě v obci (hlavně návrhových ploch), bude veškerá nová 
zástavba 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. 

 
Vodní toky 
Respektovat trasy vodních toků a melioračních svodnic, zachovat je ve své původní přirozené 

stopě bez  jejich úprav. Pouze v souvislosti s budováním dálnice D1 provést přeložku koryta vodního toku 
Svodnice. 

Respektovat doprovodnou zeleň vodních toků.  
V souvislostí s protipovodňovými opatřeními vybudovat navržené ohrázování obce - k.ú. Věžky. 

 
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 
Stávající vzdušné vedení VN  kV  je stabilizováno . 
Stávající umístění trafostanic je stabilizováno, je navrženo posílení distribuční trafostanice 

(obec). 
Současný stav trafostanic v součinnosti s návrhovými prvky koncepce zásobování obce 

elektrickou energií umožňuje zásobování elektrickou energií celé obce (neuvažuje se  s vytápěním objektů 
a příp. přípravou TUV).  

Systém rozvodů elektrické energie – NN a VN realizovat podle výkresu Energetiky a spojů. 
 
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 trasy STL plynovodu. Jsou respektována i jejich ochranná a 

bezpečnostní pásma.  
ÚPD respektuje stávající rozvody STL po obci včetně přívodního řadu a navrhuje jejich 

rozšíření v rámci výstavby nových lokalit. 
V ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby při provádění pravidelné údržby a 

při odstraňování poruch nebyla ničena příp. poškozována. 
 

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. 
Návrh dále předpokládá vybudování VO v místech územního rozvoje obce. 

 

Státní telefon 
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V současné době je obec Věžky plně telefonizována novými rozvody. Stávající stav umožňuje 
napojení návrhových ploch na stávající rozvody telef. sítě.  

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. 

Dálkové kabely 
Katastrem obce prochází dle vyjádření Střediska ochrany kabelových sítí následující trasy 

dálkových kabelů: 
-trasa DOK Přerov-Bochoř 
(umožnit realizaci navržené přeložky v souvislosti s výstavbou přeložky silnice II/436). 
Trasa tohoto dálkového kabelu musí být respektována. 
Jakákoliv stavební činnost v blízkosti této trasy musí být předem projednána se správcem sítě – 

ČESKÝ TELECOM a.s.,Středisko ochrany kabelových sítí, Fr. Stupky 18, Olomouc. 
Uvedené trasy dálkových kabelů musí být respektovány. 
 
Radioreléové spoje 
Katastrálním územím obce Věžky neprochází žádná provozovaná RR trasa. 
Na k.ú. Věžky 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 
Návrh řešení kategorií zeleně v řešeném území  

Zeleň sídelní. 

Sídelní zeleň lze zásadně dělit na zeleň ve stavebních plochách a funkčně samostatnou zeleň. 

Zeleň ve stavebních plochách jsou zahrnuty do ploch hlavní urbanistické funkce. V prvé řadě je 
tvoří   

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

• Nově se v této kategorii navrhuje: 

o Plochy zahrad u nově navržených rodinných domů 

o Zeleň u hřiště a rozšířené plochy hřiště v severní části obce (výsadby 
dubů letních, javorů, babyk, jasanů, habrů, jilmů) 

Zeleň funkčně samostatná je  veřejná sídelní zeleň (ZS), kterou v   Věžek tvoří 

•  zeleň  na návsi. Jedná se o  převážně travnaté plochy s výsadbou jehličnanů, 
doplněnými okrasnými keři. Plochy budou vyžadovat rekonstrukci, spočívající v nahrazení 
jehličnanů listnáči, odstranění poškozených a nevhodně ořezaných stromů 

• nově se v této kategorii navrhují  dvě menší plochy a to v severozápadním 
okraji zástavby a severním okraji zástavby. Plochy budou sloužit jako dětská hřiště, případně 
menší klidové plochy s výsadbou velkotvarých listnatých stromů jako jsou lípa, javory, duby. 
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Zeleň krajinná  KV 

Krajinná zeleň je vždy funkčně samostatná. V katastru Věžek je tvořena 

• polními lesíky, z nichž nejkvalitnější je malý lesík při Mlýnském náhonu 
východně od obce s pestrou dřevinnou skladbou (olše šedá, topoly, jasan, dub bahenní, dub 
šarlatový), dále drobný porost při křížení polních cest v jižní části katastru (topol bílý, olše šedá, 
babyka, dub letní).  

• zelení podél polní cesty do Lověšic (ovocné dřeviny doplněné mladými 
výsadbami habru, lípy, javoru, dubu )  

• porosty podél vodních toků a děl (zplaněné ovocné dřeviny, bezy, šípky, trnky, 
brsleny, hlohy, vrby). V rámci obnovy ekologické stability krajiny se tu navrhují dosadby a úpravy 
dřevinné sklady. 

• porosty podél komunikací, které  většinou chybí, ovocné dřeviny se zachovaly  
podél polní cesty jižně od obce. 

Nově se navrhuje  

o výsadba stromořadí podél polních cest jako interakčních prvků ÚSES 

o výsadba dřevinných pásů jako interakčních prvků ÚSES 

o výsadba břehových porostů navrženého oxidačního rybníka (olše lepkavá, topol 
bílý, topol černý) 

o rekonstrukce břehových porostů 

V rámci navrhovaného ohrázování zastavěného území obce se na hrázích navrhuje zatravnění. 
Výsadby dřevin jsou možné pouze při patě hráze, a to tak, aby hráz zapojily do krajiny zejména 
v dálkových pohledech. 

 
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. Pouze v souvislosti s budováním dálnice D1 provést přeložku koryta vodního toku 
Svodnice. 

Respektovat doprovodnou zeleň vodních toků.  
V souvislostí s protipovodňovými opatřeními vybudovat navržené ohrázování obce - k.ú. Věžky. 
 
Návrh: 
Územní plán obce, mimo zastavěné území obce,  plně respektuje trasy vodních toků a 

melioračních svodnic, zachovává je ve své původní přirozené stopě bez jakýchkoli jejich úprav. Rovněž je 
respektována doprovodná zeleň vodních toků.  

V souvislosti s výstavbou dálnice D1 dojde k přeložce koryta vodního toku Svodnice v severní 
části řešeného území. Příčný profil koryta bude nepravidelný o miskovitého  profilu s šířkou ve dně 50 - 70 
cm a proměnnými sklony svahů 1:1 až 1:3 (u konkávního břehu bude svah strmější), čímž bude docházet 
ke změně rychlosti vody  a koryto si vytvoří zátočiny a hlubší tůňky. Příčný profil koryta bude cca po 30 m 
zpestřen mírným pravostranným a levostranným rozšířením ve dně a vloženým osamělým balvanem o 
objemu 0,5 - 1 m3. Ve vztahu na posouzení unášecích a nevymílacích rychlostí se nepředpokládá 
opevnění koryta, pouze štěrkový pohoz dna. Břehové části koryta budou ohumusovány a osety 
s výsadbou vhodných dřevin a křovin. Navržené úpravy koryta toku  s měnící se rychlostí a spádovými 
poměry umožní vytváření neprizmatického, přírodního koryta. Provedení revitalizačních opatření je 
důležitý krok pro další samostatný vývoj koryta vodního toku a obnovu přirozeného vodního biotopu.  
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V souladu s ÚP VÚC OA bude celé zastavěné území obce ohrázováno tak, aby byla obec 
ochráněna před průtokem v Bečvě Q = 838 m3s-1 . Koruna hráze  bude navržena jako pojízdná, sklony 
svahu budou 1 : 2 až 1 : 3. V nejnižších místech budou osazeny hrázové propusti s uzávěry. Podél hráze 
bude vybudován odvodňovací derivační kanál. V místech křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude 
nutno tyto částečně přeložit, případně upravit podle požadavku jejich správců. V místech křížení 
s komunikacemi budou tyto komunikace uloženy v násypu do úrovně hráze a opatřeny propustky. 
V místech křížení s vodním tokem bude v hrázi vybudován propustek se stavidlovým uzávěrem, který 
bude trvale vyhrazen a pouze v případě ohrožení záplavou bude stavidlo uzavřeno. Na provoz stavidla 
bude vypracován Provozní a manipulační řád.  Na koruně hráze nesmí být prováděna výsadba dřevin. 

 

Návrh řešení respektuje nadřazenou ÚPD a navrhuje vyloučení obce Věžky  ze záplavového 
území. 

 
 
Územní systém ekologické stability: 

Územní systém ekologické stability je definován v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, 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. Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako 
biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. 
jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 
jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do 
větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní v krajině 
i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). 

Návrh lokálního (místního) ÚSES byl pro řešené území zpracován v generelové podobě v rámci 
většího územního celku okresu Přerov v roce 1992. 

Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES je podstatný schválený územní plán 
velkého územního celku (VÚC) Olomoucká aglomerace z roku 1997, který ve své závazné části obsahuje 
prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, převzaté z územně technického podkladu (ÚTP) Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Podle dokumentace 
územního plánu VÚC se tyto vyšší stupně ÚSES katastru Věžek nedotýkají. 

Dle generelu místního ÚSES sledují základní větve lokálního územního systému ekologické 
stability tok Moštěnky po hranici řešeného území, a dále tok Svodnice a částečně tok Mlýnského náhonu. 
Vzájemně jsou tyto biokoridory propojeny přes plochy orné půdy jako vegetační pásy o šíři 15 m.  

Biocentrum  se v území jedno vložené do propojení větve sledující tok Svodnice a Moštěnky, 
v severní části zasahuje do území nepatrně biocentrum navržené na Svodnici v katastru Bochoře. 

Územní systém ekologické stability byl doplněn řadou interakčních prvků, které mají charakter 
vegetačních pásů a stromořadí podél stávajících  polních cest. 

Protipovodňová opatření výrazným způsobem zasáhla do tvorby krajiny a ovlivnila i územní 
systém ekologické stability krajiny. Jedná se  o následující opatření: 

Prvky ÚSES v grafické příloze jsou překódovány oproti schváleném generelu. Původní kódy 
generelu jsou uvedeny v závorce, území s ohledem na jeho .polohu v nivě Bečvy má homogenní 
podmínky, a proto se neuvádí u jednotlivých prvků ÚSES skupina typů geobiocénů (STG), která je 
prakticky všude stejná  - 1BC 4 – habrojilmové jaseniny nižšího stupně. Dřevinná skladba přirozených 
biocenóz je velmi pestrá. Hlavními dřevinami (Buček, Lacina 2000) jsou:dub letní, jasan ztepilý, jasan 
úzkolistý, topol bílý, topol černý, topol šedý, jilm vaz, jilm habrolistý, v příměsi lípa malolistá, případně i lípa 
velkolistá. V podúrovni rostou  javor babyka, habr obecný, střemcha hroznovitá, v keřové patře svída 
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krvavá, bez černý, brslen evropský, hloh obecný, trnka obecná, kalina obecná.Výběrem těchto dřevin je 
možno osázet jednotlivé prvky ÚSES. 

Katastrální území Věžky 

BC 1 (část BC 9/54) 

Výměra: 0,2 ha (v k.ú.Věžky) 

Současný stav: Lužní les s vesměs příznivou druhovou skladbou s převahou jasanu a topolu, v severní 
části nežádoucí příměs plevelného akátu. Převážná část se nachází v k.ú. Bochoř 

Návrh: Podporovat domácí dřeviny dle STG. Likvidovat akát 
 
BC 2 (část BC 11/54) 

Výměra: 2 ha  

Současný stav: Orná půda, vodoteč se zatravněnými břehy a starými ovocnými stromy 
Návrh: Výsadba porostu ve složení:dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, topol bílý, topol černý, topol 
šedý, jilm vaz, jilm habrolistý, lípa malolistá, javor babyka, habr obecný, střemcha hroznovitá, v keřové 
patře svída krvavá, brslen evropský, hloh obecný, trnka obecná, kalina obecná. 
 
BC 3 (BC 4/54, 61) 

Výměra: 2,4 ha 

Současný stav: Remíz s porostem topolu, vrby a jasanu, javoru, exotických dubů, a mladých smrků 
napadených kůrovcem, v jižní části příměs plevelného akátu, v severní části stromořadí topolů podél 
vodoteče a navazující plocha orné půdy 
Návrh: odstranění nevhodných dřevin (smrk, akát), dosadba porostu ve složení dub letní, jasan ztepilý, 
jasan úzkolistý, topol bílý, topol černý, topol šedý, jilm vaz, jilm habrolistý, lípa malolistá, javor babyka, 
habr obecný, střemcha hroznovitá, svída krvavá, brslen evropský, hloh obecný, trnka obecná, kalina 
obecná. 
 
BK 1 (část BK 1/54) 

Délka: 0,450 km 

Současný stav: Tok Svodnice s  zatravněnými břehy nepravidelně porostlými keři. Částečně se BK1 
odchyluje od stávajícího toku svodnice z důvodu přeložky vodního toku z hlediska výstavby dálnice D1. 
Část původního koryta vodního toku bude převedena do ploch orné půdy. 

Návrh: Dosadba břehových porostů ve složení vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, 
revitalizace toku. 
 
 
BK 2 (BK 7/54) 

Délka:1,400 km 

Současný stav: Tok Svodnice se zatravněnými břehy, v severní části s doprovodem keřů a ovocných 
stromů, v obci vesměs bez doprovodné vegetace, v jižní části staré ovocné stromy 

Návrh: Dosadba břehových porostů ve složení vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, 
revitalizace toku. 
 
BK 3 (část BK 4/54) 

Délka:0,750 km 

Současný stav: Tok Svodnice se zatravněnými břehy a stromořadím starých ovocných stromů, dále orná 
půda 
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Návrh: Dosadba břehových porostů ve složení vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, 
revitalizace toku. 
 
BK 4 (část BK 5/61) 

Délka:0, 200 km 

Současný stav: Mlýnský náhon s hustým doprovodným porostem keřů a ovocných stromů 

Návrh: Dosadba břehových porostů ve složení vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, 
revitalizace toku. 

 

 
BK 5 (BK 8/61) 

Délka: 0,525 km 
Současný stav: Polní cesta s bez doprovodné vegetace  
Návrh: Výsadba pásu dřevin 15 m širokého ve složení:dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, topol bílý, 
topol černý, topol šedý, jilm vaz, jilm habrolistý, lípa malolistá, javor babyka, habr obecný, střemcha 
hroznovitá, v keřové patře svída krvavá, brslen evropský, hloh obecný, trnka obecná, kalina obecná. 
 
BK 6 (část BK 11/54) 

Délka:0,452 km 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 
Návrh: Výsadba pásu dřevin 15 m širokého ve složení:dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, topol bílý, 
topol černý, topol šedý, jilm vaz, jilm habrolistý, lípa malolistá, javor babyka, habr obecný, střemcha 
hroznovitá, v keřové patře svída krvavá, brslen evropský, hloh obecný, trnka obecná, kalina obecná. 
 
BK 7  
Délka : 1,00 km 

Současný stav: Upravený a ohrázovaný tok Moštěnky s porosty ovocných dřevin a  keřů (svída, trnka). 

Návrh: Rekonstrukce porostů směřujících k podpoře dřevin ve složení vrba bílá, olše lepkavá, jasan 
ztepilý, jasan úzkolistý, 
 
IP 1 (část IP 10/54) 

Délka: 300 m 

Současný stav: Orná půda 

Návrh: Výsadba dřevin (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa) 
 
IP 2 (IP 1/54) 

Délka: 250 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 

Návrh: Výsadba stromořadí (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
 
IP 3 (nový) 

Délka: 300 m 

Současný stav: Malý polní remízek s pestrým složením dřevin (bříza bílá, habr obecný, topol bílý, olše 
šedá, dub letní, javor babyka) 

Návrh: Běžná péče 
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IP 4 (část IP 33/54) 

Délka: 570 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 

Návrh: Výsadba stromořadí (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
 
 
IP 5 (část IP 62/54) 

Délka: 850 m 

Současný stav: Polní cesta s  doprovodem starých ovocných stromů a  dosadbou mladých habrů, lip, 
dubů, jilmů, javorů 

Návrh: postupně kácet staré ovocné dřeviny, doplňovat výsadby 
 
IP 6 (IP 63/54) 

Délka: 250 m 

Současný stav: Orná půda 

Návrh: Výsadba pásu dřevin (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
 
IP 7 (IP 31/54) 

Délka: 1 000 m 

Současný stav: Vodoteč se zatravněnými břehy, v severní části ruderalizovaný porost keřů a náletových 
dřevin, divoká skládka 

Návrh: Výsadba pásu s funkcí větrolamu a dosadba břehových porostů ve složení vrba bílá, olše lepkavá, 
jasan ztepilý, jasan úzkolistý, lípa velkolistá, dub letní, javor mléč, svída krvavá, trnka obecná. Revitalizace 
toku. 
 
IP 8 (IP 64/54) 

Délka: 150 m 

Současný stav: Orná půda 

Návrh: Výsadba pásu dřevin (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa) 
 
IP 9 (IP 42/54) 

Délka: 500 m 

Současný stav: Orná půda 

Návrh: Výsadba pásu dřevin (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
 
 
IP 10 (IP 59/54) 

Délka: 600 m 

Současný stav: Koryto občasné vodoteče lemované ovocnými stromy 

Návrh: Dosadba břehových porostů ve složení vrba bílá, olše lepkavá, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, 
revitalizace toku. 

Vztah k protipovodňovým opatřením: Výsadba v části ochranných hrází obce bude řešeny v patní části 
ohrázování obce ze strany volné krajiny.  Ohrázování bude chránit obec před přívalovými vodami, výsadby 
IP začlení toto ohrázování do kontextu krajiny z hlediska pohledů na sídlo – krajinný ráz. 
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IP 11 (IP 60/54) 

Délka: 500 m 

Současný stav: Záhumenní cesta s doprovodem ovocných stromů a orná půda 

Návrh: Udržovat, obnovovat 

Vztah k protipovodňovým opatřením: Výsadba v části ochranných hrází obce bude řešeny v patní části 
ohrázování obce ze strany volné krajiny.  Ohrázování bude chránit obec před přívalovými vodami, výsadby 
IP začlení toto ohrázování do kontextu krajiny z hlediska pohledů na sídlo – krajinný ráz. 
 
IP 12 (IP 61/54) 

Délka: 280 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 

Návrh: Výsadba pásu dřevin (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 

 
IP 13 (část IP 18/54) 

Délka: 280 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 

Návrh: Výsadba pásu dřevin (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
 
IP 14 (IP 27/54) 

Délka: 800 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace, po jižní straně nadzemní elektrické vedení. 

Návrh: Výsadba stromořadí po severní straně (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 

 
IP 15 (část IP 20/54, 61) 

Délka: 530 m 

Současný stav: Otevřený odvodňovací příkop zarostlý rákosem, v jižní část skupina vrb.  

Návrh: Ponechat 
 
IP 16 (část IP 21/54, 61) 

Délka: 470 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 

Návrh: Výsadba stromořadí (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
 
IP 17 (část IP 56/61) 

Délka: 130 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 

Návrh: Výsadba stromořadí (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
 
IP 18 (IP 55/61) 

Délka: 800 m 

Současný stav: Polní cesta s doprovodem ovocných stromů a keřů podél příkopu 

Návrh: Dosadba stromořadí (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 
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IP 19 (část IP 14/61) 

Délka: 130 m 

Současný stav: Polní cesta bez doprovodné vegetace 

Návrh: Výsadba stromořadí (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 

 
IP 20 (nový) 
Plocha: 3,36 ha 

Současný stav: orná půda 

Návrh: Výsadba s vodními plochami (babyka, jasan, javor, dub, habr, lípa nebo ovocné dřeviny) 

PŘEVODNÍK KÓDŮ PRVKŮ ÚSES (mapové listy 54: 25-13-17; 61: 25-13-22) 
BC 1  BC 9/54 – část  
BC 2 BC 11/54 – část 
BC 3 BC 4/54, 61 
BK 1 BK  IP33/54 - část 
BK 2 BK 7/54 
BK 3 BK 4/54, 61 – část 
BK 4 BK 5/61 – část 
BK 5 BK 8/61 
BK 6 BK 11/54 – část 
BK 7 BK 3 /61 
IP 1 IP 10/54 – část 
IP 2 IP 1/54  
IP 3 Nově 
IP 4 IP 33/54 – část 
IP 5 IP 62/54 – část 
IP 6 IP 63/54 
IP 7 IP 31/54 
IP 8 IP 64/54 
IP 9 IP 42/54 
IP 10 IP 59/54 
IP 11 IP 60/54 
IP 12 IP 61/54 
IP 13 IP 18/54 – část 
IP 14 IP 27/54 
IP 15 IP 20/54, 61 – část 
IP 16 IP 21/54, 61 – část 
IP 17 IP 56/61 – část 
IP 18 IP 55/61 
IP 19 IP 14/61 – část 
IP 20 Nový IP 
 
 

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: 
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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 
 

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 
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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. 

 
Ohrázování obce Věžky: 

• Podle ÚPN VÚC OA je navrženo ohrázování obce Věžky před negativními účinky 
záplav.  

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

Řešené území leží v oblast mezi Oderskými a Hostýnskými vrchy v tzv. Moravské bráně. 
V řešeném území není zastoupena žádná hromadná rekreace,i individuální rekreace je zastoupena 
zahrádkářskými chatami-objekty individuální rekreace v severovýchodní části obce. 

Přes řešené území není navržena cyklistická stezka. 
 
Věžky, díky situování v zemědělské krajině, mají velmi minimální rozvojový potenciál v oblasti 

individuální rekreace.  
Na k.ú. obce není situováno žádné zařízení hromadné rekreace ani turistického ruchu. 
 
Z dalších forem krátkodobé rekreace v celém řešeném území je možno jmenovat: 
-sportovní činnost na stávajících sportovních plochách 
-vycházky do okolí 
-zahrádkaření na pozemcích rodinných domů 

 
 

V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch hromadné 
ani individuální rekreace. Řešení územního plánu předpokládá umisťování rekreace a vybavenosti (např. 
agroturistika) do ploch bydlení a stávající občanské vybavenosti – viz. funkční regulativy. 
 
 
Dobývání nerostů: 

CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ 
Na katastrálním území obce Věžky se v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 44/1988 

Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění nenachází žádná chráněná ložisková 
území. 

 
DOBÝVACÍ PROSTORY 
Na katastrálním území obce Věžky se v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 44/1988 

Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění nenachází žádný dobývací prostor. 
 
VÝHRADNÍ LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 
Na katastrálním území obce Věžky se nenachází žádné výhradní ložisko nerostných 

surovin. 
 
NEVÝHRADNÍ LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 
Na katastrálním území obce Věžky se nenachází žádné nevýhradní ložisko 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. Rozlišeny jsou 
plochy stávající, navrhované a plochy územních rezerv.  

 
Stavby v plochách urbanizovaných či neurbanizovaných 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 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  
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 současně zastavěné území obce. 

 
Kód, označující funkční využití ploch (BP, BV, BB, SV PP…), je ve výkresové dokumentaci 

umístěn uvnitř plochy s rozdílným způsobem využití. 
 
Funkční plochy - plochy s rozdílným způsobem využití 
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 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 – funkční plochy 

 
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. 
 

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). 
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– pro účely územního plánu se jedná o plochy převážně zastavěné. 
 
PLOCHY BYDLENÍ  (BP, BV)  
-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) 

 
 
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT (VV, SV)  
-slouží převážně k umisťování výrobních provozoven a průmyslových podniků spolu 

s bydlením v plochách SV. 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
SV - PLOCHY SMÍŠENÝCH AKTIVIT (drobná výroba, 

služby,řemesla,bydlení) 
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 (RZ)  
-jsou určeny k výstavbě objektů pro individuální rekreaci. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
RZ -  PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI V ZAHRÁDKÁŘSKÝCH 

CHATÁCH 
 
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 
-plochy bez označení kódem jsou tělesa dopravních staveb, plochy komunikací, náměstí 

a křižovatek (systém veřejných a dopravních ploch) 
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PLOCHY PRO DOPRAVNÍ STAVBY ŽELEZNIČNÍ 
-jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města 
-plochy bez označení kódem jsou tělesa dopravních staveb, nádraží, staveb na dráze a 

drážních pozemků. 
 
PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST 
-jsou určeny k umisťování staveb a zařízení, která slouží pro zařízení a provozování 

zásobovacích sítí a likvidaci odpadů. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
 - PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST 

podrobnější účel využití je stanoven pro: 
 

  TC-ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
 

 
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 
 
 
PLOCHY SPECIÁLNÍ ZELENĚ (ZO)  
-jsou plochy určené k umístění vodohospodářských protipovodňových staveb – 

ohrázování obce. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
ZO - PLOCHY SPECIÁLNÍ ZELENĚ – ohrázování obce 
 
 
VODNÍ TOKY 
-řeky a drobné vodní toky, které plní funkce ekologického stabilizační, rekreační, 

estetické a hospodářské. 



Územní plán - Věžky – Návrh 

Ing.arch. Stanislav Vrubel, architektonický atelier, Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov             03/2009   

26 

 

 
 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PLOCH 
-plochy ZPF slouží zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou, nebo pro činnosti, 

které s hospodařením souvisejí. 
 
Podrobnější účel využití je stanoven FUNKČNÍMI TYPY: 
 
PO - PLOCHY ORNÉ PŮDY 
PZ - PLOCHY ZAHRAD A SADŮ 
PL - PLOCHY LUK A PASTVIN 
 
 
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: 
 
ZLh - PLOCHY LESŮ - HOSPODÁŘSKÝCH 
 

 
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 

 
PLOCHY BYDLENÍ  (BP, BV)  
BP  - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ 
BV - PLOCHY VENKOVSKÉHO BYDLENÍ 

• maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží + podkroví 
 
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT (VV, SV)  
SV - PLOCHY SMÍŠENÝCH AKTIVIT (drobná výroba, 

služby,řemesla,bydlení) 
VV - PLOCHY PRO VÝROBU 

• maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží , max. výška římsy  - 10 m 
nad okolním terénem 

 
PLOCHY PRO SPORT (RH)  
RH - PLOCHY PRO SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
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• maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží + podkroví 
 
 
PLOCHY PRO REKREACI (RZ)  
RZ -  PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI V ZAHRÁDKÁŘSKÝCH 

CHATÁCH 
• maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží + podkroví 

 
PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST (OM) 
OM  - PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

• maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží 
 
PLOCHY PRO DOPRAVNÍ STAVBY ŽELEZNIČNÍ 

• maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží  
 
PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST 

• maximální výška zástavby – 1 nadzemní podlaží  
 
 

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 

 
 
1.1.1 Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle §170 

a §101 STZ) 
 
A. Vybraná veřejná infrastruktury dle §2, odst. 1, písm. k 1 a 2 STZ 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
 
A1  Plochy pro stavbu dálnice D 1 (Přerov-Říkovice) a s tím spojené stavby v koridoru-v šířce 

100 od osy dálnice na obě strany včetně všech vyvolaných přeložek silnic, vodních toků a inženýrských 
sítí se stavbou spojených. 

• k.ú. Věžky u Přerova 
• p.č.: (130), (131), (129), (128), (357) – parcely zjednodušené evidence – pozemkový 

katastr 
• předkupní právo bude uplatněno ve prospěch: Česká republika  
• vyvlastnění bude realizováno ve prospěch: Česká republika  

 
 
A2  Plochy pro stavbu silnice II/436 a s tím spojené stavby v koridoru-v šířce vymezené ve 

výkresu veřejně prospěšných staveb, včetně všech vyvolaných přeložek silnic, vodních toků a 
inženýrských sítí se stavbou spojených. 

• k.ú. Věžky u Přerova 
• p.č.: (74/1), (80/1), (110), (109), (108/3), (108/1), (106/2) – parcely zjednodušené 

evidence – pozemkový katastr, 80/2-parcela KN 
• předkupní právo bude uplatněno ve prospěch: Olomoucký kraj  
• vyvlastnění bude realizováno ve prospěch: Olomoucký kraj  
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
 
B1  Plocha pro umístění čistírny odpadních vod (ČOV) v západní části obce. 

• k.ú. Věžky u Přerova 
• p.č.: (303/1), (304), (305), (306), (307) – parcely zjednodušené evidence – pozemkový 

katastr 
• předkupní právo bude uplatněno ve prospěch: Obec Věžky  
• vyvlastnění bude realizováno ve prospěch: Obec Věžky  

 
 
B. Vybraná veřejná opatření dle §2, odst.1, písm. m, výběr dle §170 STZ 
 
OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ - WR 
 
Tato opatření nejsou navrhována. 
 
ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES - WU 
 
Všechny navržené prvky ÚSES jsou veřejným opatřením. 
 
 

1.1.2 Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170 STZ) 
 
C. Asanace – nejsou navrhovány 
 
 

1.1.3 Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 STZ) 
 
D. Vybraná veřejná infrastruktura (dle §2, odst.1, písm. k 3 a 4 STZ 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV 
 
-nejsou samostatně navrhována 

 
1.1.4 Opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu: 
 

Opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou navrhována.  
 
 

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. 
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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 31 
Počet výkresů územního plánu: - počet ks 7 
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 : 2500 
I.3.b.4   Hlavní výkres-vodní hospodářství                                                                    1 : 2500 
I.3.b.5   Hlavní výkres-energetika a spoje                                                                    1 : 2500 
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 
(členění ploch je mírně odlišné od vyhlášky z důvodu již zpracovaného ÚP, který byl takto projednáván a 
nyní se pouze upravuje v souladu s platnou legislativou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán - Věžky – Návrh 

Ing.arch. Stanislav Vrubel, architektonický atelier, Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov             03/2009   

31 

 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 


