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I/A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území je uvedeno ve výkresech grafické části územního plánu v měřítku 1:5000: 

 I/1 – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 

 I/2  – HLAVNÍ VÝKRES, který sestává z výkresŧ 

 I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY   

 I/2cd - HLAVNÍ VÝKRES: KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Zastavěné území obce Vlkoš je vymezeno k datu 30. 11. 2007. Je tvořeno hlavní 
souvislou členitou částí, plošnou enklávou zemědělského střediska a šesti menšími enklávami, 
z nich čtyři představují jednotlivé součásti zrušeného zemědělského areálu (drŧbeţárny).  

I/B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 

ROZVOJE JEHO HODNOT  

I/B.1. ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU A 

ROZVOJOVÝCH KONCEPCÍ 

 Koncepce rozvoje obce respektuje prvky a záměry vymezené v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje: 

 Modernizace ţelezniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě 

 Silnice II/436 (přeloţka silnice navrţená v souvislosti se stavbou D1 dle Souhrnného 
řešení stavby do území obce Vlkoš nezasahuje) 

 Koridory technické infrastruktury nadmístního významu: VVTL plynovod TRANSGAS a 
záměr zdvojení plynovodu v souběhu se stávající trasou, stávající zásobovací řad 
vodovodu, stávající dvojité vedení VVN 220 kV, radioreléová trasa Holý kopec - Kojál.   

 Ochrana loţisek nerostných surovin dle Horního zákona v jihozápadní části k.ú. Vlkoš, 
dle ZÚR OK s podmíněnou či částečnou vyuţitelností 

 Stávající ochranná pásma vodních zdrojŧ a CHOPAV – kvarter Moravy. 

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

PLÁNEM, OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 Koncepce rozvoje obce respektuje charakteristiku typické sídelní struktury v regionu – tj.  
zachovává ucelenou, víceméně sevřenou strukturu sídla v otevřené rovinaté krajině. Plošný 
rozvoj obce bude limitován koridorem ochranné protipovodňové hráze volně lemující severní 
– východní aţ jiţní okraj zástavby obce  

 Mimo toto kompaktní území územní plán respektuje enklávy rozptýlené zástavby jiţně od obce 
- usedlost Polňák, zemědělské středisko případně další zařízení související se zemědělskou 
funkcí území, které se nacházejí mimo stanovené záplavové území a mimo území určené 
k ochraně ohrázováním, a výletiště Olšičky, zařízení v přírodním prostředí, bez kompaktní 
zástavby, situované v záplavovém území mimo území určené k ochraně ohrázováním. 

 V západní části řešeného území je prioritou ochrana a rozvoj přírodních prvkŧ území, které 
představují zejména rozsáhlé lesní porosty a navazující přechody do zemědělské krajiny. 
V ostatních částech území, výrazně zemědělského charakteru, je zájmem územního plánu 
posílení ekologické stability území, zejména ve formě doplnění územního systému 
ekologické stability vycházející ze stávajících prvkŧ – drobných lesíkŧ a vodních tokŧ, 
s moţností jejich revitalizace v krajině i zástavbě, se zřetelem na polohu v rozsáhlém a 
významném inundačním prostoru. 

 V zemědělské krajině se vymezují opatření  k zachování její prostupnosti, zejména ve vztahu 
k okolním obcím a rekreačním trasám. 
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I/C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

I/C.1. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

I/C.1.1. OBECNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA  

Územní plán stanoví tyto zásady uspořádání sídla:  

 Obec Vlkoš rozvíjet jako kompaktní celek, specifický svou strukturou rozvíjenou kolem dvou 
historických jáder pŧvodních obcí Vlkoš a Kanovsko, územně propojenou, s přednostním 
vyuţitím ploch v obalové křivce zastavěného území.  

 Jednotlivé enklávy zástavby jiţně od kompaktní zástavby obce (usedlost Polňák, 
zemědělské středisko a výletiště Olšičky) územní plán respektuje jako územně stabilizované.  

 Východní část kompaktní zástavby obce, leţící v záplavovém území, se navrhuje chránit 
proti negativním účinkŧm povodní jako celek lokální protipovodňovou hrází. Tato hráz je 
limitem rozvoje celé východní části obce.  

 Zastavitelné plochy, zejména pro rozvoj bydlení, sportu a rekreace, omezeně pro výrobu, 
situovat do takto vymezeného území, přednostně do ploch bezprostředně navazujících na 
zastavěné území, ve vazbě na plochy obdobných funkcí a komunikační síť. Vyuţití některých 
zastavitelných ploch je opodstatněné aţ po vyčlenění příslušných pozemkŧ ze souvislých 
celkŧ zemědělské pŧdy stavbou ochranné hráze. Obdobně je takto specifikována etapizace 
vymezení smíšených ploch nezastavěného území mezi zástavbou a navrţenou hrází. 

 Rozšiřování zástavby v záplavovém území mimo takto vymezené území navrţené k ochraně 
je neţádoucí. 

 Ve stabilizovaných plochách bydlení a smíšených obytných je přípustná výstavba nových 
bytŧ i nebytových zařízení formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektŧ 
pro bydlení i nebytových v prolukách a uvnitř  těchto ploch, v souladu s podmínkami vyuţití 
ploch příslušné funkce, při respektování obecných technických poţadavkŧ na výstavbu, 
místních územně technických podmínek,  zásad ochrany urbanistické struktury a limitŧ 
vyuţití území. Podmínkou je, ţe taková výstavba nesmí vyvolat vznik nezastavěné nebo 
nezastavitelné proluky ve stávající ucelené uliční frontě, zejména v případě urbanisticky 
významných prostorŧ. 

 Zásady pro umisťování jednotlivých zařízení pro občanské vybavení, rekreaci a výrobu jsou 
stanoveny v podmínkách pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití. 

I/C.1.2. OCHRANA URBANISTICKÉ STRUKTURY  

Pro ochranu urbanistické struktury územní plán stanoví tyto zásady: 

 V zájmu ochrany hodnot zastavěného území obce uplatňovat zásady směřující k ochraně 
urbanistické struktury zástavby, parteru a zeleně zejména v okolí dominant obce a v dalších 
významných veřejných prostranstvích s dosud převáţně dobře zachovanou strukturou 
zástavby. V těchto významných prostorech, které představují zejména jádra obou pŧvodních 
obcí – vlkošská náves, cca trojúhelníkového tvaru, obklopující areál kostela se hřbitovem  a 
protáhlá kanovská náves, dále celé centrum Vlkoše aţ po ulici Ovesnou a ulice Ke mlýnu 
včetně historického areálu bývalého vodního mlýna (Vávrŧv mlýn), zachovat charakter 
zástavby včetně výškové hladiny, proporcí staveb, vymezení vŧči veřejnému prostranství a 
v optimální míře vyuţívat i architektonicko – stavební  a materiálové prvky tradiční zástavby.  

 Obecně nepřekračovat stávající výškovou hladinu zástavby, s výjimkou případných 
významných veřejných staveb a staveb, u nichţ je výška dána jejich specifickým účelem 
(např. stoţár, rozhledna) a  je limitovaná ochrannými pásmy Letiště Přerov.   
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I/C.1.3. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

Pro ochranu kulturních hodnot územní plán stanoví tyto zásady: 

 Respektovat nemovitou kulturní památku č. 37300/8-608 Vodní mlýn č.p.22“. Usilovat o 
vyuţití odpovídající významu této památky i obnovu dominantního pŧsobení areálu 
v přilehlém prostoru. 

 Respektovat náhrobní desku jako součást kostela sv. Prokopa, navrţenou k prohlášení za 
kulturní památku. 

 Na území obce respektovat památky místního významu a podle potřeby a moţností provádět 
drobné úpravy jejich okolí. 

I/C.1.4. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH OBCE 

Ve vybraných lokalitách obce územní plán stanoví tato opatření:  

 Dostavba v jiţní frontě centrálního prostoru Vlkoše – Náves, pro potřeby soustředění 
veřejného vybavení obce – „Obecní dŧm“  . 

 V souvislosti s tím asanace stávajícího objektu obecního úřadu s lékařskou ordinací v ulici 
Ke mlýnu, jako součásti kultivace přilehlého prostoru v okolí hasičské zbrojnice ve formě 
parkové úpravy a veřejného prostranství celé lokality malé „návsi“  

 Obnova pŧvodní kvality předprostoru areálu bývalého vodního mlýna a jeho dominantního 
účinku návrhem vymístění - asanace či doţití skupiny garáţí (s řešením náhradní výstavby)  
jako základ pro celkovou kultivaci tohoto prostoru 

 Dílčí úpravy parametrŧ veřejných prostranství umoţňující mj. doplnění chybějících chodníkŧ, 
dílčí uvolnění koryta Mlýnského náhonu, zlepšení prostorových charakteristik některých 
veřejných prostranství.  

 Vymezení funkce ploch v okolí rybníka Kanovsko umoţňující kvalitní víceúčelové vyuţívání 
tohoto prostoru jako extenzívní rekreační prostor i pro příleţitostné společenské akce.  

 



VLKOŠ  I. ÚZEMNÍ PLÁN 

 7 

I/C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Poznámky:  

 Jednu zastavitelnou plochu můţe tvořit komplex několika ploch s  rozdílným způsobem 
vyuţití. Tyto jednotlivé plochy jsou v tabulce odděleny tečkovanou čárou, celé  
zastavitelné plochy jsou odděleny plnou čárou. 

 *ÚS: poţadavek prověření změn územní studií – nevymezuje se 
 *RP:  podmínka rozhodování - regulační plán – nevymezuje se 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

 

DRUH PLOCHY 
TYP PLOCHY 

 

SPECIFIKACE,  
PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ PLOCH 

* ÚS  

* RP  

ETAPIZACE 

(označení 2. 
etapy - po 
realizaci 

hráze  PPO) 

Z.11.BI 
 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

       

Z.12.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.11.BI – rozšíření ploch 
veřejných prostranství podél stávajících 
komunikací po obvodu plochy Z.11.BI. 

  

Z.13.BI 
 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Umístění domŧ výhradně podél východní 
hranice plochy, tj. ze strany Z.14.PV   

  

Z.14.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.13.BI – rozšíření 
plochy veřejného prostranství podél 
stávající komunikace.  

  

Z.15.BI 
 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

V rámci územní přípravy nutno vymezit 
veřejnou infrastrukturu uvnitř plochy a 
napojení plochy na místní komunikaci na 
jiţním okraji plochy). Vyloučit umístění 
domŧ podél jiţní strany plochy.   

  

Z.16.ZX.s 
 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 
Zeleň ostatní a specifická 
- soukromá zeleň, drobné 
zemědělské hospodaření 

Komplex s plochou Z.15.BI – stávající 
zahrada 

  

Z.17.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.18. SO.v a P.23.PV   

Z.18. SO.v 
 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická  

   

Z.19.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.18. SO.v – rozšíření 
plochy veřejného prostranství podél 
stávající komunikace. 

  

Pozn. Zastavitelná plocha v zastavěném území 

Z.20.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.21. SO.v – rozšíření 
plochy veřejného prostranství podél 
stávající komunikace. 

  

Z.21.SO.v 
 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Plné vyuţití plochy podmíněno přeloţkou 
nadzemního vedení VN do kabelu.  

  

Pozn. Zastavitelná plocha v zastavěném území 
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Z.22. SO.v 
 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická  

Prodlouţení zástavby stávající ulice a 
doplnění do oboustranné zástavby  

  

Z.23.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.22. SO.v – rozšíření 
plochy veřejného prostranství podél 
stávajíc í komunikace. 

  

Z.25.OS 
 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 
Plocha pro 
tělovýchovu a sport 

Součást kynologického areálu – potvrzení 
skutečného zpŧsobu vyuţití plochy 

  

Z.26.OS 
 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 
Plocha pro 
tělovýchovu a sport 

Součást kynologického areálu – potvrzení 
skutečného zpŧsobu vyuţití plochy 

  

Z.28.SO.v 
 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

   

Z.30. SO.v 
 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Obsluha výrobních a provozních zařízení 
z jiţní -  záhumenní fronty pozemku - ze 
stávajících a navrţených veřejně 
přístupných komunikací vedených mimo 
obytné území.  

  

Z.31.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.30. SO.v – plocha pro 
obsluţnou komunikaci. 

  

Pozn. Zastavitelná plocha v zastavěném území 

Z.32. SO.v 
 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Vyuţití pro bydlení podmíněně přípustné 
při splnění ukazatelŧ legislativních předpisŧ 
platných na úseku ochrany zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v následných stupních projektové 
dokumentace.    

  

Z.33.RZ 
 

PLOCHA REKREACE 
Zahrádkářská osada 

Potvrzení skutečného zpŧsobu vyuţití 
plochy, stávající objekty nezaneseny v KN. 

  

Z.34.TV 
 

PLOCHA TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
Vodní hospodářství 

Potvrzení skutečného stavu vyuţití plochy - 
Realizovaná ČOV Kanovsko a související 
plocha, změna druhu pozemku dosud 
nezanesená v KN. 

  

Z.35.TV 
 

PLOCHA TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
Vodní hospodářství 

Potvrzení skutečného stavu vyuţití plochy - 
realizovaná ČOV Vlkoš, změna druhu 
pozemku dosud nezanesená v KN. 

  

Z.55.DS 
 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Odstavná plocha pro uţitková vozidla      

Z2.56.DS 
 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Odstavná plocha pro uţitková vozidla – 
rozšíření v 2. etapě. 

 2. etapa 
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Z2.57.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z2.58.VD, plocha nad 
technickou infrastrukturou.  

 2. etapa 

Z2.58.VD 
 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba a 
výrobní sluţby 

Plocha v prostoru mezi stávajícím 
výrobním areálem a budoucí hrází 

 2. etapa 

 I/C.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 
 

DRUH PLOCHY 
TYP PLOCHY 

 

SPECIFIKACE,  
PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ PLOCH 

* ÚS  

* RP  

ETAPIZACE 

(označení 2. 

etapy - po 
realizaci 
hráze  PPO) 

P.01.OV 
 

Občanské vybavení – 
veřejné vybavení 

„Obecní dŧm“    

P.03.OS 
 

Občanské vybavení  - 
plochy pro tělovýchovu 
a sport 

Víceúčelová sportovně rekreační plocha.     

P.04.DS 
 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Dostavba bloku skupinových garáţí   

P.05.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s P.03.OS a P.04.DS   

P.06.OV 
 

Občanské – veřejné 
vybavení 

Dostavba areálu Sokolovny   

P.07.DS 
 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Rozšíření uličního profilu silnice II/436     

P.08.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro stavbu chodníku po východní 
straně silnice II/436 od návsi k dřevařským 
závodŧm. 

  

P.09.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného vyuţití plochy – 
veřejné prostranství v okolí autobusové 
zastávky 

  

P.11.PV 

 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Napojení místní komunikace od 
fotbalového hřiště na silnici II/436, zčásti 
potvrzení skutečného stavu 

  

P.12.DS 
 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Moţnost dostavby skupiny garáţí (jeden 
vjezd do společného „dvora“.  

  

P.13.DS 
 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Moţnost dostavby skupiny garáţí   

P.14.SO.v 
 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Formální úprava ucelení plochy (potvrzení 
skutečného stavu)  
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P.17.DS 
 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Rozšíření uličního profilu pro dílčí úpravu 
parametrŧ prŧjezdního úseku silnice 
III/4348 včetně součástí silnice  

  

P.18.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření veřejného prostranství pro 
obsluhu skupiny domŧ, potvrzení 
skutečného stavu 

  

P.19.PZ 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro dotvoření veřejného 
prostranství na místě zástavby asanované 
po povodni 

  

P.20.ZP 
 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 
Parky a ostatní veřejná 
zeleň 

Potvrzení skutečného vyuţití pozemku 
v kultuře „zahrada“ a asanace stávajícího 
objektu obecního úřadu 

  

P.21.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro dotvoření veřejného 
prostranství na místě části zbořeniště 
zástavby asanované po povodni 

  

P.23.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného vyuţití plochy 
nemotoristické komunikace a rozšíření 
tohoto veřejného prostranství, veřejné 
prostranství v okolí kynologického areálu a 
dalších sportovně rekreačních ploch.  

  

P.25.ZP 
 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 
Parky a ostatní veřejná 
zeleň 

Plocha zeleně na místě navrţené asanace 
či doţití skupiny garáţí 

 

  

P.29.PV 
 

 Rozšíření veřejného prostranství pro 
stavbu chybějícího úseku chodníku  

  

P.30.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného rozsahu veřejného 
prostranství neevidovaného v KN (druh 
pozemku „orná pŧda“) 

  

P.31.PV 
 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Drobná úprava parametrŧ veřejného 
prostranství do stávající zahrady 

  

P.02.PV  
P.10.DS 
P.15.PV 
P.16.DS  
P.22.PV  
P.26.PV  
P.27.PV 
P.28.PV  

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ,  

PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Začlenění drobných části pozemkŧ 
přilehlých ke komunikacím do ploch 
veřejného prostranství či silniční dopravy, 
v zájmu zlepšení parametrŧ těchto prostorŧ 
a komunikací. 
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I/C.4. KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ   

 Jako plochy sídelní zeleně územní plán vymezuje  plochy „ZP – Parky a ostatní veřejná 
zeleň“ a „ZX – Zeleň ostatní a specifická“,  podle potřeby specifikovaná kódem „s“ – drobné 
zemědělské hospodaření a soukromá zeleň. 

PLOCHY „ZP“ 

 Stabilizované plochy sídelní zeleně „ZP“, které jsou vyčleněné z ploch veřejných 
prostranství pro zdŧraznění významu těchto ploch. 

 Navrţená plocha zeleně na místě skupiny stávajících garáţí určených k postupnému 
vymístění. 

 Návrhem plochy přestavby se potvrzuje stávající parková zeleň v okolí hasičské 
zbrojnice, doplňuje se o plochu na místě objektu obecního úřadu  určeného k asanaci. 

PLOCHY „ZX“ 

PLOCHY „ZX“  bez specifikace 

 Plochy stávající zeleně na březích Mlýnského náhonu - Říky v zastavěném území – 
břehové porosty v zahradách soukromých nemovitostí a pozemky navazující na veřejné 
prostranství na březích toku začleněné do biokoridoru podél toku náhonu. 

 Nezastavitelné zahrady na místě bývalých rybníkŧ v centru Vlkoše západně od kostela  

 Pás pozemkŧ v terénní sníţenině podél východní strany silnice II/436 z  centra ke 
dřevařským závodŧm mimo vymezenou plochu veřejného prostranství. Navrhuje se 
postupná přeměna na ochrannou zeleň zahrnující výsadbu dominantní aleje.  

 Zahrada – součást v usedlosti „Polňák“ oddělená od plochy bydlení vodním tokem - 
Mlýnským náhonem. 

 Nezastavitelná plocha zeleně na břehu svodnice, podél zastavitelné plochy Z.28.SO.v.   

 Jiné plochy sídelní zeleně se samostatně nevymezují. Pozemky zeleně jsou či budou 
součástí ploch veřejných prostranství i ploch jiných (např. plochy občanského vybavení, 
soukromá zeleň v plochách bydlení a smíšených obytných).  

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

PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

I/D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY    

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

I/D.1.1. DOPRAVA SILNIČNÍ 

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

 Silniční síť na území obce Vlkoš vytvářejí silnice II/436 Kojetín – Chropyně – Přerov 
III/43616, procházející územím obce ve směru jih – sever a silnice III/4348 Troubky – Vlkoš – 
Říkovice, procházející územím obce ve směru západ – východ. Tyto silnice se křiţují poblíţ 
centra obce.    

 Silnice II/436 se přeloţkou navrţenou v území severně od obce Vlkoš v rámci stavby dálnice 

D1 napojí na hlavní komunikační systém –na silnici I/55 a i jejím prostřednictvím na budoucí 
dálnici D1.  

 Trasa silnice II/436 je v současném stavu na celém území obce Vlkoš územně  
stabilizovaná.  

Územním plánem se vymezuje: 

 Územní rezerva pro přeloţku silnice II/436 západně obce v celém prŧběhu územím obce 
Vlkoš, s přesahem do území obcí Věţky a Kyselovice. Severně od Vlkoše navazuje na 
přeloţku této silnice v rámci D1 mimo Bochoř (podél ţelezniční tratě Přerov – Brno), 
jiţně od území obce Vlkoš  přechází do území obce Kyselovice ve dvou moţných 
koridorech. 

 Silnice III/4348 je v území stabilizována, aţ na drobné směrové korekce v zastavěném 

území.  

Územním plánem se vymezuje: 

 Malá plocha pro silniční dopravu, která umoţňuje korekci trasy silnice směřující k 
napravení stávající směrové závady v centrální části obce v okolí přemostění Mlýnského 
náhonu.  

 Směrová korekce v místě kříţení s protipovodňovým valem na jiţním okraji zástavby.  

I/D.1.1.2. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ OBCE 

 Silnice II/436 a III/4348 procházející obcí tvoří hlavní dopravní kostru obce. V zastavěné části 
obce budou tyto silnice upravovány jako místní komunikace funkční skupiny B, tj. v kategorii 
odpovídající navazujícím extravilánovým úsekŧm, dopravní funkci komunikace i dopravním 
poměrŧm v obci. Jako součást komunikací budou doplněny chybějící chodníky.  

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

 Doplnění sítě místních komunikací zajišťující obsluhu zastavitelných ploch o nové místní 
komunikace funkčních skupin C a D. Tyto komunikace budou situovány v plochách veřejných 
prostranství stávajících a navrhovaných, v těchto lokalitách a pro tyto zastavitelné plochy:  

 Mezi plochami bydlení Z.11.BI a Z.13.BI (u fotbalového hřiště)  

 Napojení plochy Z.15.BI (z jiţního okraje) na silnici II/436 vstřícně napojení ochranné hráze   

 Pro obsluhu plochy Z.28.SO.v 

 Pro obsluhu plochy Z2.58.VD a zokruhování přes těleso navrţené hráze (které zajistí 
také další přístup k územním rezervám na severním okraji zástavby) 

 Místní komunikace v úseku stávající nemotoristické trasy od Mlýnského náhonu do 
lokality Bědachov pro moţnost zpřístupnění pozemkŧ ve vnitrobloku plochy 34.SO.v.  

 Ostatní zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací a navrhuje se u nich 
podle potřeby rozšíření veřejného prostranství na nezbytné parametry.  

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

 Vzhledem k dosaţení a překročení limitních hodnot hluku na silnici II/436 (sčítací úsek 7-
0300) bude bydlení v zastavitelné ploše Z.32.SO.v podmíněno splněním ukazatelŧ 
legislativních předpisŧ platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v následných stupních projektové dokumentace. 

 Vzhledem k problematické moţnosti opatření proti negativním vlivŧm dopravy ve stávající 
zástavbě podél silnice, trvalému nárŧstu intenzit dopravy i v zájmu zlepšení bezpečnosti 
pohybu v tomto prostoru je v územním plánu územně zakotvena moţnost vedení trasy mimo 
zastavěné území – územní rezerva pro přeloţku silnice západně obce. 

 Podél silnice III/4348 se nenavrhují nové plochy vyţadující ochranu proti hluku a vibracím , 
ani opatření na ochranu stávající zástavby.  

I/D.1.1.4. STATICKÁ DOPRAVA  

Územním plánem se vymezují tyto nové plochy statické dopravy: 

 P.04.DS - Dostavba bloku skupinových garáţí u bývalé skládky za mlýnem, zahrnuje i 
náhradu za garáţe před mlýnem určené k vymístění. 

 P.12.DS, P.13.DS - Moţnost dostavby skupiny garáţí u komunikace k fotbalovému hřišti 

 Z.55.DS,  Z2.56.DS (2.etapa) - Odstavná plocha pro uţitková vozidla    

Pro potřebu ploch obsahujících zařízení s významnou klidovou dopravou jsou 
specifikována tato navrhovaná větší parkoviště: 

 U sokolského areálu (v ploše PV)  

 Reorganizace odstavných ploch v centru (v plochách PV, PZ)  

 Fotbalové hřiště (v ploše OS) 

 U bývalého nákupního střediska (v ploše ZP, v závislosti na budoucím vyuţití)  
 U dřevařských závodŧ (v ploše PV)  

I/D.1.1.5. HROMADNÁ DOPRAVA 

 Územním plánem se nevymezují samostatné plochy hromadné dopravy.  

I/D.1.2. DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ 

Severozápadním okrajem katastru obce Vlkoš prochází jednokolejná, elektrifikovaná 
trať ČD č.300 Přerov – Brno.  

Územním plánem se vymezuje: 

 Modernizace tratě č.300 v parametrech koridorové tratě, v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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I/D.1.3. DOPRAVA LETECKÁ 

 Letecká doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se na území obce 
nenavrhuje.  

I/D.1.4. DOPRAVA VODNÍ 

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

I/D.1.5. DOPRAVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNÍ  (ÚČELOVÉ KOMUNIKACE) 

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

Územním plánem se nově vymezují: 

 Doplnění chybějícího krátkého úseku účelové komunikace vedoucí od mlýna severním 
směrem, po katastrální hranici.  

 Okruţní účelová a v některých úsecích místní komunikace na hrázi. Nové krátké úseky 
účelových komunikací jsou navrţeny v souvislosti s návrhem protipovodňové hráze, 
současně s rušením příslušných stávajících úsekŧ. 

 Další účelové komunikace v plochách zemědělských, přírodních, lesních a krajinných 
smíšených jsou součástí těchto ploch a dále budou vymezeny v komplexní pozemkové 
úpravě (KPÚ) mj. ve vazbě na zachované přejezdy přes ţelezniční koridor dle následné 
projektové dokumentace koridoru. V případě vyčleňování nových pozemkŧ v rámci KPÚ 
nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé pozemky zejména rozvětvením sítě stávajících 
účelových komunikací, s minimalizací nových vjezdŧ na silnice. 

I/D.1.6. DOPRAVA NEMOTORISTICKÁ 

Územním plánem se nově vymezují: 

 Cyklostezka na usměrňovací hrázce podél svodnice v lokalitě Olšičky, napojená na 
připravovanou cyklostezku Mikroregionu Moštěnka po bývalých mlýnech 

 Stezka pro pěší a cyklisty integrovaná (příp. paralelní) s účelovou komunikací vedoucí od 
mlýna k severu a napojená rovněţ na tuto cyklostezku Mikroregionu Moštěnka.  

 Další chodníky a pěší trasy budou budovány jako součást ploch silniční dopravy a ploch 
veřejných prostranství jako součásti silnic a místních komunikací a v plochách s jiným 
zpŧsobem vyuţití.  

PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ 

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

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

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

I/D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

I/D.2.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

 V obci Vlkoš je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Přerov. 
Obec je zásobena pitnou vodou z vodojemu Švédské Šance přes přerušovací komoru u 
Horních Moštěnic s min. hladinou 244,0 m.n.m. Do obce Vlkoš je přiveden od obce Bochoř 
zásobovací řad II DN 150, který končí v napojovací šachtě na severním okraji obce. Dále za 
obcí pokračuje vodovodní řad do zemědělského střediska. 

Územním plánem se vymezují:  

 úseky vodovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících trasách 
vodovodu: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v. 

I/D.2.1.2. ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU 

 Stávající místní zdroje (studny) budou slouţit jako uţitková voda s moţností protipoţárního 
vyuţití (Dřevařské závody). Pro zajištění poţární vody jinak slouţí rybník - poţární nádrţ. 

 Nové stavby a  opatření se nenavrhují.  

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

 V obci je vybudována kompletní jednotná kanalizační síť vybavená dvěma čistírnami 
odpadních vod Vlkoš - Nivy a Kanovsko.   

Územním plánem se nově  vymezují:  

 Stoka od školy do ulice Ovesné vedená přes areál škol a sokolský areál.  

 úseky kanalizace pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících trasách 
kanalizace: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v, Z.32.SO.v. 

I/D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 V obci jsou provozovány dva tepelné zdroje větší neţ 200 kW (střední zdroje znečištění) - 
kotelna v dřevařských závodech SEOB WOOD.  

 Ostatní zdroje spadají do kategorie malé zdroje, včetně kotelny školy. Většina domŧ je 
vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je plynofikována.  

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

 Územní plán stanovuje přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojŧ a 
pouze takových úprav stávajících tepelných zdrojŧ, které nepovedou ke zhoršení kvality 
ovzduší.  
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I/D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

NADŘAZENÁ SÍŤ 

 Územní plán respektuje VVTL plynovod DN 700 procházející jiţní částí území obce.  

ROZVODNÁ SÍŤ 

 V obci je vybudován středotlaký (STL) plynovod s provozním přetlakem 0,3 MPa. Přivaděč 
do obce je napojen na středotlaký rozvod v Bochoři  zásobovaný z regulační stanice VTL/ 
STL v Bochoři a do obce přivedený ze severu od obce Věţky.  

Územním plánem se vymezují:  

 Zdvojení VVTL plynovodu DN 700 v souběhu se stávající trasou vyplývající z návrhu 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

 Úseky STL plynovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících 
trasách plynovodu: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v, Z.32.SO.v.  

I/D.2.5. ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

I/D.2.4.1. ELEKTROROZVODY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

VEDENÍ VVN 

 Územní plán respektuje dvojité vedení  VVN 220 kV č.251, 252 vedené katastrem obce, 
mimo zastavěné území ve směru rozvodna Sokolnice  – rozvodna Prosenice.  

VEDENÍ VN 

 Obec Vlkoš  je zásobována elektrickou energií ze systému  VN 22  kV. Napájecí linka č.29 je  
vedena z rozvodny Dluhonice. Všechny transformační stanice v obci jsou napájeny  krátkými  
odbočkami z tohoto kmenového vedení. Trafostanice v křiţovatce uvnitř obce  (DTS 3517) je  
připojena kabelovým  vedením. z odbočky z venkovního vedení VN 22 kV č. 40.  

TRAFOSTANICE 

 V obci jsou respektovány stávající distribuční trafostanice: 

 DTS  3513             věţová             160 kVA 

 DTS  3514               věţová      160 kVA 

 DTS  3515                Ţilina             250 kVA 

 DTS  3516                Ţilina             250 kVA 

 DTS  3517                 kiosková           400 kVA 

 V obci jsou dále velkoodběratelské transformační  stanice: 

 DTS 91441 ZD              Ţilina                 160 kVA 

 DTS 91442 Dřevařské  závody    Ţilina                 400 kVA 

 DTS 92080               400 kVA 

Územním plánem se nově vymezují:  

 Přeloţka VN   č. 16  v k.ú. Kanovsko, zčásti  do kabelového vedení,  v upravené trase 

 Nová trafostanice v centru obce, začleněná do navrţené plochy občanského vybavení,  
včetně kabelového přívodu VN ze dvou trafostanic  ( DTS3517 v křiţovatce a DTS 3513 
u mlýna) 

 Nová trafostanice v blízkosti zastavitelné plochy č. Z.15.BI včetně přívodu VN. 

 Územní rezerva pro přeloţky vedení VN v prostoru územních rezerv R.15.SO.v a 
R.18.SO.v. 
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I/D.2.6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE  

 Územní plán respektuje stávající telekomunikační sítě a zařízení a radiokomunikační trasy.  

 Nenavrhují se nová zařízení.  

I/D.2.7.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY     

 Územní plán nevymezuje plochy pro nakládání s odpady. 

 Nakládání s odpady je a bude nadále řešeno svozem prováděným firmou (firmami) 
oprávněnou k nakládání s odpady mimo řešené území k dalšímu zpracování případně na 
k tomu určené skládky. Ukládání odpadŧ na území obce je nepřípustné.  

I/D.2.8.  PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

 Umístění navrţených tras a zařízení technické infrastruktury je graficky vyjádřeno umístěním 
v konkrétní ploše s rozdílným zpŧsobem vyuţití a v rámci této plochy mŧţe být jejich poloha 
korigována s ohledem na územně technické podmínky. Navrhované nové uliční rozvody 
vodovodu, plynovodu a uliční stoky kanalizace, včetně souvisejících zařízení, budou 
napojeny na stávající sítě a vedeny v plochách veřejných prostranství  případně silniční 
dopravy vymezených v územním plánu, další rozvody také uvnitř zastavitelných ploch dle 
následných stupňŧ územní přípravy ploch.  

 Umisťování zařízení technické infrastruktury slouţících pro lokální potřebu je dále přípustné 
také v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití v souladu s podmínkami pro vyuţití těchto ploch, 
pokud nebudou mít nadměrný negativní vliv  na základní funkci plochy.   

 Umisťování malých zařízení pro nakládání s odpady (třídění, vyuţití a zpracování odpadu) je 
dále přípustné také v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití, zejména plochách výroby a 
skladování,  v souladu s podmínkami pro vyuţití těchto ploch, pokud nebudou mít nadměrný 
negativní vliv  na základní funkci plochy a ploch okolních.   

 Malá lokální zařízení odpadového hospodářství (jako stanoviště sběrových nádob) je moţno 
umisťovat v plochách veřejných prostranství  či jiných plochách v souladu s „Podmínkami  
pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití“. 

 Při realizaci staveb technické infrastruktury se poţaduje v maximální míře sdruţování vedení 
a zařízení do koridorŧ a společných stoţárŧ. 
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I/D.3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

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

I/D.3.1. ZÁSADY KONCEPCE  OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

 V obci jsou uspokojeny potřeby základního občanského vybavení veřejné infrastruktury 
v plném rozsahu odpovídajícím velikosti obce, v některých případech se vyuţívá spolupráce 
– dělba funkcí s obcí Bochoř. Některá zařízení integrují více funkcí občanského vybavení 
veřejné infrastruktury i komerční. 

I/D.3.2. VYMEZENÍ PLOCH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

 Stabilizované plochy:  

 01.OV Základní škola, mateřská škola 

 02.OV Pošta, zasedačka obecního úřadu („Záloţna“) 

 03.OV Kostel Sv. Prokopa 

 04.OH Hřbitov 

 05.OV Hasičská zbrojnice 

 07.OS Sokolský areál 

 08.OK Bývalé nákupní středisko 

 31.OS Fotbalové hřiště 

 44.OS  Plocha pro víceúčelové sportovně rekreační vybavení v blízkosti kynologického areálu 

 50.OV Výletiště "Olšičky" (součástí areálu je i přilehlá plocha "NS.r")  

 Stabilizované plochy s navrženým územním rozvojem:  

  06.OV Sokolovna, P.06.OV. Rozšíření a dostavba areálu 

 43.OS Kynologický areál, rozšíření o plochy Z.25.OS, Z.26.OS, kterými se potvrzuje 
skutečně vyuţívaný rozsah areálu 

 Územním plánem se nově vymezuj plochy přestavby:  

 P.01.OV Plocha pro „Obecní dŧm“ – víceúčelový areál obecního úřadu, navazující na 
plochu 02.OV, která přispěje k dotvoření společensko správního centra obce.  

 P.03.OS Víceúčelová sportovně rekreační plocha v části plochy bývalé skládky za 
garáţemi. 

 Územním plánem se ruší:  

 Stávající objekt obecní úřadu s lékařskou ordinací, nevyhovující pro daný účel 

I/D.3.3. PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

 Zařízení občanského vybavení jsou umístěna a lze je provozovat a nově zřizovat v plochách 
občanského vybavení vymezených územním plánem i v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití 
dle stanovených „Podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití“ (plochy bydlení,  
plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování).  
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I/D.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

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

I/D.4.1. ZÁSADY KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 Stabilizace a doplnění sítě veřejných prostranství, která tvoří kostru urbanistické struktury 
obce - slouţí pro shromaţďování a pobyt obyvatel, pro obsluhu ploch s  rozdílným zpŧsobem 
vyuţití, dopravu místního významu, zajištění prostupnosti krajiny a pro optimální umístění sítí 
a zařízení  technické infrastruktury, pokud nejsou umístěny v plochách s jiným zpŧsobem 
vyuţití.  

 Síť stávajících veřejných prostranství v zastavěném území je v základní struktuře 
stabilizovaná, navrhuje se doplnění dílčích úsekŧ a rozšíření či jiné změny některých 
stávajících veřejných prostranství v zájmu zajištění potřebných parametrŧ a kvality prostoru, 
případně potvrzení jiţ realizovaných ploch nezanesených v katastru nemovitostí.  

 Návrh nových ploch veřejných prostranství souvisí s návrhem zastavitelných ploch, zejména  
ploch bydlení a smíšených obytných a ploch vodohospodářských pro protipovodňovou  
ochranu obce.  

 Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky základní kostry stávající cestní sítě 
v krajině slouţící k zajištění prostupnosti krajiny včetně propojení okolních obcí mimo silniční 
síť, nové plochy doplňující tuto síť a nové plochy související s návrhem protipovodňové 
ochrany obce. 

I/D.4.2. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A PRO ZASTAVITELNÉ PLOCHY. 

V územním plánu se pro veřejná prostranství vymezují plochy veřejných prostranství 
„PV“ – s převahou zpevněných ploch a „PZ“ – s převahou nezpevněných ploch. 

Stabilizované plochy 

Síť veřejných prostranství „PV“ v zastavěném území je v základní struktuře 
v zastavěném území stabilizovaná.  

Plochy „PZ“ stabilizované:  

 parčík s parkovištěm v centru Vlkoše  

 plochy v okolí rybníka Kanovsko, s významnější rekreační funkcí a s moţností vyuţití pro 
příleţitostné akce (např. poutě). 

Územním plánem se nově vymezují:  

 Plochy veřejných prostranství slouţící pro zajištění minimálních parametrŧ případně 
zkvalitnění uspořádání stávajících veřejných prostranství, vedení a ochranu sítí 
technické infrastruktury: P.02.PV, P.08.PV, P.09.PV, P.11.PV, P.15.PV, P.18.PV,  
P.19.PZ, P.21 aţ 24.PV, P.26 aţ 31.PV, Z.27.PV 

 Plochy veřejných prostranství související s návrhem zastavitelných ploch a ploch 
přestavby pro bydlení,  ploch smíšených obytných i jiných: P.05.PV, Z.12.PV, Z.14.PV,  
Z.16.PV, Z.17.PV, Z.19.PV, Z.20.PV, Z.23.PV, Z.24.PV, Z.31.PV, Z2.57.PV.  
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ 

Územním plánem se nově vymezují:  

 Z.54.PV – plocha veřejného prostranství pro doplnění chybějícího krátkého úseku 
účelové komunikace s cyklostezkou vedoucí od mlýna severním směrem katastrální 
hranici.  

 Plocha veřejných prostranství pro nájezdy účelových komunikací na navrţenou 
protipovodňovou hráz a hrázku, současně s rušením příslušných stávajících úsekŧ (Z.45 
aţ 53.PV, Z.44.PV). 

I/D.4.3. PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

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

 Územní plán nespecifikuje případné další plochy veřejných prostranství uvnitř  
zastavitelných ploch, ty budou podle potřeby vymezeny aţ v rámci následných stupňŧ 
přípravy území.   

AD I/D.5. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Územní plán nevymezuje nové samostatné plochy pro řešení poţadavkŧ civilní 
ochrany. 
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I/E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ, 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŦ A PODOBNĚ 

I/E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

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

Hlavními zásadami uspořádání území je zachování kompaktního charakteru zástavby 
obce a zachování uceleného nezastavěného území, podpořené nejen regionální historickou 
charakteristikou zástavby obcí, ale také zájmy ochrany proti nebezpečí povodní, 
s respektováním významu přírodních prvkŧ rozsáhlých lesŧ v západní části území. Územní 
plán navrhuje posílení ekologické a vodohospodářské stability krajiny, minimálně v rozsahu 
ÚSES, zřizováním malých vodních ploch a optimálně postupnou obnovou travnatých ploch 
v krajině v okolí Moštěnky. 

I/E.2. VYMEZENÍ PLOCH 

Územním plánem se  vymezují  

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

NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ 

 Stabilizované plochy přírodní zahrnují lesní pozemky dle katastru nemovitostí (KN) a 
jinou zeleň na ostatních plochách dle KN, které jsou součástí ÚSES - lokálních biocenter 
a biokoridorŧ nebo v nich jsou vymezeny interakční prvky. 

 V řešeném území se nevymezují plochy přírodní pro ochranu zvlášť chráněných území 
přírody. Evropsky významná lokalita NATURA 2000 se nachází v budově  v zastavěném 
území. 

 Navrhované plochy přírodní představují plochy s převaţujícím porostem dřevin zahrnuté 
do biocenter a biokoridorŧ ÚSES.  

NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

 Jako plochy zemědělské jsou vymezeny všechny stávající intenzívně obhospodařované 
plochy, kde zemědělskou činnost není nutno zvláštním zpŧsobem omezovat.  

 Součástí ploch zemědělských jsou i drobné plochy sadŧ či zahrad v krajině a další 
účelové komunikace a  liniové interakční prvky ÚSES.  

NL - PLOCHY LESNÍ 

 Jako plochy lesní jsou vymezeny ostatní lesní pozemky, ve kterých nejsou vymezeny 
prvky ÚSES a nejsou vymezeny jako plochy přírodní.  

NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:  

 NS.s - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ SE SPORTOVNÍM VYUŢITÍM  

Takto se vymezují plochy: 

 Plochy navazující na plochy kynologického areálu (vymezené ve funkci OS stabilizované a 
zastavitelné), které jsou v rámci areálu vyuţívány jako travnaté cvičiště bez staveb. Jako 2. 
etapa po realizaci hráze  se navrhuje jejich rozšíření do navazující plochy aţ k hrázi. 

 Stabilizované plochy „ranče“ u lesa Rasina poblíţ hranice s obcí Kyselovice, včetně 
cvičišť a výběhŧ koní. 
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 NS.r - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ S REKREAČNÍM VYUŢITÍM  

 Stabilizovaná plocha na ploše bývalé skládky mimo navrţené sportoviště a navrţená 
plocha přestavby navazující směrem k účelové komunikaci s navrţenou cyklostezkou od 
mlýna k severnímu okraji území obce. 

 Stávající parčík na jiţním okraji zástavby Kanovska a jako 2. etapa po realizaci hráze  
navrţené rozšíření plochy NS.r do navazujících ploch aţ k hrázi. 

 NS - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ, ve kterých spolu s funkcí zemědělství jsou nebo 
budou zastoupeny tyto funkce specifikované v kódech NS: p – ochrana přírody a krajiny, l – 
les,  z – drobné hospodaření a soukromá zeleň, nebo kombinace více dílčích funkcí.    

Takto se vymezují plochy: 

 NS.p: Stabilizované plochy v lokalitách zemědělských pozemkŧ – zejména travních 
porostŧ a zahrad v krajině i orné pŧdy se zastoupením přírodních prvkŧ např. lesíkŧ,  
drobných vodních tokŧ, břehových porostŧ, solitérních a liniových porostŧ dřevin apod. a  
zeleně na ostatních plochách, mimo biocentra ÚSES, vně i uvnitř území vymezeného 
navrţenou hrází. 

 Navrhované plochy NS.p pro dva rozsáhlé plošné interakční prvky jako zatravnění orné 
pŧdy navazující na lesní biocentra, a menší plocha mezi navrţenou hrází a stávající 
svodnicí.  

 Plocha NS.sz u fotbalového hřiště: moţnost vyuţití jak pro extenzívní rozvoj sportovního 
areálu bez trvalého záboru pŧdy, tak pro drobné hospodaření, i jejich kombinaci. 
V současnosti rozdělení funkcí nelze specifikovat, bude se odvíjet na základě budoucích 
dohod obce a vlastníkŧ pozemkŧ.  

 NS.z: stabilizované jako pozemky drobného hospodaření navazující na plochy smíšené 
obytné (záhumenky), návrhové – pozemky vyčleněné ze souvislých celkŧ pŧdy 
navrţenou hrází, mimo zastavitelné plochy a  plochy NS.s a NS.r.  

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ:  

 WT - VODNÍ TOKY A PLOCHY 

 Stabilizované plochy představují stávající vodní plochy a vodní toky, pokud nejsou plně 
zatrubněny a nejsou tak součástí ploch veřejných prostranství. 

 Navrhuje se plocha malé vodní nádrţe v lokalitě Olšičky.  

 WP - PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ 

 Plochy navrţené protipovodňové hráze, včetně čerpací nádrţe 

 Plocha usměrňovací hrázky podél svodnice v lokalitě Olšičky. 

V krajině jsou dále zastoupeny  

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA 

 Jako dopravní plochy v nezastavěném území jsou vymezeny pozemky stávajících silnic  
II. a III. třídy. 

PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky stávající a navrhované cestní 
sítě v krajině slouţící k zajištění prostupnosti krajiny. Navrţené plochy veřejných 
prostranství jsou dále určeny pro nájezdy účelových komunikací na těleso navrţené 
hráze. 

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

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

Jako prvky ÚSES se v územním plánu Vlkoš specifikují biocentra, biokoridory a 
interakční prvky s funkcí  základní plochy NP – plochy přírodní, WT – Plochy vodohospodářské 
- vodní plochy a toky, NS – plochy smíšené nezastavěného území se zastoupením kódu „p“ – 
ochrana přírody, ZX – plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní a specifická, to vše současně se 
zvláštním ochranným reţimem ÚSES. Liniové interakční prvky jsou zastoupeny také 
v plochách WP – plochy vodohospodářské (při respektování poţadavky na stavby 
protipovodňové ochrany dle zákona o vodách), a na plochách Z – plochy zemědělské.  

VYMEZENÍ PLOCH  ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Na území Obce Vlkoš se územním plánem vymezuje územní systém ekologické stability 
obsahující funkční i navrţené prvky lokálního významu představované lokálními biocentry, biokoridory a 
interakčními prvky. Základní kostrou ekologické stability jsou lesy v západní části k.ú. Vlkoš. 

Územním plánem se vymezují:  

 Lokální biocentra: BC3/53 Bochořský les, BC4/53 Na svodnici, BC11/54 Díly, BC1/60 
Rasina, BC3/60 Pod Rasinou, BC1/61 Dráha, BC2/61 Polňák, BC3/61 Olšičky, BC7/61  

 Lokální biokoridory BK3/53, BK4/53, BK 4/54, BK17/54, BK18/54, BK1/60, BK2/60, 
BK3/60, BK5/60, BK6/60, BK7/60, BK1/61, BK2/61, BK5/61, BK9/61. 

  Interakční prvky plošné a liniové 

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH – OMEZENÍ  VYPLÝVAJÍCÍ Z OCHRANNÉHO REŽIMU ÚSES 

Využití přípustné: 

Přirozená společenstva dřevin případně trvalý travní porost, vodní toky a plochy 
přírodního charakteru koryt a břehŧ. 

Využití podmíněně přípustné, pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody:  

Stavby a úpravy vodních tokŧ a ploch a stavby protipovodňové a protierozní ochrany se 
zachováním přírodního charakteru koryt a břehŧ, liniové stavby dopravní a technické 
infrastruktury, není - li z technického hlediska moţné vedení v jiné trase mimo ÚSES; 
meliorační stavby na zemědělské a lesní pŧdě při respektování poţadavkŧ ochrany přírody, 
pozemkové úpravy, které nevedou k narušení ekologicko stabilizační funkce a změnám kultur 
na niţší stupeň ekologické stability, změny druhové skladby lesŧ nezpŧsobující sníţení stupně 
ekologické stability porostŧ, oplocení jednotlivých staveb a zařízení  podmíněně přípustných. 

Využití nepřípustné:  

Zpŧsoby vyuţití území, které vedou k narušování ekologicko - stabilizační funkce 
těchto ploch a jakékoliv stavby a zařízení včetně oplocení, které nejsou uvedeny jako 
podmíněně přípustné  a nesouvisí s funkcí příslušné plochy.  

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO BUDOVÁNÍ ÚSES 

 Strukturu výsadby v prvcích ÚSES podél vodních tokŧ je nutno sladit s  poţadavky 
správcŧ tokŧ (přístup pro údrţbu tokŧ).  

 Strukturu výsadby v plochách WP a jiných v záplavovém území je nutno sladit  
s poţadavky vodoprávního úřadu, zákona o vodách. 

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

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



VLKOŠ  I. ÚZEMNÍ PLÁN 

 24 

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

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ 

RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ 

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Územním plánem se vymezují 

 Stabilizované vodní toky a plochy. Rozsah vodní plochy kanovského rybníka je v grafické 
části uveden podle skutečného rozsahu upravené vodní plochy v terénu, zbývající část 
parcely vody je součástí plochy veřejného prostranství. 

 Navrţená vodní plocha Z.41.WT v lokalitě Olšičky 

OCHRANA PROTI POVODNÍM 

Grafické vyznačení ploch vymezených pro protipovodňová opatření je uvedeno ve 
výkrese č. I/2a,b  HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE 
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, návrh konkrétních prvkŧ protipovodňových opatření ve výkrese 
I/2cd HLAVNÍ VÝKRES – KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
územního plánu  v měř. 1:5000.  

Větší část katastrŧ obce a cca polovina zastavěného území se nachází ve stanoveném 
záplavovém území Q100 Bečvy a Moštěnky  

Územním plánem se vymezují 

tato opatření pro zvýšení ochrany obce před nebezpečím plošných záplav ve 
stanoveném záplavovém území:  

 OCHRANNÁ HRÁZ – vymezení plochy pro moţnost stavby komplexu ochranné hráze  
lemující severní – východní – jiţní obvod zástavby obce, včetně odvodňovacích kanálŧ,  
sběrné  vodní nádrţe, stavidlových uzávěrŧ na Mlýnském potoce v místech prŧchodu 
hrází a včetně navazujících úprav křiţujících komunikací, s vedením účelové či místní 
komunikace v rámci tělesa hráze.  

 USMĚRŇOVACÍ HRÁZKA - pravobřeţní usměrňovací hrázka podél meliorační svodnice  
v jihovýchodní části k.ú. Kanovsko, která bude usměrňovat rozlivy z  Moštěnky mimo 
zástavbu obce. 

 Úpravy koryta Mlýnského náhonu – Říky v zastavěné části obce na prŧtok Q100. 

 Budování obytných podlaţí nad stanovenou minimální kótou uvedenou v grafické části 
(výkr. č. I/2cd), u konstrukcí pod úrovní max. hladiny záplavové vody (200,60 - 201,30 
m.n.m) zajištění odolnosti konstrukcí proti pŧsobení vody, omezení výskytu  
zabudovaných cenných zařízení a skladování materiálŧ představujících potenciální zdroj 
ohroţení obyvatelstva,  zástavby i vodních zdrojŧ.  

 V záplavovém území omezení činností představujících potenciální zdroj ohroţení 
obyvatelstva,  zástavby i vodních zdrojŧ. 

 Územně technické řešení staveb technické infrastruktury, které zajistí funkčnost i v 
případě záplavy. 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ 
ÚZEMÍ 

Územním plánem se nevymezují samostatná protierozní opatření ani opatření pro 
zvýšení retenčních schopností území nad rámec ÚSES. 
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I/E.5. PROSTUPNOST KRAJINY 

 Prostupnost krajiny je na úrovni územního plánu zajištěna vymezením veřejných prostranství 
pro stabilizaci základní kostry stávajících účelových a nemotoristických komunikací 
zajištujících propojení obce s okolními obcemi mimo silniční síť a napojení na cyklotrasy 
hlavní i Mikroregionu Moštěnka, příp. jiné rekreační trasy.  

 Prostupnost území přes ţelezniční trať je v územním plánu stabilizovaná jen v trase silnice 
III/4348 a bude doplněna v závislosti na zachování přechodŧ přes ţeleznici v rámci 
následných stupňŧ přípravy stavby ţelezničního koridoru.  

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU: 

 doplnění krátkého úseku chybějící trasy od mlýna k Moštěnce, před hranicí katastru obce 

 okruh po tělese navrţené ochranné hráze  

 úpravy nájezdŧ stávajících komunikací na navrţenou hráz 

I/E.6. REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

POBYTOVÁ REKREACE,  

 V řešeném území nejsou zastoupeny ani se nenavrhují plochy pro pobytovou rekreaci 
v krajině - hromadnou ani rodinnou. 

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

Územním plánem se vymezuje 

 Plocha Z.33.RZ, jako potvrzení stávající lokality zahrádek se stavebními objekty  
zanesenými v katastru nemovitostí. 

 Umisťování jednotlivých objektŧ pro rodinnou rekreaci je přípustné i v jiných plochách 
v souladu s podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití zejména v plochách 
smíšených obytných vesnických. 

NEPOBYTOVÁ REKREACE 

 Pro nepobytovou rekreaci (mimo plochy OS - Plochy občanského vybavení – plochy pro 
sport a rekreaci) se vymezují plochy smíšené nezastavěného území NS a plochy veřejných  
prostranství zajišťující prostupnost krajiny pro rekreační pohyb všeho druhu  

 NS.r - Plochy smíšené nezastavěného území s rekreačním vyuţitím: plochy navazující 
na víceúčelový sportovně rekreační areál v ploše bývalé skládky, stávající parčík na 
jiţním okraji Kanovska s rozšířením v 2. etapě návrhu aţ po hráz 

 NS.s - Plochy smíšené nezastavěného území se sportovním vyuţitím: části 
kynologického areálu mimo zastavěné území a zastavitelné plochy areálu OS, 
stabilizované plochy „ranče“ u lesa Rasina poblíţ hranice s  obcí Kyselovice, včetně 
cvičišť a výběhŧ koní. 

I/E.7. DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮ 

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

 Do západního okraje řešeného území zasahují 

 Chráněné loţiskové území štěrkopísku č. 13300000 Chropyně 

 Výhradní loţisko štěrkopísku č. B 313300000 Chropyně-Záříčí  

Objekt netěţený, dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je lokalita pod č. 142 
charakterizovaná jako loţisko vyuţitelné částečně či podmíněně při splnění vybraných 
technicko environmentálních podmínek, na základě územní studie a revitalizační studie. (Na 
území obce Vlkoš zasahuje loţisko z větší části do plochy přírodní)  

 V územním plánu se nevymezují ani jiné plochy pro těţbu nerostŧ.  
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I/F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

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

Přípustné využití: Umístění staveb přípustných nesmí vykazovat nadměrné negativní vlivy 

na hlavní funkci plochy. 

Podmíněně přípustné využití: Přípustnost ploch, staveb, zařízení v ploše musí být 

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

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

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

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

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

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

PLÁNU VLKOŠ  

KOD DRUH PLOCHY KOD TYP PLOCHY 

B PLOCHY BYDLENÍ  BI Bydlení individuální 

R PLOCHY REKREACE RZ Plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady 

O PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

OV Plochy veřejné vybavenosti 

OK Plochy komerčních zařízení 

OS Plochy  pro tělovýchovu a sport 

OH Veřejná pohřebiště 

D PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

DS Silniční doprava 

DZ Dráţní doprava 

T PLOCHY  TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

TV Vodní hospodářství 

TK Elektronické komunikace 

P PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

PV S převahou zpevněné plochy 

PZ S převahou nezpevněné plochy 

S PLOCHY SMÍŠENÉHO 
VYUŢITÍ  

SO Plochy smíšené obytné, specifikace doplňkovým kódem: 

SO.v Vesnické  

V PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 

VD Drobná výroba a výrobní sluţby 

VZ Zemědělská a lesnická výroba 

W PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ 

WT Vodní plochy a toky 

WP Vodohospodářské plochy 

Z PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ ZP Parky a ostatní veřejná zeleň 

ZX Zeleň ostatní a specifická 
Specifikace doplňkovým kódem: 

ZX.s 

ZX 

s – soukromá zeleň, drobné zemědělské  hospodaření 

Bez specifikace – ochrana přírody, ostatní 

NP PLOCHY PŘÍRODNÍ NP Plochy přírodní 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ NZ Plochy zemědělské 

NL PLOCHY LESNÍ NL Plochy lesní 

NS PLOCHY SMÍŠENÉ 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

NS.s Plochy krajinné smíšené se sportovním vyuţitím 

NS.r Plochy krajinné smíšené s rekreačním vyuţitím 

NS 

 

Specifické a ostatní: 
Specifikace doplňkovým kódem či jejich kombinací dle 
přípustnosti vyuţití - funkcí:: 

NS. 

 

p - Ochrana přírody 

z - Drobné zemědělské hospodaření a soukromá zeleň 

l – les  
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I/F.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH  

BI PLOCHY BYDLENÍ                                                            

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Pozemky rodinných 

domŧ  

 Pozemky staveb pro 

rodinnou rekreaci splňujíc í 
podmínky § 20 vyhl. 

501/2006 Sb.odst. 4 a 5. 

 Pozemky staveb a zařízení 

souvisejícího občanského 
vybavení s výjimkou 
pozemkŧ pro budovy 

obchodního prodeje o 
výměře větší neţ 500 m2  

 Pozemky souvisejíc í 

dopravní a technické 

infrastruktury a opatření na 
ochranu zástavby, malá 
lokální zařízení odpadového 

hospodářství (stanoviště 
sběrových nádob) 

 Pozemky veřejných 

prostranství a veřejně 

přístupné zeleně  

 Pozemky soukromé a 

vyhrazené zeleně 

 Drobná architektura a 

mobiliář 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území, 
jejichţ negativní 

účinky zhoršují nad 
přípustné (zejména 
hygienické) limity 

ţivotní prostředí 
okolního území 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území 
nesouvisející 

s hlavním a 
přípustným vyuţitím 
plochy, narušujíc í 

tuto funkci a 
narušujíc í uţívání 
staveb a zařízení ve 

svém okolí.     

 Pozemky dalších staveb a 

zařízení, které nesniţují 
kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouţí 

zejména obyvatelŧm 
v takto vymezené ploše, 
včetně malých 

fotovoltaických systémŧ 
na pozemku staveb 
přípustných, v rozsahu 

přiměřeném velikosti 
pozemku) 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

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

Výškové osazení obytných podlaţí dle podmínek protipovodňových opatření.  

Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch): 09.BI, 18.BI, Z.11.BI, Z.13.BI - 40%, 42.BI – 60%, ostatní 
stabilizované i zastavitelné plochy BI  - 50%. 

V ploše Z.15.BI je v rámci územní přípravy nutno vymezit veřejnou infrastrukturu 

uvnitř plochy (veřejné prostranství pro vnitřní obsluţnou komunikaci a sítě TI).  
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RZ PLOCHY REKREACE          (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.)  

PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky s 

výsadbou 
uţitkových a 

okrasných rostlin 
a moţností 
výstavby objektŧ 

souvisejících 
s jejich 
obhospodařování

m 

 Pozemky zahrádkářských chat* 

 Pozemky souvisejíc í dopravní 

a technické infrastruktury, 
malá lokální zařízení 
odpadového hospodářství 

(stanoviště sběrových nádob)  

 Pozemky veřejných 

prostranství a veřejně 
přístupné zeleně  

 Pozemky soukromé a 

vyhrazené zeleně 

 Drobná architektura a mobiliář  

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území, jejichţ 
negativní účinky 

zhoršují nad přípustné 
(zejména hygienické) 
limity ţivotní prostředí 

okolního území 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území 
nesouvisející s hlavním 
a přípustným vyuţitím 

plochy, narušujíc í tuto 
funkci a narušujíc í 
uţívání staveb a 

zařízení ve svém okolí 

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Objem staveb zahrádkářských chat je  limitován územním plánem takto: stavby o max. 

výměře do 40 m2, přízemní s vyuţitelným podkrovím, s  moţností podsklepení a 

obestavěným prostorem části stavby nad upraveným terénem max.  200  m
3
 

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně a zemědělských pozemkŧ (podíl 

nezastavěných a nezpevněných ploch): 70% (limit pro případ dělení pozemkŧ)  

 

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                  

PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ VYUŢITÍ HLAVNÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Plochy staveb a 

zařízení pro 

veřejnou 
vybavenost 

 Pozemky staveb a zařízení 

občanského vybavení pro:  

 veřejnou správu 

 vzdělávání a výchovu  

 sociální sluţby, péči o rodinu 

 zdravotní sluţby  

 církve 

 kulturu a zájmovou činnost  

 ochranu obyvatelstva 

 Pozemky staveb víceúčelových 

se zastoupením komerčních 
zařízení  a zařízení pro tělovýchovu 

a sport v doplňkové funkci 

 Pozemky souvisejíc í dopravní a 

technické infrastruktury, malá 
lokální zařízení odpadového 

hospodářství (stanoviště 
sběrových nádob) 

 Pozemky veřejných prostranství 

a veřejně přístupné zeleně  

 Pozemky vyhrazené zeleně  

 Drobná architektura a mobiliář  

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území, 

jejichţ negativní 
účinky zhoršují nad 
přípustné (zejména 

hygienické) limity 
ţivotní prostředí 
okolního území 

 Stavby a zpŧsoby 
vyuţití území 

nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným vyuţitím 

plochy, narušujíc í 
tuto funkci a 
narušujíc í uţívání 

staveb a zařízení ve 
svém okolí 

 Bydlení vlastníkŧ, 

správcŧ a provozovatelŧ 

zařízení 

 Pozemky dopravní a 

technické infrastruktury i 
nesouvisející s vyuţitím 
plochy, pokud nesniţují 

kvalitu prostředí a 
neomezují vyuţití plochy 
pro hlavní funkci. 

 Pozemky soukromé 

zeleně 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Stavba „Obecního domu“ významná pro  dotvoření narušeného centrálního prostoru 

Vlkoše. Objemové řešení včetně výškové hladiny koordinovat s okolními stávajícími 
objekty veřejného vybavení, s moţností provázání se stávajícím objektem „Záloţny“.  

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch): 01.OV 40%, komplex  06.OV, P.06.OV, 07.OS – 20% 
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OK PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                
PLOCHY KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Plochy staveb 

komerčních 

zařízení  

 Pozemky staveb občanského 

vybavení pro  komerční zařízení 

– maloobchodní prodej, 
stravování, sluţby, ubytování  

 Pozemky staveb víceúčelových 

se zastoupením veřejného 

vybavení a zařízení pro 
tělovýchovu a sport  

 Pozemky souvisejíc í dopravní a 

technické infrastruktury, malá 
lokální zařízení odpadového 

hospodářství (stanoviště 
sběrových nádob) 

 Pozemky veřejných prostranství 

a veřejně přístupné zeleně  

 Pozemky vyhrazené zeleně  

 Drobná architektura a mobiliář  

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území, 

jejichţ negativní 
účinky zhoršují nad 
přípustné (zejména 

hygienické) limity 
ţivotní prostředí 
okolního území 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území 
nesouvisející 
s hlavním a 

přípustným vyuţitím 
plochy, narušující 
tuto funkci a 

narušující uţívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí 

 Pozemky dopravní a 

technické infrastruktury i 

nesouvisející s vyuţitím 
plochy, pokud nesniţují 
kvalitu prostředí a 

neomezují vyuţití plochy 
pro hlavní funkci. 

 Pozemky soukromé 

zeleně 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Vyuţití stávajíc ího objektu bývalého nákupního střediska, s  posouzením moţností 

nástavby či přestavby ve prospěch změny charakteru stavby a lepšího začlenění do 
komplexu centra.  

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch): stávající areál 15% 

 

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                     

PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Pozemky staveb 

a zařízení pro 

tělovýchovu a 
sport, veřejné 
i organizované  

 Pozemky staveb a zařízení pro 

stravování,  sluţby, maloobchod, 

ubytování, kulturu a zájmovou 
činnost, administrativu a 
víceúčelové,   související s hlavní 

funkcí plochy 

 Pozemky souvisejíc í dopravní a 

technické infrastruktury, malá 
lokální zařízení odpadového 
hospodářství (stanoviště 

sběrových nádob) 

 Pozemky veřejných prostranství 

a veřejně přístupné zeleně  

 Pozemky vyhrazené zeleně  

 Drobná architektura a mobiliář 

podporující sportovně rekreační 
funkci plochy    

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území, 

jejichţ negativní 
účinky zhoršují nad 
přípustné (zejména 

hygienické) limity 
ţivotní prostředí 
okolního území 

 Stavby a zpŧsoby 
vyuţití území 

nesouvisející 
s hlavním a 
přípustným vyuţitím 

plochy, narušujíc í 
tuto funkci a 
narušujíc í uţívání 

staveb a zařízení ve 
svém okolí 

 Pozemky staveb a 

zařízení pro kapacitně 

omezený chov zvířat pro 
sportovní účely,  

 Bydlení vlastníkŧ, 

správcŧ a provozovatelŧ 
zařízení  

 Pozemky dopravní a 

technické infrastruktury i 
nesouvisející s vyuţitím 
plochy, pokud nesniţují 

kvalitu prostředí a 
neomezují vyuţití plochy 
pro hlavní funkci. 

 Pozemky soukromé 

zeleně 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch) fotbalový a kynologický areál (stav + návrh) – 80%, ostatní 
s výjimkou plochy 07.OS (uvedena u OV) – 60% 

 V ploše 44.OS v případě potřeby volit takový zpŧsob ohrazení plochy,  který nevytvoří 

optickou bariéru.  
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OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ          (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.)  
VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Plochy hřbitovŧ 

včetně technického 

zázemí 

 Vegetační úpravy, které 

charakterem odpovídají 

funkci plochy,  

 Pozemní stavby a zařízení 

slouţící dané funkci: 

 hroby, kolumbária  

 obřadní síně  

 sakrální stavby  

 provozní zařízení  

 veřejné WC 

 drobná architektura 

 plocha pro odpady  

 Souvisejíc í dopravní a 

technická infrastruktura 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území 

nesouvisející 
s hlavní a 
přípustnou funkcí 

plochy , narušujíc í 
tuto funkci a  
narušujíc í uţívání 

staveb a zařízení ve 
svém okolí a ţivotní 
prostředí v obci, 

 sluţby pro návštěvníky 

s doplňkovou funkcí, 

odpovídající účelu plochy , 
např. prodejny květin a 
doplňkŧ, kamenictví, 

pohřební sluţba, správa 
hřbitova  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Nestanovuje se.  

 



VLKOŠ  I. ÚZEMNÍ PLÁN 

 32 

 

SO.v PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ                           

VESNICKÉ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Pozemky rodinných 

domŧ 

 Pozemky jiných 
staveb pro bydlení  

 Pozemky dalších 

staveb a zařízení, 
které svým 
provozováním a 

technickým 
zařízením 
nenarušují uţ ívání 

staveb a zařízení 
ve svém okolí a 
nesniţují kvalitu 

prostředí 
souvisejícího území 

 Pozemky bytových domŧ  

 Pozemky staveb pro rodinnou 

rekreaci  splňující podmínky § 20 
vyhl. 501/2006 Sb.odst. 4 a 5.  

 Pozemky staveb pro 

 Zařízení občanského vybavení 
s výjimkou pozemkŧ pro budovy 
obchodního prodeje o výměře 

větší neţ 1000 m
2 

 Nerušíc í výrobu a sluţby* 

 Zemědělství  - pěstební činnost,  
chov  hospodářských zvířat 

nepřesahující svými vlivy hranici 
vlastního pozemku,  skladování 
a zpracování produktŧ 

 chov zvířat pro sportovně 
rekreační účely nepřesahující 
svými vlivy hranici vlastního 

pozemku 

 Zařízení agroturistiky 

 Pozemky souvisejíc í dopravní a 

technické infrastruktury a 
opatření na ochranu zástavby, 

malá lokální zařízení 
odpadového hospodářství 
(stanoviště sběrových nádob)  

 Pozemky veřejných prostranství 

a veřejně přístupné zeleně  

 Pozemky soukromé a vyhrazené 

zeleně 

 Drobná architektura a mobiliář 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území, 

jejichţ negativní 
účinky zhoršují 
nad přípustné 

(zejména 
hygienické) limity 
ţivotní prostředí 

okolního území 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území 
nesouvisející 
s hlavním a 

přípustným 
vyuţitím plochy, 
narušujíc í tuto 

funkci a narušujíc í 
uţívání staveb a 
zařízení ve svém 

okolí.  

 Pozemky dalších staveb 

a zařízení, které 

nesniţují kvalitu 
prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené 

ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouţí 
zejména obyvatelŧm 

v takto vymezené ploše, 
včetně malých 
fotovoltaických systémŧ 

na pozemku staveb 
přípustných, v rozsahu 
přiměřeném velikosti 

pozemku)  

 Zařízení sluţeb, 

obchodu, výroby 
s větš ími  nároky na 
dopravní obsluhu, pokud 

jsou přístupná z hlavních 
komunikací při omezení 
kontaktu s obytným 

územím, a svým 
provozováním a 
technickým zařízením 

nenarušují uţ ívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí a nesniţují 

kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Výšková hladina je limitovaná výškou stávajíc í zástavby: do 2 nadzemních podlaţí a 

podkroví, výška základního objemu hlavní i vedlejší stavby: římsa max. do 7,5 m,  

hřeben střechy max. 12 m nad  přilehlou úrovní  terénu.  

 Výškové osazení obytných podlaţí dle podmínek protipovodňových opatření.  

 V uličních frontách ploch  (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 34.SO.v  obklopujíc ích 

urbanisticky významné prostory (návsi Vlkoš, Kanovsko, ul. Ovesná, Ke mlýnu) je 
nezbytné respektování urbanistické struktury objemových charakteristik tradiční 
zástavby, příp. dílčí korekce v narušených lokalitách,  

 V ploše 37.SO.v revitalizace areálu bývalého vodního mlýna (Vávrŧv mlýn) jako 

významné technické památky a dominantního areálu této části obce, na základě 
nalezení vhodného funkčního vyuţití.  

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch): plochy 11, 15, 16, 28, 29, 38, 39.SO.v a Z.18.SO.v - 40%, 

ostatní zastavitelné plochy a plochy 32, 34, 37.SO.v - 60%, ostatní plochy SO - 50%. 
V lokalitách, kde je tato hranice jiţ překonána u stávající zástavby, lze připustit další 
výstavbu zvyšující intenzitu vyuţití pozemku jen pokud slouţí pro splnění zákonných 

podmínek nebo zajištění hygienického standardu bydlení.  

 V plochách 23.SO.v a  25.SO.v se připouští postupná přeměna ve prospěch 

nebytových funkcí. 
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DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY       
SILNIČNÍ DOPRAVA 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky silničních 

komunikací 

 Pozemky a zařízení slouţící  pro 

funkci silniční dopravy  včetně ochrany 

okolního území  před jejími negativními vlivy  
(silniční těleso, mosty, propustky, svodidla, 
osvětlení, protihlukové stěny apod.)  

 Plochy statické dopravy 

 Pozemky a zařízení pro údrţbu 
komunikací a staveb souvisejíc ích se 

silniční dopravou 

 Pozemky staveb technické 

infrastruktury  

 Plochy ochranné a ostatní zeleně, 

travnaté plochy 

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 

území 
nesouvisející s 
hlavní funkcí 

plochy  

 Skupinové garáţe 

 Odstavné plochy pro 

uţitková vozidla a 

mechanismy  

 Čerpací stanice 

pohonných hmot  

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Nestanovuje se.  

 Při umísťování nových zařízení a ploch se posuzují dopady provozu  stavby na okolí 

a potřeba ochranných opatření. 
 

 

DZ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY       

DRÁŢNÍ DOPRAVA 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky dráţních 

komunikací 

 Plochy a zařízení 

slouţící  pro funkci 
ţelezniční dopravy 

včetně ochrany 
okolního území  
před jejími 

negativními vlivy   

 Dráţní těleso (obvod dráhy) včetně 

náspŧ a zářezŧ, mosty, propustky, přejezdy 
komunikací, osvětlení, zabezpečovací 
zařízení, zařízení pro ochranu okolního 

území  před negativními vlivy  dráhy 

 Provozní zařízení dráhy  

 Souvisejíc í dopravní a technická 

infrastruktura 

 Ţelezniční stanice a zastávky (v 

řešeném území se nevyskytuje)  

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 
území 
nesouvisející s 

hlavní funkcí 
plochy  

 Doprovodná zeleň 

v koordinaci 
s poţadavky správce 
plochy  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

Bude stanoveno v podrobnějších stupních přípravy stavby modernizace tratě.  

 

TV PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY    
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky zařízení 

vodního 

hospodářství 

 Čistírny odpadních vod všeho druhu 

 Biologické rybníky  

 Čerpací stanice kanalizace  

 Plochy zařízení souvisejíc ích 

s provozem ČOV včetně zpracování a 
vyuţití odpadu z provozu ČOV 

 Pozemky souvisejíc í dopravní a 

technické infrastruktury  

 Vyhrazená a ochranná zeleň 

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 

území 
nesouvisející 
se základní 

funkcí plochy  

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

Výškové osazení zařízení dle podmínek protipovodňových opatření.  
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TK PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY    

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

 Pozemky zařízení 

elektronických 

komunikací 

 Pozemky staveb zařízení pro 

elektronické komunikace (vysílače, 

základnové stanice, spojová 
zařízení,…)  

 Pozemky staveb zařízení provozně 

souvisejících  

 Pozemky souvisejíc í dopravní a 
technické infrastruktury  

 Vyhrazená a ochranná zeleň 

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 

území 
nesouvisející 
se základní 

funkcí plochy  

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

Preferovat sdruţování zařízení do společných stoţárŧ.  

 

 

PV 

PZ 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ                               

S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

S PŘEVAHOU NEZPEVNĚNÝCH PLOCH 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Plochy pro 

shromaţďování a 

pobyt obyvatel  

 Pozemky dopravní 

infrastruktury 
místního významu 

 Plochy pro umístění 
technické 

infrastruktury 
místního významu 

 

 Místní komunikace  

 Účelové komunikace  

 Chodníky, pěší stezky 

 Cyklistické, jezdecké, 

běţkařské stezky 

 Vjezdy do objektŧ 

 Parkoviště a odstavné 

plochy pro obyvatele a 
návštěvníky přilehlých ploch 

 Rozptylové prostory  

 Pozemky veřejně přístupně 

zeleně 

 Pozemky technické 

infrastruktury, malá lokální 
zařízení odpadového 
hospodářství (stanoviště 

sběrových nádob) 

 Pozemky staveb a zařízení 

s doplňkovou funkcí 
odpovídající vyuţívání 

plochy a dotvářející funkci 
veřejného prostranství 
(např. drobné sakrální 

stavby, drobná architektura 
a mobiliář, veřejné 
osvětlení, veřejné WC) 

 Malé vodní plochy a toky 

 Odstavné plochy 

pro uţitková vozidla 

a mechanismy 

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 
území nesouvisej ící 

s hlavním a 
přípustným vyuţitím 
a narušující funkci 

veřejného 
prostranství 

 Silniční komunikace  

 Jiná drobná zařízení 

související s funkcí plochy – 

stánky, pódia  

 V plochách PZ plochy pro 

příleţitostné umístění 
pouťových atrakcí 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Minimální podíl ploch zeleně (nezastavěných a nezpevněných ploch) v plochách PV: 

návsi Vlkoš, Kanovsko (mimo plochu DS)  40%, centrum, Ovesná, Ke mlýnu  20%, 
ostatní veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách – 10%, 
v nezastavěném území – nestanoveno 

 Minimální podíl ploch zeleně (nezastavěných a nezpevněných ploch) v plochách PZ: 

60% 
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VD PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ                        

DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŢBY 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Plochy staveb pro 

drobnou 

prŧmyslovou 
výrobu, řemeslnou 
výrobu, výrobní  i 

nevýrobní sluţby a  
komerční zařízení 
občanského 

vybavení, 
nepřesahující 
negativními vlivy 

hranice areálu, 
vyţadující 
vyčlenění 

samostatné plochy 

 

 Pozemky staveb pro 

 Sluţby pro motoristy 

 Malé čerpací stanice 

pohonných hmot veřejně 
přístupné 

 Maloobchodní zařízení a 

prodejní sklady s výjimkou 
zařízení velkoplošného 
prodeje 

 Jiné sklady s vyloučením 
velkoplošných zařízení 

 Zařízení administrativy  

 Zařízení veřejného 

stravování 

 Jiné komerční vybaven í 
související s hlavní funkcí 
(výstavní prostory), 

sportovní, zdravotní, 
rehabilitační zařízení) 

 Plochy pro odstavování a 

údrţbu mechanismŧ, garáţe  

 Obnovitelné zdroje energie 

 Souvisejíc í dopravní a 

technická infrastruktura 

 Jiné stavby technické 

infrastruktury nevyţadující 
vyčlenění samostatné 
plochy  

 Pozemky veřejně přístupné 

zeleně, soukromé a 
vyhrazené zeleně. 

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území, 

jejichţ negativní 
účinky na ţivotní 
prostředí překračují 

limity uvedené 
v příslušných 
předpisech nad 

přípustnou míru  

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území   
narušujíc í uţívání 
staveb a zařízení ve 

svém okolí, 
zejména funkci 
bydlení v okolních 

plochách a 
narušujíc í ţivotní 
prostředí v obci,  

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 
území nesouvisející 
a neslučitené 

s hlavní a 
přípustnou  funkcí 
plochy v dŧsledku 

rušivých vlivŧ 
zařízení hlavních 
funkcí.  

 Provozy sluţeb 

autodopravy a 

odstavování uţitkových 
vozidel podnikatelŧ  

 Stavby pro bydlení 

vlastníkŧ, správcŧ a 
provozovatelŧ zařízení   

 Jiná zařízení kulturní, 

sportovní, zdravotní, 
rehabilitační , výstavní 
prostory  

 Provozy místního 

významu na třídění a 
zpracování odpadu  

 Stavby pro chov 

hospodářských zvířat a 
zvířat pro sportovně 

rekreační účely vzájemně 
se nenarušující  s jinými 
přípustnými funkcemi  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

Při změnách v areálu dřevařských závodŧ směřovat k  uspořádání omezujíc ímu 
negativní vlivy na okolní plochy bydlení a smíšené obytné. 

Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch) – 20%, 



VLKOŠ  I. ÚZEMNÍ PLÁN 

 36 

 

VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ                        

ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA  

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Pozemky staveb 

pro zemědělskou a 

lesnickou výrobu 
vyţadující 
vyčlenění 

samostatné plochy 

 Pozemky staveb pro 

 ţivočišnou výrobu (chov 
hospodářských zvířat)  

 rostlinnou výrobu 
(pěstování, ochrana, sběr 
plodin)   

 malohospodaření 

 lesní hospodářství 

 zpracování a skladování 
produktŧ 

 doplňkové provozy a 
sluţby souvisejíc í se 
zemědělskou činností 

včetně obnovitelných 
zdrojŧ energie, servisní 
zařízení, veterinární 

zařízení 

 chov zvířat pro sportovně 
rekreační účely 

 Skleníkové areály, 

zahradnictví 

 Administrativní budovy 

související s hlavní funkcí 

 Komerční vybavení 

související s hlavní funkcí 
(maloobchodní provozovny, 

veřejné stravování, výstavní 
prostory), sportovní, 
zdravotní, rehabilitační , 

zařízení   

 Plochy pro odstavování a 

údrţbu mechanismŧ, garáţe  

 Pozemky souvisejíc í 

dopravní a technické 
infrastruktury,   

 Jiné stavby technické 

infrastruktury nevyţadující 
vyčlenění samostatné 
plochy  

 Vyhrazená zeleň 

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 

území nesouvisející 
a neslučitené s 
hlavní funkcí plochy 

v dŧsledku rušivých 
vlivŧ zařízení 
hlavních funkcí.  

 Stavby a zpŧsoby 
vyuţití území, 

jejichţ negativní 
účinky na ţivotní 
prostředí překračují 

limity uvedené 
v příslušných 
předpisech nad 

přípustnou míru  

 Stavby a zpŧsoby 

vyuţití území   
narušujíc í uţívání 

staveb a zařízení ve 
svém okolí, 
zejména funkci 

bydlení v okolních 
plochách a 
narušujíc í ţivotní 

prostředí v obci,  

 

 Bydlení vlastníkŧ, správcŧ a 

provozovatelŧ zařízení  

 Pozemky staveb pro  
přidruţenou nezemědělskou 

výrobu a skladování i bez 
vazby na hlavní funkci, 
doplňkové provozy a sluţby 

i nesouvisejíc í se 
zemědělskou činností, 
nenarušujíc í hlavní funkci 

včetně obnovitelných zdrojŧ 
energie 

 malé čerpací stanice 

pohonných hmot  převáţně 

pro potřebu vlastního 
zařízení, s moţností vyuţití i 
pro veřejnost 

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Stávající areál, bez zvláštních poţadavkŧ. 

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch) – 20%, 
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WT PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Pozemky vodních 

tokŧ a vodních 
ploch a nádrţ í 

 Stavby a úpravy směřující 

k revitalizaci vodních tokŧ a 
pro zajištění protipovodňové 

ochrany 

 Jednotlivé stavby a zařízení 

nezbytné pro provoz a 
vyuţívání tokŧ a jejich úprav.  

 Přemostění a lávky 

 Stavby a 

zpŧsoby vyuţití 
území 

nepřípustné dle  
Zákona  o 
vodách.   

 Rekreační a hospodářské 

vyuţití, pokud to nevylučuje 
reţim ÚSES nebo jiný reţim 

ochrany přírody  

 Jednotlivé stavby a zařízení 

na vyuţití vodní energie  

 Přemostění a lávky 

 Křiţující liniové stavby 

technické infrastruktury  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Revitalizace tokŧ v rámci ÚSES, zejména Mlýnský náhon v nezastavěném území 

 

WP PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    

VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Plochy 

protipovodňových 

opatření a opatření 
pro zvýšení 
retenčních 

schopnost í krajiny  

 Protipovodňové hráze a hrázky 

 Záchytné příkopy 

 Vodní plochy související 

s hlavní funkcí 

 Hráze suchých nádrţí 

 Pěší stezky 

 Provozní plochy pro údrţbu 

vodních tokŧ a ploch  

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 

území 
nesouvisející 
s hlavní funkcí 

 Stavby a zpŧsoby 
vyuţití území 

nepřípustné dle  
zákona  o vodách 

 Účelové a místní 

komunikace, cyklistické a 

jezdecké stezky 

 Stavby technické 

infrastruktury  

 Výsadba zeleně v souladu 

s podmínkami Vodního zákona 
příp. dalšími poţadavky 

vodoprávního úřadu 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Hráz kolem zástavby obce: plochý val - šířka koruny min 5m pro  moţnost vedení 

účelové komunikace v rámci tělesa hráze, sklony svahŧ cca 1:3.  

 Usměrňovací hrázka v části, po níţ bude vedena cyklostezka – šířka koruny min. 

3m, sklon svahŧ 1:3. 

 

ZP  PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ                 (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.)  

PARKY A OSTATNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Parkově upravené 

veřejně přístupné 
plochy s okrasnou a 

rekreační funkcí  

 Vegetace okrasného významu 

 Pěšiny a pěší prostranství 

 Hřiště převáţně přírodního 

charakteru, herní prvky 

 Pozemky staveb a zařízení 

s doplňkovou funkcí 
odpovídající vyuţívání plochy 

(např. drobné sakrální stavby, 
drobná architektura a mobiliář, 
veřejné osvětlení, technické, 

provozní a hygienické 
vybavení pro potřebu plochy) 

  Podzemní vedení technické 

infrastruktury  

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 
území, neuvedené 

jako hlavní, 
přípustné a 
podmíněně 

přípustné ani 
s těmito příbuzné, 
narušujíc í hlavní 

funkci plochy 

 Vodní plochy  

 Nadzemní objekty a vedení 

technické infrastruktury 
včetně nezbytného 
prostranství 

 Oplocení jednotlivých 

objektŧ, zařízení nebo ploch  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Nestanovuje se, bude určeno na základě podrobnější dokumentace koncepce a 

přípravy výsadby zeleně.  
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ZX: 

ZX 

ZX.s 

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ                (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.) 

ZELEŇ OSTATNÍ A SPECIFICKÁ  - Funkce: 
bez specifikace – ochrana přírody, ostatní  
s – soukromá zeleň, drobné zemědělské hospodaření a soukromá zeleň 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

ZX 

 Plochy zeleně 

v zastavěném 

území významné 
z hlediska zájmu 
ochrany přírody a 

krajiny  

 Plochy zeleně 

v zastavěném území 

začleněné do ÚSES: 

 Břehové porosty, 
zahrady, sady, trvalé 
travní porosty 

 Plochy zeleně s ochrannou 

funkcí 

 Plochy zeleně  s parkovou 

úpravou 

 Zahrady, sady mimo ÚSES 

 Jiné porosty dřevin, trvalé 

travní porosty 

 Pěšiny a malá pěší 

prostranství 

 Podzemní vedení 
technické infrastruktury  

 Jiné stavby a 

zpevněné plochy  

 Plochy zeleně s rekreační 

funkcí 

 Pozemky staveb a zařízení 
s doplňkovou funkcí 

odpovídající vyuţívání 
plochy (např. drobné 
sakrální stavby, drobná 

architektura a mobiliář) 

 Nadzemní objekty a vedení 

technické infrastruktury  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Kyselovská, ul. Ke mlýnu: bude určeno na základě podrobnějš í dokumentace 

koncepce a přípravy výsadby zeleně. 

 Ostatní plochy v ÚSES – dle reţimu ÚSES  

 

ZX.s 

 Plochy zahrad a 

maloplošně 

obhospodařovaný
ch zemědělských 
pozemkŧ 

v zastavěném 
území případně  

 Zahrady, sady  

 Jiné pozemky s  výsadbou 

uţitkové a okrasné zeleně  

 Jiné porosty dřevin, trvalé 

travní porosty 

 Par ková úprava zeleně  

 Pěšiny a malá pěší prostranství 

 Podzemní vedení technické 

infrastruktury  

 Jiné stavby a 

zpŧsoby vyuţití 

území, neuvedené 
jako hlavní, 
přípustné a 

podmíněně 
přípustné ani 
s těmito příbuzné, 

narušujíc í hlavní 
funkci plochy 

 Pozemky staveb a 

zařízení nevyţadujících 

stavební povolení ani 
ohlášení, odpovídajíc í 
vyuţívání plochy (stavby 

do 25m
2
, bez pobytových 

místností, stavby pro 
zemědělství  do 70 m

2
, 

skleníky do 40 m
2
 stavby 

pro chovatelství do 16m
2, 

bazény do 40 m
2
) 

 Pozemky staveb a 

zařízení s doplňkovou 
funkcí odpovídající 
vyuţívání plochy (např. 

drobné sakrální stavby, 
drobná architektura a 
mobiliář) 

 Nadzemní objekty a 

vedení technické 
infrastruktury  
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NP  PLOCHY PŘÍRODNÍ                                     

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ  

 Plochy vymezené 

pro zajištění 
podmínek pro 

ochranu přírody a 
krajiny   

 Přirozená, přírodě blízká i 

pozměněná společenstva 
dřevin – lesní pozemky i  

pozemky dřevin rostoucích 
mimo les, 

 Travní prosty, květnaté louky, 

bylinno-travnatá lada 

 Terénní srázy, stepi,  zeleň 
v plochách bývalé těţby 

(lomy, hliníky, písníky)  

 Vodní toky a plochy 

přírodního charakteru koryt a 
břehŧ, břehové porosty, 

mokřady  

 Revitalizace tokŧ 

 Stavby  nepřípustné 

v nezastavěném 
území.  

 Stavby  a zpŧsoby 

vyuţití území 
nepřípustné dle 
Zákona o lesích.  

 Těţba nerostných 
surovin 

 Zpŧsob vyuţití 

území, který vede 
k narušování 
ekologicko - 

stabilizační funkce 
těchto ploch 

 Změna kultury 

z kultury s vyšším 

na kulturu s niţším 
stupněm  ekologické 
stability  

Podmíněné souhlasem 
orgánu ochrany přírody:  

 Úpravy vodních tokŧ a 

stavby protipovodňové a 
protierozní ochrany se 
zachováním přírodního 

charakteru koryt a břehŧ  

 Pozemkové úpravy, 

které nevedou 
k narušení ekologicko 

stabilizační funkce  

 Zalesnění pozemku na 

podkladě rozhodnut í o 
vyuţití území  

 Malé  vodní plochy  

 Jednotlivá oplocení 

přírodního charakteru 

nenarušujíc í volnou 
prostupnost území a 
krajinný ráz (oplocenky, 

ohrady) 

 Účelové komunikace  

 Pěší, cyklistické, 

jezdecké a běţkařské 
stezky 

 Pozemky staveb a 

zařízení podporující 

rekreační funkci krajiny, 
v měřítku úměrném 
zachování krajinného 

rázu a nenarušující 
funkci ÚSES (např. 
drobné sakrální stavby a 

drobná architektura, 
mobiliář z přírodních 
materiálŧ) 

 Liniové stavby veřejné 
technické infrastruktury 

s dotčením ÚSES v co 
nejkratším úseku, pokud 
není moţné vedení v 

jiné trase mimo plochy 
NP. 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 V záplavovém území je nutno postupovat v souladu s poţadavky protipovodňové 

ochrany . 

 Případné změny uspořádání sítě lesních účelových komunikací vyplynou 

z výsledného vymezení přejezdŧ přes ţelezniční koridor dle následné PD koridoru.  

 Uspořádání v plochách začleněných do ÚSES podléhá reţimu ÚSES.  
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NZ  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ                                     

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Pozemky 

zemědělského 

pŧdního fondu 
vyuţívané pro 
pěstování plodin a 

chov a pastvu 
hospodářských 
zvířat. 

 Aleje, meze, liniové 

porosty keřŧ a stromŧ pro 

ekologickou stabilizaci 
zemědělské krajiny, 
interakční prvky ÚSES 

 Vodní plochy a toky  

 Protierozní opatření 

 Pozemkové úpravy  

 Stavby pro zemědělství 

přípustné v nezastavěném 

území, včetně související 
dopravní a technické 
infrastruktury  

 Üčelové komunikace  

 Pěší,  cyklistické,  

jezdecké, běţkařské 

stezky 

 Pozemky staveb veřejné 

technické infrastruktury  

 Pozemky staveb a 

zařízení podporující 
rekreační funkci krajiny, 

pro ochranu přírody a 
myslivost, v měřítku 
úměrném zachování 

krajinného rázu a (např. 
drobné sakrální stavby, 
drobná architektura a 

mobiliář) 

  Změna kultury z kultury s 

vyšším na kulturu s niţším 

stupněm  ekologické 
stability podmíněná  
posouzením a schválením 

orgánem ochrany ţivotního 
prostředí  

 Zalesnění pozemku na 

podkladě rozhodnut í o 

vyuţití území 

 Pastevní ohrazení 

 Stavby podporující rekreační 

funkci krajiny – malá 
rozhledna místního 
významu, v měřítku a 

přírodním  charakteru 
úměrném zachování 
krajinného rázu 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 Uspořádání sítě účelových komunikací mimo vymezené plochy veřejných 

prostranství  bude vymezeno v  komplexní pozemkové úpravě mj. ve vazbě na 

zachované přejezdy přes ţelezniční koridor dle následné PD koridoru. V případě 
vyčleňování nových pozemkŧ v rámci KPÚ nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé 
pozemky zejména rozvětvením sítě stávajíc ích účelových komunikací, 

s minimalizací nových vjezdŧ na silnice. 

 Uspořádání  liniových interakčních prvkŧ mŧţe být upřesněno v  komplexní 

pozemkové úpravě.  

 Plochy začleněné do ÚSES podléhají rovněţ reţimu ÚSES  
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NL PLOCHY LESNÍ                                                        

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  

 Pozemky, které 

jsou trvale určeny 
k plnění funkcí 
lesŧ, mimo plochy 

přírodní.  

 Pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

 Oplocení nových lesních 

porostŧ a obor  

 Opatření pro zachování a 

zvýšení ekologické 
stability území 

 Drobné vodní plochy  

 Opatření protipovodńová, 
protierozní, pro zvýšení 

retenčních schopnost í 
území a udrţení vody v 
krajině 

 Pozemky staveb a 

zařízení lesního 
hospodářství, pro 
myslivost a ochranu 

přírody  

 Pozemky souvisejíc í 

dopravní a technické 
infrastruktury  

 Účelové lesní komunikace  

 Pěší,  jezdecké, běţkařské 
stezky 

 Pozemkové úpravy, které 

nevedou ke sníţení 
ekologické stability území 

 Stavby a zařízení 

pro zemědělství a 
těţbu nerostŧ 

 Cyklistické stezky 

 Stavby veřejné technické 
infrastruktury přípustné bez 

odnětí PUPFL dle  zákona o 
lesích 

 Pozemky staveb a zařízení 

podporující rekreační funkci 

krajiny, v měřítku úměrném 
zachování krajinného rázu a 
nenarušující funkci lesa (např. 

drobné sakrální stavby a 
drobná architektura, mobiliář 
z přírodních materiálŧ) 

 Změna kultury z PUPFL na 

jinou kulturu na základě 
rozhodnutí orgánu státní 
správy na úseku lesního 

hospodářství 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

Případné změny uspořádání sítě lesních účelových komunikací vyplynou z  výsledného 
vymezení přejezdŧ přes ţelezniční koridor dle následné PD koridoru.  
V záplavovém území je nutno postupovat v souladu s poţadavky protipovodňové 

ochrany. 
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NS. 

Specifikace 
doplňkovým 
kódem či jejich 
kombinací dle 
přípustnosti vyuţití 
- funkcí 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

s – krajinné smíšené se sportovním  vyuţitím 

r – krajinné smíšené s rekreačním vyuţitím  

SPECIFICKÉ A OSTATNÍ - Funkce 

p – ochrana přírody 

l – les  

z – drobné zemědělské hospodaření a soukromá zeleň 

VYUŢITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

NS – všeobecné podmínky 

 Pozemky 

zemědělského 
pŧdního fondu 

vyuţívané pro 
pěstování plodin 
a chov a pastvu 

hospodářských 
zvířat. 

 Lesní pozemky 

menšího rozsahu 

 Porosty dřevin 
rostoucích mimo 
les 

 Vodní toky a 
plochy  

 Pozemky zemědělského pŧdního 

fondu (TTP)  slouţíc í pro posílení 
ekologické stability krajiny a 

zvýšení retenčních schopností 
území  

 Meze, rozptýlené, liniové i plošné  

porosty dřevin na ZPF a jiných 

pozemcích, břehové porosty 

 Interakční prvky ÚSES  

 Pozemkové úpravy  

 Revitalizace tokŧ 

 Pozemky protierozních opatření 

 Pozemky veřejných prostranství 

 Üčelové komunikace  

 Pěší,  cyklistické,  jezdecké, 

běţkařské stezky 

 Pozemky staveb veřejné 
technické infrastruktury mimo 

plochy ÚSES 

 Pozemky staveb a zařízení 

podporující rekreační funkci 
krajiny, pro ochranu přírody a 

myslivost, v měřítku úměrném 
zachování krajinného rázu a 
(např. drobné sakrální stavby, 

drobná architektura a mobiliář)  

 Těţba 

nerostných 
surovin 

 Změna kultury 

z kultury s 
vyšším na 
kulturu s niţším 

stupněm  
ekologické 
stability 

 Zalesnění pozemku na 

podkladě rozhodnut í o 
vyuţití území 

 Změna kultury z PUPFL na 
jinou kulturu na základě 
rozhodnutí orgánu státní 

správy na úseku lesního 
hospodářství 

 Oplocení nových lesních 

porostŧ a obor  

 Pastevní ohrazení 

 Suché nádrţe – poldry 

Specifické podmínky – pro zastoupení kódu  

s - PLOCHY KRAJINNÉ SMÍŠENÉ SE SPORTOVNÍM VYUŢITÍM 

   Rekreační louky  

 Jezdecká a kynologická cvičiště, 

výběhy, mobiliář 

 Oplocení či ohrazení pozemkŧ v 

přírodním charakteru  

 Travnaté plochy umoţňující jiné 
sportovní vyuţití  

   Terénní úpravy  umoţňující 

sportovní a rekreační činnost 

 Vyuţití stávajíc ích staveb 

pro potřeby související s 

funkcí  plochy  

 Nezbytné stavby 

provozního, technického a 
hygienického zázemí 

 Stavby podporující rekreační 
funkci krajiny (např. malá 

rozhledna místního 
významu), v měřítku 
úměrném zachování 

krajinného rázu 
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Doplňující specifické podmínky – pro zastoupení kódu  

r - PLOCHY KRAJINNÉ SMÍŠENÉ S REKREAČNÍM VYUŢITÍM 

   Rekreační louky  

 Plochy pro piknik, ohniště 

 Mobiliář - herní prvky  

   Terénní úpravy  

umoţňujíc í sportovně 
rekreační činnost  

 Stavby podporující 

rekreační funkci krajiny 

(např. malá rozhledna 
místního významu), 
v měřítku a charakteru 

úměrném zachování 
krajinného rázu 

Doplňující specifické podmínky – pro zastoupení kódu p – ochrana přírody 

   Skladebné prvky ÚSES – 
biokoridory, interakční prvky  

 Velkoplošné 
zemědělské 

hospodaření 

 V plochách ÚSES 

stavby a zpŧsoby 
vyuţití území 

v rozporu s 
reţimem ÚSES  

 Pozemky staveb veřejné 
technické infrastruktury: 

v plochách ÚSES jen 
liniové stavby s dotčením 
ÚSES v co nejkratším 

úseku, pokud není 
moţné vedení v trase 
mimo ÚSES, 

Doplňující specifické podmínky – pro zastoupení kódu l – les  

   Pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

 Pozemky staveb a zařízení 

lesního hospodářství, pro 
myslivost a ochranu přírody  

    

Doplňující specifické podmínky – pro zastoupení kódu  

z – drobné zemědělské hospodaření a soukromá zeleň 

 Zemědělské 

pozemky pro 
drobné 
hospodaření a 

soukromou zeleň 

 Pozemky s výsadbou uţitkových a 

okrasných rostlin 

 Oplocení pozemkŧ 

 Stavby studní 

    

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

 V záplavovém území je nutno postupovat v souladu s poţadavky protipovodňové 

ochrany.  

 Uspořádání v plochách s rekreačním významem bude určeno na základě podrobnější 

dokumentace koncepce rekreačního vyuţití ploch  
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I/G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A 

OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE 

PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

SD VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SDT SPOLEČNÉ PLOCHY PRO DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

ST VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

  PARC. Č. DOTČENÝCH 
POZEMKŦ 
* Pozemky ve vlastnictví Obce Vlkoš, 
Olomouckého kraje, ČR,  příp. jiných 
správních institucí, na které se nevztahuje 
moţnost vyvlastnění ani uplatnění 
předkupního práva 

MOŢNO 

UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 

PROSPĚCH 

OZNAČENÍ POPIS Obec Vlkoš, 
Olomoucký kraj, ČR*  

Pozemky ve 
vlastnictví jiných 

osob 

SD1 

ZÚR-D47 

Modernizace ţelezniční tratě 331 v 
parametrech koridorové tratě (VPS 
vyplývající ze Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje)  

V585, V582, 

V587, V581, 
V580, V610, 
V578, 562/1 

V418, V434, V620, 

V440, V562/3, V254, 
V259/1, V328, V329, 
V330, V331, V332, 

V415/3, V617,  
V358/1, V563, V351, 
V562/5, V345, V344, 

V343, V334, V339, 
V338, V333 

Česká 
republika 

SDT2 Stavba veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (místní komunikace k 
fotbalovému hřišti a zastavitelným 
plochám bydlení u hřiště - úprava 
napojení na silnici II/436, součásti 
místní komunikace, sítě technické 
infrastruktury pro tyto plochy) v 
koridoru vymezeném plochou SDT2 

V190/4, V190/21, 
V190/22, 190/25, 
V190/26, 190/27, 

V190/28 

V631  Olomoucký 
kraj,  

Obec Vlkoš 

SDT3 Stavba veřejné dopravní a technické 
infrastruktury pro zastavitelné plochy 
bydlení u fotbalového hřiště (místní 
komunikace, sítě technické 
infrastruktury) v koridoru vymezeném 
plochou SDT3 

 V198/1, V198/2, 
V198/3, V199/1, 

V199/2, V200/1, 
V200/2   

Obec Vlkoš 

SDT4 Stavba veřejné dopravní a technické 
infrastruktury pro zastavitelné plochy 
bydlení u fotbalového hřiště (místní 
komunikace, sítě technické 
infrastruktury) v koridoru vymezeném 
plochou SDT4 

 V201  Obec Vlkoš 
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SD5 Stavba dílčí úpravy parametrŧ 
prŧjezdního úseku a součástí silnice 
III/4348 v okolí přemostění náhonu  

V535,  

V606/1, 
K231/14,  
K235 

V643, V150 Obec Vlkoš 
(Olomoucký 

kraj) 

SD6 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(chybějící součásti místní komunikace 
- prŧjezdního úseku silnice) od okraje 
kanovské návsi k náhonu) 

 K23/2 Obec Vlkoš 

SD7 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace) podél 
zastavitelné plochy Z.18.SO.v 

 V528 Obec Vlkoš 

SD8 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace) podél 
zastavitelné plochy Z.21.SO.v 

 V525/5, V526/1, 
V526/2, V527/1, 
V527/3, V527/4, 

V527/5, V527/6, 
V527/7 

Obec Vlkoš 

SD9 Veřejné prostranství s veřejnou dopravní 
infrastrukturou před navrţenou plochou 
Obecního domu na návsi Vlkoš (potvrzení 
skutečného stavu vyuţití ploch zahrnující 
pozemek v soukromém vlastnictví) 

 V69/1s  Obec Vlkoš 

SD10 Stavba veřejné dopravní infrastruktury - 
úprava parametrŧ místní komunikace, 
zajištění minimálních parametrŧ 
veřejného prostranství v ulici Na loukách. 

 V506/1 Obec Vlkoš 

SD11 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace) podél 
zastavitelné plochy Z.22.SO.v 

 V518/1 Obec Vlkoš 

SD12 Stavba účelové komunikace s 
cyklistickou stezkou na pravém břehu 
náhonu (chybějící úsek po hranici s 
k.ú. Věţky u Přerova) 

 V495  Obec Vlkoš 

SD13 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace - prŧjezdního 
úseku silnice II/436 po východní straně 
úseku v severní části obce) 

64 V53s, V55, V57/1, 
V57/2, V58, V59/1, 

V59/2, V60, V61, 
V62, V63 

Obec Vlkoš 

SD14 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace - prŧjezdního 
úseku silnice II/436 po západní straně 
úseku v severní části obce) 

 V196s, V197s, 
V198s, V199s, 
V200s, V295s, 

V244s, V312s 

Obec Vlkoš 

SD15 Stavba místní komunikace pro 
zastavitelnou plochu Z.15.BI   
napojené na silnici II/436 na jiţním 
okraji zástavby 

 V203/1, V206/1 Obec Vlkoš 

ST1 

ZÚR-E14 

VVTL plynovod DN700 Hrušky – Příbor 
(zdvojení VVTL plynovodu v koridoru 
stávajícího VVTL plynovodu) 

K207, K197 K120/2, K212, 

K120/1, K87  
 

ST2a,2b Stavba nové trafostanice jihozápad 
(ST2a) včetně přívodu VN (ST2b) 

V538 V183/1, V607, 

V188/2,V206/1, 
V203/1 
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OK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ - SNÍŢENÍ OHROŢENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI 

OU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ - ZALOŢENÍ PRVKŦ ÚSES 

 

  PARC. Č. DOTČENÝCH 
POZEMKŦ 
* Pozemky ve vlastnictví Obce Vlkoš, 
Olomouckého kraje, ČR,  příp. jiných 
správních institucí, na které se 
nevztahuje moţnost vyvlastnění ani 
uplatnění předkupního práva 

MOŢNO 
UPLATNIT 

PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

OZNAČENÍ POPIS Obec Vlkoš, 
Olomoucký kraj, 
ČR*  

Pozemky ve 

vlastnictví jiných 
osob 

OK1 Ochranná protipovodňová hráz včetně 
svodnic a nájezdŧ komunikací (včetně 
navrţených směrových korekcí těchto 
komunikací), s účelovou komunikací a 
úseky místní komunikace v rámci 
tělesa hráze (Z.36 aţ 39.WP, Z.45 aţ 
53.PV, Z.45.DS) 

K231/1, 
K231/11,   
K231/13 

K219, K207, 
K82, K192, 
K197, K193, 

K190/2, K183, 
K184, V602, 
V623/1, V599, 

V502/3, 
V502/9, V598, 
V594 

V607, 188/2, 
V183/1, V606/2, 
V606/3, V606/4, 

K158/2, K158/3, 
K158/10, K158/1, 
K160/1, K85, K77, 

K70, K59/1, K63, 
V600, V518/1, 
V518/2, V518/4, 

V511/1, V623/3, 
V623/6, V623/2, 
V495, V488, V479/1  

Obec Vlkoš 

OK2 Čerpací nádrţ jako nedílná součást 
stavby hráze OK1 (Z.40. WP) 

 K161  Obec Vlkoš 

OK3 Usměrňovací hrázka podél meliorační 
svodnice na východním okraji k.ú. 
Kanovsko, s cyklostezkou na tělese 
hráze (Z.42.WP, Z.43.WP, Z.44.PV) 

K193, K222, K77, K70 Obec Vlkoš 

ÚSES – LOKÁLNÍ BIOCENTRA 

OU1 Lokální biocentrum BC 1/61  V440 Obec Vlkoš 

OU2 Lokální biocentrum BC 7/61 K133/1, 

K133/2, K213 

K132/1, K132/2  Obec Vlkoš 

OU3 Lokální biocentrum BC 11/54  V418 Obec Vlkoš 

ÚSES – LOKÁLNÍ BIOKORIDORY 

OU4a,b Lokální biokoridor BK 4b/53,60  V366, V398 Obec Vlkoš 

OU5a,b,c Lokální biokoridor BK 1/60 V414/1, V576 V413, V358/1,  
V358/2, V563, 

415/3 

Obec Vlkoš 

OU6 Lokální biokoridor BK 6/60  V351 Obec Vlkoš 

OU7a,b Lokální biokoridor BK 17/54  V415/3, V416/1 Obec Vlkoš 

OU8a,b,c Lokální biokoridor BK 6/61  V254, V228, V212 Obec Vlkoš 

OU9 Lokální biokoridor BK 7/61  V254 Obec Vlkoš 

OU10 Lokální biokoridor BK 18/54,61  V434, V440, 
V581, V582, V590 

Obec Vlkoš 
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OU11a,b,c,d Lokální biokoridor BK 4/54 V622 V418, V480/1, 
V488, V495,  

Obec Vlkoš 

OU12a,b,c,d,e Lokální biokoridor BK 5b/61  V511/1, V623/7, 
V623/8, V623/9, 

V623/10, V623/11, 
V623/13, V623/3, 
V623/4, V623/5, 

V623/6, V123, 
V120, V119, 
V116, V115, 

V113/1, V104/2s, 
V142, V105s,  
K27 

Obec Vlkoš 

OU13 Lokální biokoridor BK 1/61 K218 K142/1, K140 Obec Vlkoš 

OU14a,b,c Lokální biokoridor BK 2/61 K215 K134, K129, K85 Obec Vlkoš 

OU15 Lokální biokoridor BK 9/61  K72 Obec Vlkoš 

 

I/H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ 

LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

PO VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

PP VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

OZNAČENÍ POPIS PARC. Č. 

DOTČENÝCH 
POZEMKŦ 
(mimo pozemky ve 
vlastnictví Obce Vlkoš) 

PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

PO1 Plocha pro Obecní dŧm - víceúčelové zařízení s 
obecním úřadem  

V69/1s Obec Vlkoš 

PP1 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
stavebních parcel mimo objekty rodinných domŧ 
(potvrzení skutečného zpŧsobu vyuţití plochy)  

V139/1,2s, 
V140s, V45s  

Obec Vlkoš 

PP2 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
stavebních parcel mimo objekty rodinných domŧ  
(potvrzení skutečného zpŧsobu vyuţití plochy 

V137s, V136s, 
V135s, V175s) 

Obec Vlkoš 

PP3 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
pozemku zasahující do uličního profilu  

V481/5 

 

Obec Vlkoš 

PP4 Rozšíření plochy veřejného prostranství o části 
pozemkŧ zbořenišť  

V105s, V114s, 
V113/2s) 

Obec Vlkoš 

PP5 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
pozemku asanované zástavby  

V639 Obec Vlkoš 

PP6 Rozšíření plochy veřejného prostranství o části 
pozemkŧ zbořenišť přesahující do uličního profilu, 
mimo hospodářské objekty  

V111/5s, 
V111/6s, V643 

Obec Vlkoš 
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PP7 Rozšíření plochy veřejného prostranství - obsluţné 
komunikace u stávající zástavby, potvrzení skutečného 
zpŧsobu vyuţití plochy  

K27 Obec Vlkoš 

PP8 Rozšíření plochy veřejného prostranství v případě 
zájmu o novou výstavbu rodinných domŧ na přilehlých 
pozemcích plochy 34.SO.v  

K36, K40, K41  Obec Vlkoš 

PP9 Rozšíření plochy veřejného prostranství  u zastavitelné 
plochy Z.18.SO.v v zájmu zajištění minimálních 
parametrŧ.  

K528 Obec Vlkoš 

PP10 Plocha pro dotvoření veřejného prostranství na místě 
zástavby asanované po povodni  

V96, V149, 
V150 

Obec Vlkoš 

PP11 Rozšíření plochy veřejného prostranství v ulici Na 
loukách v zájmu zajištění minimálních parametrŧ 

K518/1,2,4 Obec Vlkoš 

PP12 Rozšíření plochy veřejného prostranství v prostoru 
křiţovatky o část stavební parcely mimo objekt 
rodinného domu  

V48s Obec Vlkoš 

PP13 Plocha veřejného prostranství - obsluţný koridor mezi 
zastavitelnými plochami výroby a statické dopravy, 
vymezený zejména  v zájmu ochrany stávající 
technické infrastruktury  

V479/5, V479/1 Obec Vlkoš 

PP14 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část 
pozemku zasahující do uličního profilu  

K50/4 Obec Vlkoš 

PP15 Předkupní právo usnadňující moţnost budoucí 
asanace 4 garáţí v zájmu kultivace předprostoru mlýna 
- nemovité kulturní památky  

V287, V288, 
V289, V623/15 

Obec Vlkoš 

 

Poznámka: v soupisu parcel veřejně prospěšných staveb a opatření písmeno před 
číslem parcely značí „V“ – k.ú. Vlkoš u Přerova, „K“ – k.ú. Kanovsko, písmeno „s“ za číslem 
parcely značí stavební parcelu. 
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I/I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 

STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, 

VČETNĚ PODMÍNEK JEHO PROVĚŘENÍ 

Jako územní rezervy se v územním plánu  vymezují: 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ R.01.SO.v, R.02.SO.v, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PLOCH 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ R.03.PV, R.04.PV 

Plochy vymezené v ploše smíšené nezastavěného území (drobné zemědělské hospodaření 
a soukromá zeleň) a v ploše zemědělské, mezi zastavěným územím a navrţenou hrází. 

Podmínky prověření: Vyčerpání zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných. 

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ R.05.SO.v VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ PLOCHY VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ R.06.PV 

Plochy vymezené v ploše sídelní zeleně specifické (soukromá zeleň, drobné 
zemědělské hospodaření) v zastavěném území, vyuţívané jako zázemí přilehlé zástavby.  

Podmínky prověření: Budoucí vyuţití je podmíněné zájmem vlastníkŧ těchto pozemkŧ, 

doporučuje se podmínit i realizací protipovodňové ochrany, zejména v severní části plochy.  

PLOCHY DOPRAVY R.07.DS, R.08.DS, R.09.DS 

Plocha pro výhledovou přeloţku silnice II/436 uvedená ve dvou trasách lišících se 
návazností na moţný prŧběh této silnice územím obce Kyselovice. 

Podmínky prověření: Koordinace s moţností řešení na území Obce Kyselovice 

PLOCHA PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT  R.10.OS  

„Zbytková“ plocha vymezená mezi stávajícím areálem fotbalového hřiště a výhledovou 
přeloţkou sinice II/436.  

Podmínky prověření: Vyuţití opodstatněné jen a aţ v případě realizace přeloţky silnice II/436. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ R.11.SO.v, R.13.SO.v, VČETNĚ PLOCH VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ R.12.PV, R.14.PV 

Plochy vymezené mezi stabilizovanými a zastavitelnými plochami SO.v a BI a 
výhledovou přeloţkou silnice II/436.  

Podmínky prověření: Vyuţití opodstatněné jen a aţ v případě realizace přeloţky silnice 
II/436. Vyuţití pro bydlení podmíněné splněním ukazatelŧ legislativních předpisŧ platných na 
úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v následných stupních PD.    

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ R.15.SO.v 

Plocha vymezená v části území mezi jiţním okrajem zastavěného území m.č. 
Kanovsko v ploše smíšené nezastavěného území NS.r stabilizované a navrţené ve 2. etapě.  

Podmínky prověření: Vyčerpání zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných  

a územních rezerv R.01.SO.v a R.02.SO.v následně po realizaci hráze. 

PLOCHA VÝROBY R.16.VD VČETNĚ PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ R.17.PV 

Plocha vymezená v návaznosti na stávající zemědělský areál, v ploše zemědělské, 
z níţ větší část zaujímá areál bývalých drŧbeţáren.  

Podmínky prověření: Zajištění dopravní obsluhy - realizace místní komunikace v ploše 

Z.16.PV a ochrana plochy bydlení Z.15.BI. Vyuţití optimální v případě realizace přeloţky 
silnice II/436 (přímá vazba na hlavní komunikační síť), není však nezbytnou podmínkou. 

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ R.18.SO.v, VČETNĚ PLOCHY VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ R.19.PV 

Plocha vymezená v ploše zemědělské, po druhé straně zástavby jiţního úseku ulice 
Kyselovské, mezi plochou a hrází výhledová plocha NS.p.  

Podmínky prověření: Vyuţití podmíněné realizací ochranné hráze a přeloţky silnice II/436 
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I/J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VE KTERÝCH JE 

PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

Územním plánem se nevymezují. 

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

POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU 

PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ  

Územním plánem se nevymezují. 

I/L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Etapizace se stanovuje ve vazbě na záměr stavby protipovodňové hráze.  

Jako 2. etapa podmíněná realizací hráze se vymezuje komplex zastavitelných ploch Z2.56.DS, 
Z2.57.PV a Z2.58.VD, které budou uzavřeny mezi plochou hráze a zastavěným územím. 

Jako 2. etapa se dále vymezují plochy smíšené nezastavěného území, které budou 
uzavřeny  mezi plochou hráze a zastavěným územím a zastavitelnými plochami. V případě 
realizace hráze bude pro menší plochy vyčleněné hrází z volné krajiny - souvislých 
zemědělských ploch - přípustné smíšené vyuţití vycházející z charakteru navazujících ploch 
– tj. plochy NS.s, NS.r a NS.z. 

I/M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 

VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE 

VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Stavba Obecního domu. 

I/N. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ 

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Územním plánem se nevymezují . 

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

VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

TEXTOVÁ ČÁST: 50 stran 

GRAFICKÁ ČÁST:  

I/ 1 - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  1: 5000 

I/ 2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ 
KRAJINY  1: 5000 

I/ 2cd - HLAVNÍ VÝKRES: KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  1: 5000 

I/ 3 - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ  1: 5000 


