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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

A.1. HLAVNÍ  CÍLE A NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO 

PLÁNU, OBSAH, PODKLADY 

A.1.A. ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Územní plán obce Nelešovice je zpracován na základě Smlouvy o dílo mezi Referátem 

regionálního rozvoje Okresního úřadu Přerov a ALFAPROJEKTEM Olomouc potvrzené 
10.12.1998 a následných dodatků SOD.  

Zadávacím dokumentem pro zpracování návrhu ÚPNO je Souborné stanovisko ke 
konceptu územního plánu obce Nelešovice zpracované Odborem rozvoje Městského úřadu 
Přerov  (pověřeným obcí Nelešovice zajištěním pořízení ÚPNO) v listopadu 2003 a 
schválené Zastupitelstvem obce Nelešovice 26.1.2004. 

A.1.B.  NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2015. 

A.1.C.  HLAVNÍ CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNU   

Důvodem pro pořízení územního plánu je neexistence platné územně plánovací 
dokumentace na úrovni ÚPN obce. Cílem územního plánu je zabezpečení územně plánovací 
dokumentace v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Cílem 
územního plánu je taková organizace území, která zajistí soulad všech stávajících hodnot a 
předpokladů v území (přírodně krajinářských, kulturně historických, ekologických), uplatnění 
případných jevů a záměrů širšího významu  a dotvoří předpoklady pro bezkolizní vývoj 
v následujícím období. Územní plán tedy stanoví zásady využití území, zajištění 
infrastruktury pro jeho fungování a vývoj a regulaci činností v něm. Schválený územní plán je 
podkladem pro územní řízení. Schválený územní plán  je také podmínkou pro přiznání 
příspěvku na některé investiční akce. Schválený seznam ploch pro veřejně prospěšné stavby 
a ploch pro provedení asanací a asanačních úprav je podkladem pro případné vyvlastnění 
ve veřejném zájmu, pokud není řešení majetkoprávních vztahů dosažitelné dohodou nebo 
jiným způsobem.  

A.1.D. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán obce Nelešovice řeší správní území obce, tj. katastrální území 
Nelešovice, o rozloze  cca  317 ha..  

Takto vymezené území je doloženo v měřítku 1 : 5000 ve výkrese č.2a - „Hlavní výkres 
- Funkční využití regulace, limity využití území“, ve výkrese č. 3 – „ÚSES, krajinná ekologie“, 
ve společném výkrese dopravy a technické infrastruktury a ve výkrese záboru ZPF. 
Urbanizované území obce je doloženo v měř. 1 : 2000  v urbanistické části ve formě 
doplňujícího výkresu využití ploch, prostorové regulace a sídelní zeleně, v profesích doprava, 
vodní hospodářství a energetika,  záboru ZPF pro stavební účely a výkrese veřejně 
prospěšných staveb. Výkres širších vztahů je doložen v měřítku 1: 25000. 

Textová část obsahuje Závaznou část územního plánu ve formě regulativů uspořádání 
území, Textovou a tabulkovou část a přílohu Důsledky navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a  pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Samostatně doloženou součástí ÚPNO jsou výpočty ochranných pásem drobných 
chovů hospodářských zvířat v zástavbě pro vzorové příklady chovů.  

Územní plán současně obsahuje: 

 závaznou část  (formulovanou v regulativech uspořádání území) 

 směrnou část 
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A.1.E   PODKLADY  
ZADÁVACÍ DOKUMENT  

Zadávacím dokumentem pro zpracování návrhu ÚPNO je Souborné stanovisko ke 
konceptu územního plánu obce Nelešovice zpracované Odborem rozvoje Městského úřadu 
Přerov  (pověřeným obcí Nelešovice zajištěním pořízení ÚPNO) v listopadu 2003 a 
schválené Zastupitelstvem obce Nelešovice 26.1.2004. 

MAPOVÉ PODKLADY : 

Územní plán obce je zpracován digitálně ve formátu *dgn (MICROSTATION 
POWERDRAFT V7.1) 

 Výkresy č. 2 až 8 jsou zpracovány nad podkladem katastrální mapy digitalizované firmou 
GEOMETRA Opava (katastrální mapy v měř. 1:2000. v souřadnicovém systému JTSK, 
sekcí: Olomouc 5-5/2,  5-5/3, 5-5/4, 5-6/1, 5-6/2, 4-5/1, 4-5/3, 4-6/1), výškopis  digitalizovaný  
před  zpracováním konceptu firmou GEODES Olomouc na podkladě rastrových map formátu 
*cit v podrobnosti základní mapy 1:10000 poskytnutých Katastrálním úřadem Opava. 
Průvodní zpráva digitalizace map je přiložena.  

 Pro  výkres širších vztahů je použita naskenovaná Základní mapa (ZM) 1:25000, sekce 25-
131. 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY: 

 ÚPD vyššího územního celku: Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace 
(ÚPN VÚC OA) (TERPLAN Praha, schváleno 16.7.1997), ve znění 1. změny (Atelier T-plan 
Praha 2001), schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 28.11.2002. 

 ÚPD sousedních obcí (poskytnuty výřezy území sousedících s k.ú. Nelešovice): 

 Kokory - ÚPNSÚ schválený 5/1997 

 Přerov (Penčice, Penčičky) - ÚPNSÚ schválený 12/1995 S-projekt plus 

 Lhotka - ÚPNSÚ schválený 1/1998 S-projekt plus 

 Suchonice - ÚPNSÚ schválený 5/1998 Urbanistické středisko Brno 

 Tršice (Lipňany) – ÚPNO schválený 8/2002 Ing.arch. Božena Šnyrchová (URBOL),  

DALŠÍ PODKLADY : 

 Terénní průzkum a aktualizace (1998 - 2004) 

 Informace představitelů obce  

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (2001) 

 Program rozvoje okresu Přerov (GAREP Brno 1999) 

 Statistické údaje (OKÚ Přerov,  ČSÚ) 

 podklady a informace vybraných orgánů státní správy, správců sítí TI a dalších provozů a 
zařízení získané od příslušných subjektů projektanty 

 statistické údaje 1980 - 1997 (podklad pořizovatele,  ČSÚ) 

 generel lokálního ÚSES (ing. Draga Kolářová a kol.-Ekologické projektování Brno 1992) 

 studie revitalizačních opatření v k.ú. Čelechovice (Enviprojekt Hradec Králové, ing.Dlabáček, 
přírodovědná charakteristika GEOTREND Olomouc, ing. Kristen) 

 Návrh ochranného pásma pro středisko ŽV Nelešovice (podklad ZD Kokory, 12/2000)  

 Podklady o kvalitě ZPF (BPEJ) 

 informace o vodních tocích a melioracích  (Zemědělská vodohospodářská správa – dříve 
SMS Přerov) 
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 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, schválený Radou Olomouckého 
kraje 26.8.2004 („PRVKOK“) 

 Plán odpadového hospodářství  Olomouckého kraje vyhlášený OZV Olomouckého kraje 
č.2/2004 dne 17.9.2004 

 Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje (Nařízení Olomouckého kraje ze 
dne 30.9.2004) 

 plynofikace - Zadání (PRINS Přerov 10/1995) a dokumentace  skutečného provedení  
(NOVING MORAVA 12/1997) 

 Pasport kanalizace Nelešovice (AQUAPLAN Lipník, ing. Kuda, 1994) 

 Likvidace odpadních vod Nelešovice (AQUAPLAN Lipník, ing. Kuda, 1994) 

 studie kanalizace skupiny obcí (AQUATIS Brno 1997) 

 Přerov, vodovod Čekyně-Penčice (studie Voding Hranice, ing. Pilař, 1999) 

 Cykloturistická mapa Olomoucko (SHOCART) 

 Územní generel cykloturistických tras regionu střední Moravy (ÚDIMO Ostrava 1998)  



 8 

A.2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD 

A/ ÚPD NA ÚROVNI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (SÍDELNÍHO ÚTVARU) -  

(sídelního útvaru) - podle dostupných informací pro obec dosud zpracována nebyla 

B/ ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

ÚPnVÚC Olomoucké aglomerace schválený 7/1997  

Řešené území je součástí území řešeného platným ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace 
(dále ÚPN VÚC OA) schváleným 07/1997 ve znění 1. změny ÚPnVÚC Olomoucké 
aglomerace schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28.11.2002. 

SOULAD S ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU: 

Územní plán obce Nelešovice je s ÚPN VÚC OA ve znění 1.změny koordinován.  

 Je respektován průchod regionálního biokoridoru řešeným územím. Trasa je oproti ÚPN 
VÚC OA upřesněna dle generelu ÚSES a v koordinaci se schválenými územními plány obcí 
Kokory a Čelechovice.  

 Jsou respektovány hlavní sítě technické infrastruktury uplatněné v ÚPN VÚC. V souladu s 1. 
Změnou ÚPN VÚC OA není dále uváděna původně navržená trasa vedení VVN tečující 
severní okraj k.ú. Nelešovice. 

C/  ÚZEMNÍ PLÁNY SOUSEDNÍCH OBCÍ  

Kokory: Je respektována návaznost ÚSES včetně regionálního biokoridoru dle generelu a 
ÚPNSÚ Kokory a stávajících sítí TI (STL plynovod do obce Nelešovice). Řešení dalších sítí 
TI doznalo od doby zpracování ÚPNSÚ Kokory změn: nepředpokládá se napojení obce na 
vodovod z Kokor, ale z vodojemu Sobíšky. V ÚPNSÚ Kokory dále není uvedena případná 
kanalizační stoka okrajovou částí k.ú. Kokory z Nelešovic na ČOV  Čelechovice.  Navržený 
systém odkanalizování obce Nelešovice umožní jak variantu odvedení odpadních vod na 
ČOV Čelechovice, tak ČOV jen pro obec Nelešovice, obě varianty v souladu s PRVKOK.  

Přerov – Penčice, Penčičky: Je respektována návaznost ÚSES  a vedení technické 
infrastruktury (stávající el. vedení VVN, navržený vodovod z VDJ Sobíšky), není již uváděna 
původně navržená trasa vedení VVN. 

Lhotka: Je respektována návaznost ÚSES.  

Suchonice: Je respektována návaznost ÚSES a stávajících sítí TI.  

Tršice – Lipňany: Minimální úsek společné hranice, návaznost stávající TI – vedení VN. 
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A.3. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SOUBORNÉHO STANOVISKA    

Požadavky na zpracování návrhu ÚPNO formulované v bodě „5“ souborného 
stanoviska jsou splněny následujícím způsobem: 

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Požadavky na obsah a rozsah návrhu) 

Splněno v souladu se zadáním. 

Zhodnocení dříve zpracované  ÚPD 

Splněno v souladu se zadáním.  

Splnění požadavků zadání 

Splněno v souladu se zadáním.  

Vymezení řešeného území 

Splněno v souladu se zadáním. Návaznosti mimo řešené území jsou podle potřeby 
uvedeny jen ve výkresech profesí. 

Návrh urbanistické koncepce 

Splněno v souladu se zadáním.  

Návrh členění obce na funkční plochy, podmínky funkční regulace 

Splněno v souladu se zadáním.  

Zásady prostorové regulace   

Splněno v souladu se zadáním.  

Přehled ploch  zastavitelného území  

Splněno v souladu se zadáním. (Výhledové plochy nejsou uvedeny v Přehledu ploch  
zastavitelného území) 

Limity využití území 

Splněno v souladu se zadáním.  

Návrh koncepce dopravy, technického vybavení a nakládání s odpady  

DOPRAVA 

Splněno v souladu se zadáním, s výjimkou uvedení napojení výhledových ploch 
bydlení, které je nutné pro postižení souvislostí.  

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Splněno v souladu se zadáním.  

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

Splněno v souladu se zadáním. Obě varianty ČOV připouští i dokumentace „PRVKOK“. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Splněno v souladu se zadáním.  
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ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Splněno v souladu se zadáním.  

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Splněno v souladu se zadáním. Ze  schváleného Plánu odpadového hospodářství kraje 
nevyplývají  pro území obce Nelešovice konkrétní územní požadavky pro řešení územního 
plánu 

Důsledky navrhovaného řešení na ŽP - ochrana ovzduší 

Splněno v souladu se zadáním. Ze schváleného Programu snižování emisí a imisí a 
zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje nevyplývají pro obec Nelešovice konkrétní 
požadavky postižitelné v úrovni ÚPNO. 

Krajinná ekologie, místní ÚSES, zeleň 

Splněno v souladu se zadáním, kromě IP 28, který se dle KN nachází na k.ú. Kokory, 
ve výkrese ÚSES je pro orientaci uveden jako prvek mimo řešené území.  

ZPF  

Splněno v souladu se zadáním.  

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 

Splněno v souladu se zadáním. U některých veřejně prospěšných staveb došlo 
v návrhu ÚPNO k přečíslování, tím se mění i legenda. 

Zvláštní zájmy – obrana státu  

Splněno v souladu se zadáním.  

Návrh řešení požadavků CO  

Vyhláška je uplatněna omezeně, v rozsahu, který umožňuje rozsah předaných a 
dostupných podkladů i charakter řešeného území. 

Návrh lhůt aktualizace  

Splněno v souladu se zadáním.  

Obecně 

Splněno v souladu se zadáním.  
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B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A POSTAVENÍ OBCE  V 

REGIONU  

B.1.A.  ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Území řešené Územním plánem obce Nelešovice je vymezeno administrativní hranicí 
obce - tj. hranicí katastrálního území Nelešovice. Celková výměra řešeného území je cca 
317 ha.  

Zastavěné území drobné, spíše protáhlé podél Nelešovického potoka, ale převážně 
kompaktní obce, zaujímá rozlohu cca 15 ha. Obec a její katastrální území  leží cca 8 km 
severozápadně od Přerova, cca 12 km jihovýchodně od Olomouce, východně od železniční 
tratě č. 270 Olomouc – Přerov a silnice I. třídy č.55 Olomouc - Přerov – Břeclav – státní 
hranice, podél silnice III. třídy. 

V grafické části ÚPNO je pro postižení souvislostí zakreslena ve výkresech profesí i 
nezbytná návaznost některých prvků mimo správní území obce, tyto jevy však nemohou být 
schváleny jako součást ÚPNO Nelešovice. 

B.1.B   ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ  VZTAHY– STAV A NÁVRH  

Řešené území je součástí Olomoucké aglomerace. Z hlediska nadřazených systémů 
se jedná o polohu na rozhraní dvou okresů, bez  nadřazených liniových staveb a záměrů 
v k.ú. (s výjimkou existujících liniových staveb technické infrastruktury a navrženého 
regionálního biokoridoru ÚSES).  

Za zájmové území považujeme území, ke kterému má obec určitý funkční  vztah nebo 
na kterém jsou uplatňovány některé potřeby obce nebo opačně - které nějakým způsobem 
ovlivňuje možnosti využití řešeného území.  

Do první skupiny patří střediska vybavenosti, správy a významnějších pracovišť. U 
malé obce s velmi omezenou veřejnou vybaveností jsou to především místa soustředění 
základní vybavenosti.  V případě Nelešovic je to zejména obec Kokory (kde je plná základní 
škola, základní lékařské ordinace, pošta, kostel, hřbitov). Kokory jsou také sídlem 
zemědělské organizace ZD Kokory, které hospodaří na většině pozemků v katastru obce.  

Poloha mezi městy Olomouc a  Přerov je předurčuje jako místa dojížďky za správními 
centry, vyšší  veřejnou i komerční vybaveností, pracovními příležitostmi, dopravními uzly. 
Oblast Tršické pahorkatiny má pro obyvatele obou měst i jistý význam nenáročné krátkodobé 
rekreace. V obci se podle sdělení OÚ v poslední době projevuje  zvýšený zájem o výstavbu 
nebo získání objektu pro  individuální rekreaci.  

Do druhé skupiny lze zařadit především veškerá sousední území, kde kterých dochází 
ke vzájemnému ovlivňování, kooperaci a nezbytné koordinaci jevů (zejména liniových - 
doprava, technická infrastruktura, ÚSES)  přesahujících vlastní řešené území. Z tohoto 
hlediska  je třeba uvést katastrální území sousedních obcí: kromě obcí Penčice, Penčičky 
(místní části Přerova), obce Lhotka a obce Kokory, s velmi specifickým průběhem svých 
hranic jsou to  dále již jen území obcí okresu Olomouc: Suchonice a Lipňany. V současnosti 
jsou všechny sousední obce součástí olomouckého kraje. 
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seznam sousedních obcí: 

 Kokory  

 Lhotka (k.ú. Lhotka u Přerova) 

 Přerov – místní části Penčice, Penčičky 

 Suchonice 

 Tršice – místní část Lipňany 

Vztah k sousedním obcím: 

Vzdálenost obce Nelešovice od okolních obcí je vzdušnou čarou převážně 1 – 2 km. 
Se všemi obcemi kromě Lhotky jsou Nelešovice  přímo propojeny silnicemi III. třídy.  
Nejkratší spojení do Lhotky, ale také do části Kokor a do Čelechovic je polními cestami. 

Vazby vůči sousedním obcím nejsou z územního hlediska významné, omezují se 
zejména na návaznosti silnic a polních cest, obvykle s rekreačním významem, sítí TI a 
navržených prvků ÚSES.  

Z k.ú. Suchonice a Kokory přesahuje výhledový poldr (součást protipovodňové ochrany 
obce Čelechovice). 

Specifický vztah se projevuje vůči obci Čelechovice, která – jako nejbližší obec –  
s územím obce Nelešovice přímo nesousedí, je oddělena úzkým pásem k.ú. Kokory. Jako 
jedna z variant odkanalizování obce Nelešovice  je navrženo napojení na společnou ČOV 
pro Čelechovice i Nelešovice situovanou na k.ú. Čelechovice.  

širší vztahy – doprava 

MOŽNOSTI KONTAKTU V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

Okolní sídla jsou dostupná jen silniční dopravou. To může být  spolu s polohou 
poměrně odlehlou od významnějších středisek do jisté míry omezujícím faktorem dalšího 
vývoje obce (na druhé straně však vyváženým kvalitou krajinného prostředí v širším okolí).  

ŽELEZNICE 

Železniční trať Olomouc – Přerov vede cca 6 km západně od obce, koridor výhledové 
vysokorychlostní tratě cca 3,5 km jižně od obce. Nejbližší železniční zastávka je v obci 
Brodek u Přerova a dále uzly v Přerově a Olomouci. 

HLAVNÍ SILNIČNÍ SYSTÉM  

 Silnice I/55  vede  obcí Kokory cca 2 km od Nelešovic a budoucí rychlostní komunikace R55 
západně od obce Kokory, napojení Nelešovic na ni zůstane zachováno přes obec Kokory.  

 Silnice nižších tříd sledují na území obce Nelešovice stávající trasy.  

OCHRANA KORIDORU VODNÍ CESTY DOL: 

Aktuální koridor pro trasu DOL prochází cca 2,5 km západně od obce Nelešovice, 
mimo k.ú. 

LETIŠTĚ   

Řešené území leží mimo vlivy přerovského letiště. 

CYKLOTURISTICKÉ TRASY:  

Řešeným územím nejsou vedeny značené cykloturistické trasy dle cykloturistické mapy 
Olomoucka. V blízkosti obce (přes Penčice a Penčičky) je však vedena dálková cyklotrasa 
„Jantarová stezka“ a přes Suchonice značená silniční cyklotrasa č.6061. Kontakt mezi 
obcemi bez použití motoristické dopravy (cyklisté) je  však vzhledem k malým vzdálenostem 
dobře možný zejména po silnicích nižších tříd i více nebo méně zpevněných polních cestách. 
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širší vztahy – technická infrastruktura:  

Hlavní sítě TI: 

ÚPNO respektuje průchod liniových systémů  TI – dvě linky stávajícího el. vedení VVN 
procházející severní částí katastru. V souladu s platným ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace 
ve znění 1. změny není nadále uváděna původně navržená trasa VVN tečující severní okraj 
k.ú. Nelešovice. Katastrálním územím neprocházejí radioreléové paprsky.  

 Vodou je obec zásobována z místních zdrojů. Navrhuje se napojení na skupinový  vodovod 
Přerov – z vodojemu Sobíšky přes stávající rozvodnou síť obce Zábeštní Lhota a 
navrhovanou síť místní části Přerova Penčice. 

 Dle Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje má být kanalizace obce (ke 
konci návrhového období) napojena  na ČOV Čelechovice, připouští se také samostatná 
ČOV pro obec a na území obce Nelešovice. Návrh ÚPNO je s tímto v souladu. 

 Středotlaký plynovod je přiveden z regulační stanice Kokory napojené na VTL plynovod 
vedoucí západně od Kokor ve směru od Rokytnice.  

 Obec  Nelešovice je zásobovaná elektrickou energií odbočkou z linky VN 22 kV  č.40, která 
je vedena z rozvodny R110/22 kV Dluhonice do rozvodny 110/22 kV Olomouc - Hodolany. 
Řešeným územím, severně od zastavěné části obce, probíhají venkovní vedení VVN 400 kV 
číslo 402 a 413 ve směru rozvodna Prosenice. 

 Obec Nelešovice je součástí UTO Přerov 

širší vztahy – ÚSES 

 Jihozápadním okrajem katastru prochází navržený regionální biokoridor na trase z RBC 
Chlum do RBC Povodí Olešnice. Trasa je oproti ÚPN VÚC OA upřesněna dle generelu 
ÚSES a v koordinaci se schválenými územními plány obcí Kokory a Čelechovice. 

 V návrhu ÚPNO je koordinována návaznost ÚSES na hranicích řešeného území. 
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B.2.  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE 

OBCE A OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ  

B.2.A.  PŘÍRODNÍ PŘEDPOKLADY, CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ  

GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY, CHARAKTER KRAJINY 

Řešené území tvoří katastrální území Nelešovice, nepravidelně členitého tvaru. Toto 
území leží na okraji Tršické pahorkatiny, která je jihozápadním výběžkem Nízkého Jeseníku. 
Obec leží v členitém, zvlněném terénu podél Nelešovického potoka - v horní části obce, kde 
je Nelešovický potok poměrně hluboce zaříznutý, spíše jednostranně, v dolní části 
oboustranně rozložená. Krajina je dále protkaná  několika dalšími plochými údolíčky nebo jen 
terénními  úžlabími se svodnicemi. Tyto polohy jsou obklopeny plochými, táhlými svahy, 
s převážně holými horizonty nejbližších kopců. Náhorní polohy poskytují  široké až 
panoramatické, daleké výhledy do krajiny. Nadmořská výška osídlení se pohybuje  od cca 
242 do cca 260.m.n.m, rozpětí výšek v celém  k.ú. je od 240do 290 m.n.m.  

Krajina je i přes svoji značnou členitost a svažité polohy velmi intenzívně zemědělsky 
využívaná, převažuje orná půda, daleko méně  trvalé travní porosty, jen při obci zahrady a 
sady. V k.ú. se nevyskytují žádné lesy, nejbližší je les Háj v k.ú. Kokory, přiléhající k jižní 
hranici řeš. území. Ve vlastním území se vyskytují jen výjimečně drobné remízky, břehové 
porosty a porostlé meze.  

VODNÍ PRVKY KRAJINY 

Na celém území se vyskytují drobnější vodoteče, největší z nich je horní tok 
vč.pramene Nelešovického potoka, k severozápadní hranici k.ú. dále přiléhá horní tok 
Kopřivnice. kromě nich se vyskytují drobné a  periodické vodní toky - meliorační svodnice, 
příkopy. Charakteristikou těchto  toků jsou extrémně nevyrovnané průtoky, s rizikem vzniku 
náhlých lokálních povodní. Přispívá k tomu téměř totálně odlesněné povodí  s naprostou 
převahou orné půdy, s nedostatkem rozptýlené vegetace, mezí, travních porostů, spolu 
s regulací koryt, druhotně i stav koryta Nelešovického potoka a bezprostředního okolí. 
Břehové porosty se vyskytují omezeně, prakticky jen u Nelešovického potoka, jinde jen velmi 
zřídka. 

V nivě Nelešovického potoka pod obcí byl v minulosti rybník se samočisticí schopností. 

VODNÍ ZDROJE, OCHRANNÁ PÁSMA  

V řešeném území se nenacházejí vodní zdroje širšího významu ani do něho 
nezasahují ochranná pásma zdrojů pitné vody, leží i mimo CHOPAV - kvarter Moravy a 
mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod.  

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 

POVŠECHNÉ ZHODNOCENÍ (povšechné zhodnocení pro průzkumy a rozbory SOMV 
Brodek u Přerova z r. 1988,  Stavoprojekt Olomouc, RNDr Antonín Novák, na podkladě 
starších výsledků geologického průzkumu podle archivní dokumentace Stavoprojektu 
Olomouc, bez nároku na odvrtání nových sond) 

„Šetřené území se nachází v kopcovitém terénu, zastavěném převážně v údolní nivě, 
protékané menší vodotečí místního významu. Podél vodoteče se utváří nevýrazná niva 
kamenito – hlinitých a hlinito – písčitých uloženin. Odvozené normové namáhání pokryvných 
hlin, uložených v nadloží proměnlivě navětralého podloží kulmských drob a pískovců lze 
očekávat v mocnosti 2 – 4m; v údolní části odvozené normové namáhání pokryvných hlin a 
splachových zemin se může pohybovat v rozpětí q0…0,09 – 0,12 MPa; na mírnějších 
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svazích lze očekávat hlíny, místy kamenitohlinité sutě s hodnotou odvozeného normového 
namáhání q0---0,12 – 0,16 MPa a občasné výskyty podzemní vody. V údolní části obce je 
možno počítat s výskytem podzemní vody již od 1m pod terénem“. 

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

RADONOVÉ RIZIKO  

Podle podkladů map velkého měřítka se celé katastrální území nachází v kategorii 
rizika 2 Cm,  po západní okraj katastru dosahuje oblast s vysokým zatížením na tektonickém 
zlomu, v k.ú. Nelešovice pokračuje středním zatížením. Na katastrálním území se 
nevyskytuje oblast s nízkým přirozeným zatížením  (v této podrobnosti nejsou na území obce 
ani oblasti s vysokým zatížením, lokální výskyt vysokého rizika však nelze vyloučit). 
Vzhledem k tomu je při stavební činnosti nutno provádět opatření proti pronikání radonu 
z podloží. dle ČSN 730601. 

kategorie rizika objemová aktivita 222 R v půdním vzduchu (v kBq/ m3) v základových 
půdách propustných:  

 málo středně vysoce 

nízké < 30 < 20 < 10 

střední 30 - 100 20 - 70 10 - 30 

vysoké > 100 > 70 > 30 

NEROSTNÉ SUROVINY 

V řešeném území nejsou vyhlášeny dobývací prostory, nenacházejí se zde výhradní 
ani nevýhradní ložiska nerostných surovin dle Horního zákona.  

PŮDNÍ PODMÍNKY      

Charakteristika je uvedena v kapitole  B.11 - Zemědělská část. Z hlediska 
pedologických poměrů se jedná o poměrně různorodou oblast. V nivě malého vodního toku, 
který protéká centrem obce se nacházejí nivní půdy (kód 58), celou centrální, jižní a 
východní polovinu zabírají hnědozemě (kód10) a na nevelkých ostrůvcích jsou po celém 
území roztroušeny erodované černozemě (kód 08). Okrajově lze pozorovat i půdy velmi 
sklonitých poloh (kód 40, 41) 

EROZNĚ OHROŽENÁ ÚZEMÍ  

Jedná o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, která trpí rozsáhlou likvidací trvalé 
krajinné zeleně, zcelováním, ke kterému došlo při realizaci pozemkových úprav a 
dlouhodobým působením nevhodné organizace a provozem zemědělské velkovýroby. Riziko 
eroze vodní i větrné je v celém území značné.  V území se ve značném rozsahu vyskytují 
spraše, které jsou erozně velmi citlivé. Vodní  erozí jsou ohroženy pozemky  na táhlých,  
prakticky vůbec nečleněných svazích s mělkými úžlabími, které jsou orány jako pole, a to 
často i po spádnici. Problém představují rovněž chmelnice v pramenné oblasti 
Nelešovického potoka. Riziko eroze  je velmi citelné zejména v ročních obdobích bez 
stabilnější vegetace, dochází ke vzniku nových erozních útvarů a vyplavování živin z půdy. 
Tyto jevy jsou v území zřetelně patrné.Takové pozemky – zejména v otevřených náhorních 
polohách - jsou ohroženy současně i větrnou erozí.  Problémem jsou i nedostatečné 
pobřežní pásy podél vodních toků, v mnoha případech dochází k natržení břehů a silnému 
zanášení koryt a to i v zástavbě obce. Z hlediska dopadů eroze na zástavbu jsou  hlavním 
problémem pozemky svažující se ke dvěma tokům (Nelešovický potok a jeho levobřežní 
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přítok – meliorační svodnice z trati Na nivách), které se stékají v centru obce. Přívalové 
srážkové vody z polních tratí pak vnikají do zástavby a působí v centrální části náhlé lokální 
záplavy. K jejich riziku napomáhá i stav koryta Nelešovického potoka. Svahy na východním 
okraji katastru pak mohou představovat ohrožení na k.ú. Penčičky, svahy na severním okraji  
zase náhlé přítoky do údolí Kopřivnice. 

LESY 

Na vlastním katastrálním  území se dle katastru nemovitostí nevyskytují žádné lesy, 
pouze drobné remízky a vegetací porostlé meze. K části jižní hranice k.ú. přiléhá les Háj 
ležící v k.ú. Kokory. Krajinný rámec patrný z vyšších poloh tvoří vzdálenější lesy – Chlum, 
lesy nad Čekyní a Penčicemi. 

KLIMA:   

Řešené území leží v teplé klimatické oblasti T2. Dle BPEJ však odpovídá zařazení do 
třetího, teplého, mírně vlhkého klimatického regionu, který je charakterizován průměrnou 
roční teplotou 8 - 9oC a průměrným ročním úhrnem srážek 550 - 650 mm  Dokumentace 
GEOTRENDU (podklad pro návrh revitalizačních opatření v povodí Kopřivnice pro blízkou 
obec Čelechovice) udává průměrnou roční teplotu 8,6 oC, průměrnou letní (červen - srpen) 
nad 17 oC, zimní prosinec-únor) -2 až -3 oC. Roční úhrn srážek prům. 637 mm (575 - 685 
mm), s minimem v zimním období a většinou ve vegetačním období, s dlouhodobě 
nevyrovnaným průběhem a s výskytem přívalových srážek.  

Větrné poměry mohou být významněji ovlivněny členitou konfigurací terénu a částečně 
rozmístěním lesů v okolí. Uvedeny jsou údaje poskytnuté ČHMÚ pro dokumentaci OP 
zemědělského střediska (AGROPS Třebíč, s.r.o. 2000).  

S - 5,7%, SV - 12,9%, V - 9,1%, JV - 9,3%, J - 16,5%, JZ - 10,6%, Z - 10,7%, SZ - 
12,1%, bezvětří - 13,1%. 

KVALITA OVZDUŠÍ 

Řešené území se dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP „O zveřejnění vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ (věstník MŽP, částka 2) nenachází v oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší.  

S ohledem na polohu a velikost obce lze předpokládat omezený vliv především 
lokálních zdrojů, zejména  lokálních topenišť (se snížením úletů a změnou charakteru 
znečišťujících látek směrem k oxidům dusíku po probíhající plynofikaci), omezeně prašnost 
vlivem větrné eroze, z provozu zemědělských mechanismů přes obec a např. sezónně 
z posypů vozovek. Exhalace z ostatní dopravy jsou vzhledem k menší četnosti průjezdné 
dopravy přijatelné. V obci se mohou projevovat specifické pachové projevy z provozů 
zemědělského střediska a ze znečištěných úseků toků při absenci řádného čištění 
odpadních vod. 

HLUK 

Hlukové zatížení z komunikací je vzhledem k poloze zástavby obce, dostatečně 
vzdálené a kryté od tras hlavních komunikací, zanedbatelné. Na komunikacích v řešeném 
území nebylo prováděno celostátní sčítání dopravy. Větší zatížení mohou představovat 
pouze přejezdy větších  mechanismů obcí a sezónní práce (např.chmelařské středisko). 
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B.2.B.  URBANIZAČNÍ  PŘEDPOKLADY  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Řešené území tvoří katastrální území obce protáhlé více ve směru severovýchod - 
jihozápad, ležící ve zvlněné krajině Tršické pahorkatiny, rozčleněné několika drobnými 
údolními toky, v nadmořské výšce 240 - 290 m.n.m. 

Vlastní zástavba obce leží v západní části k.ú. podél Nelešovického potoka na úpatí 
přilehlých svahům, v nadmořské výšce 240 - 260 m.n.m.  

„Usazení“ obce v terénu působí poměrně příjemným dojmem,  významným negativem 
je však vysoký podíl holých horizontů  ve všech směrech. Příznivým zpestřením jsou naopak 
všechny drobné lesíky a meze s vegetací. Jistým problémem je zastavění poměrně příkrých 
svahů údolí potoka, které dnes vymezuje pevný obrys obce, s omezenou možností jeho 
přirozeného rozšíření problém nastává především u části zástavby situované mezi potokem 
a výše položenou silnicí, v poměrně stísněném profilu.  

Drobná obec leží na styčné křižovatce silnic III. třídy propojujících řadu okolních obcí 
v okresech Přerov i Olomouc. Tyto silnice s poměrně malým provozem - při malých 
vzájemných vzdálenostech obcí -  mohou dobře sloužit i nemotoristické dopravě (směr 
Penčice, Kokory, Čelechovice, Suchonice, i když dle cykloturistických map regionu ani 
zpracovaných generelů přes obec nejsou vedeny značené  cykloturistické trasy. Propojení, 
zejména pěší mezi obcemi i rekreační provoz jsou možné, někdy i nejkratší po polních 
cestách, převážně s nezpevněným povrchem, do Lhotky po zpevněné. Síť polních 
komunikací je dostatečná pro průchodnost krajiny, chybí však propojení ze zemědělského 
střediska do jižní části území mimo zástavbu obce. 

URBANISTICKÁ STRUKTURA ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE     

Zástavba obce tvoří členitě protáhlý útvar (kopíruje tvar údolnice) Je situovaná z větší 
části podél silnice klesající od severovýchodu k jihozápadu až západu souběžné 
s Nelešovickým  potokem, tedy na svazích přilehlých k toku. Část zástavby mezi silnicí a 
potokem má velmi omezené až minimální zázemí využitelných pozemků, obvykle zaplněné 
množstvím drobných staveb. Dochází proto k přičleňování a využívání pozemků na protějším 
břehu Nelešovického potoka, s propojením množstvím soukromých lávek mezi oběma břehy. 
Přístup ke korytu je tak, kromě přístupu z jednotlivých pozemků, vyloučen. V jižní části se 
obrys zástavby rozšiřuje a větví v prostoru malé trojúhelníkové, mírně svažité  návsi a 
sousedního členitějšího (i výškově) prostoru, uvnitř zastavěného. Oba prostory jsou 
propojeny dominantní budovou bývalé školy a kapličkou. Tato část obce je tvořena 
původními zemědělskými usedlostmi s charakteristickou orientací sedlové (na nárožích i 
valbové) střechy rovnoběžně s uliční čárou, převážně přízemními s polopatrem, u některých 
došlo k pozdějšímu zvýšení na 2 podlaží. Tento prostor  je přirozeným jádrem obce. V centru 
návsi je zelený ostrůvek se sochou P. Marie Hostýnské, stromy a autobusovou zastávkou 
s obvyklým plechovým přístřeškem, na místě bývalé vodní plochy (plavisko, požární nádrž)  
je vybudována podzemní  požární nádrž. Zástavba návsi k severu plynule pokračuje do 
svažitého a postupně se zužujícího uličního prostoru (viz výše).  

Tímto prostorem - jádrem obce -  protéká i Nelešovický potok, který je zde ve velmi 
 dlouhém úseku zatrubněný, a ústí další svodnice. Oba toky protékají před  místem soutoku 
a spojený tok i při východu z obce velmi úzkými hrdly v zástavbě a způsobují velmi časté 
náhlé záplavy.  

Směrem ke Kokorám je vysunutá malá skupina domů, oddělená od ostatní zástavby 
nezastavěným úsekem svažitějšího terénu.  

Zástavba obce si  převážně velmi dobře zachovává svou tradiční ucelenou 
urbanistickou strukturu i proporce. U velkého množství domů tradičních proporcí však došlo 
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k nevhodným dílčím stavebním  úpravám obvyklého charakteru,  projevujícím se ve 
fasádách, které jsou - při jinak zachovaných proporcích - postupem času dobře napravitelné 
(zejména proporce oken, méně často  vrata, omítky, krytiny střech, výjimečně štíty domů,...) . 
U několika domů v obci je tradiční charakter plně  zachován i včetně stavebních prvků.  

 Případy  významnějšího narušení charakteru zástavby - tj. s prostorovým účinkem - 
jsou dosud jen zcela výjimečné. Novější zástavba není v obci četná, nevytváří soustředěné 
lokality a nedošlo k významnějšímu plošnému narušení struktury jako u většiny obcí větších. 
Za zmínku stojí problematická výstavba dvojdomu ve dvorním traktu jedné z  usedlostí na 
návsi.  

Nepříznivou dominantou, která nekoresponduje s drobným měřítkem a „měkkým“ 
osazením ostatní zástavby, je areál zemědělského střediska v nejvyšších polohách zástavby 
obce (což však je příznivé z hygienického hlediska). Problematické v tomto ohledu jsou 
zejména halové sklady siláže a česačka a sušička chmele. Zcela chybí ochranná zeleň 
směrem do krajiny.  

Zajímavým prvkem  jsou podzemní sklípky vybudované ve vysokých terénních hranách 
polních cest a úvozů. 

KULTURNÍ PAMÁTKY:    

V řešeném území nejsou ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek 
evidovány žádné památky. Je zde však několik památek místního významu (P:,…= označení 
v grafické části – výkres č.2b) 

P1 kamenný kříž r. 1909 jihovýchodně od obce 

P2 socha P. Marie Svatohostýnské  

P3 kaple Sv. Rocha  z r. 1898, kamenný kříž z r.1898 před kaplí 

P4 pomník. M. Tyrše 

P4 památník padlých 1. sv. války 

B.2.C.  DEMOGRAFICKÉ  PŘEDPOKLADY- OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST 

Hlavním cílem kapitoly je zpracování prognózy vývoje počtu obyvatel, která navazuje 
na  průzkumy a rozbory demografických podmínek  řešeného území. Tato prognóza slouží 
jako podklad pro základní bilanci územního plánu, dimenzování technické a sociální 
infrastruktury a  vymezení nových ploch pro bydlení. Prognóza není návrhem, ale odhadem 
nejpravděpodobnějšího vývoje počtu obyvatel v řešeném území.   

Obecně vycházíme ze skutečnosti, že v území existují  jednotlivé rozvojové a 
omezující faktory, které mají různý význam pro vývoj obcí. Zaměstnanosti (především v 
regionálním měřítku) většinou přikládáme prvořadý význam pro rozvoj každého sídla. Podle 
významu obvykle následuje dopravní poloha, kvalita rekreačního a obytného prostředí a 
další faktory.  

U obce Nelešovice se dlouhodobě projevují na jejím  vývoji především : 

 Dopravní poloha  v území mezi Přerovem a Olomoucí . 

 Omezujícím faktorem je značná úroveň nezaměstnanosti v širším regionu, především okrese  
Přerov. 

 Dalším omezujícím faktorem je i samotná velikost sídla, promítající se do rozsahu jeho 
vybavenosti. 

Vývoj počtu obyvatel v Nelešovicích  od r.1869 do druhé světové války probíhal 
poměrně příznivě - vykazován byl dlouhodobý mírný růst. Důsledky druhé světové války se 
projevily ve výrazném poklesu počtu obyvatel. Poválečný pokles počtu obyvatel nebyl plně 
nahrazen, opětovný pokles počtu obyvatel nastal už v šedesátých letech  a pokračoval do 
devadesátých let minulého století. V posledním intercenzálním období došlo k mírnému 
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růstu, v r.2001 bylo v obci vykazováno 205  bydlících obyvatel. V současnosti je vykazován 
mírný pokles, celkovou tendencí je stagnace počtu obyvatel s mírnými výkyvy v jednotlivých 
letech.  

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1869  

 s    k    u    t    e    č    n    o    s t Prognóza 

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2015 

obyvatel 251 264 305 241 258 229 220 188 205 210 

Tab. Vývoj počtu obyvatel v řešeném území po r.2001 

územní jednotka 

stav změna 

1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 2002-03 2003-04 

Nelešovice 200 198 194 -2 -4 

Věková struktura obyvatel Nelešovic byla v r.1991 nepříznivá, podíl předproduktivní 
věkové skupiny (0-14 let) byl  nízký - 20,4 %, při srovnatelném průměru okresu Přerov 21,6 
%. Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl výrazně vyšší (24,6%) než průměr okresu 
Přerov (19,9 %). Situace se do r.2001 mírně zlepšila, zejména poklesl podíl obyvatel nad 60 
let. Průměrný věk na začátku roku 2001 - 38 let byl podobný jako průměr okresu Přerov.  

V dlouhodobém výhledu  dojde  k mírným změnám věkové struktury obyvatel,  podíl 
obyvatel nad 60 let dále pomalu poroste, podíl dětí bude spíše stagnovat či mírně klesat. 
Tento vývoj se projeví zejména v poptávce po sociálně zdravotních službách a kapacitě škol. 
Současně je nutno vnímat skutečnost, že se jedná o poměrně malou obec jejíž věková 
struktura se může poměrně rychle měnit s ohledem na nepředvídatelné a náhodné vlivy 
(např. migrace). 

Tab. Věková struktura obyvatel  

územní jednotka obyvatel 
celkem 

0-14 let podíl 0-14 
let 

60+ let podíl 60+ nezjištěno průměrný 
věk 

Česká republika 10230060 1654862 16,2% 1883783 18,4% 3483 39 

okres Přerov 135886 22737 16,7% 24949 18,4% 13 38 

Nelešovice 205 36 17,6% 31 15,1% 0 38 

(zdroj : SLDB 2001) 

Jak již bylo uvedeno - pro rozvoj jednotlivých sídel řešeného území má obvykle 
rozhodující význam nabídka pracovních míst a úroveň nezaměstnanosti v celém regionu.  

Tab. Ekonomická aktivita   

 ekonomicky 
aktivní –

(EA) 

podíl 
EA 

nezamě
stnaní 

míra 
nezamě
stnanost

i 

EA 
v zeměd

ělství 

podíl EA 
v zem. 

vyjíždějí
cí 

za prací  

podíl 

 
vyjíždějí

cích 

  ČR 
5253400 51% 486937 9,3% 230475 4,4% 

224840
4 43% 

  okres Přerov 68625 51% 9010 13,1% 3722 5,4% 26467 39% 

Nelešovice 100 49% 17 17,0% 28 28,0% 79 79% 

(zdroj : SLDB 2001) 
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V roce 2001 bylo v obci 100 ekonomicky aktivních osob, za prací vyjíždělo 79 osob. 
Údaje z roku 1991 uváděly 97 ekonomicky aktivních obyvatel v obci, přičemž za prací 
vyjíždělo  78 osob, z toho do blízkých Kokor (21 osob) a Přerova 15 osob.  Dojížďka do obce 
Nelešovice byla evidována pouze u 1 osoby. Odhadujeme, že počet pracovních míst v 
řešeném území klesá, v současnosti se jedná asi o 10 míst  a to především v zemědělství a 
obchodu a službách. 

Okres Přerov patří z hlediska nezaměstnanosti  k průměrně postiženým okresům v 
rámci bývalého Severomoravského kraje, nadprůměrně při srovnání v rámci celé České 
republiky. Vlastní Nelešovice vykazují vysoce nadprůměrnou nezaměstnanost. Vazba na 
Olomouc s vyšší nabídkou pracovních míst je poměrně slabá. 

Z celkového pohledu je  potřeba vnímat omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel 
jako jeden z rozhodujících faktorů pro rozvoj řešeného území – omezující růst počtu trvale 
bydlících obyvatel. Řešení je nezbytné hledat i v rámci zpracování územně plánovací 
dokumentace (příprava ploch pro bydlení a podnikání ). Na druhé straně je však nutno 
vnímat  hlavní omezení na úrovni regionální a makroekonomické. 

Během návrhového období územního plánu  je předpokládána stagnace až mírný růst  
na úroveň cca 210 trvale bydlících obyvatel do r. 2015. V úvahu jsou brány jak vlastní 
podmínky řešeného území (mírně vyšší počet obyvatel udávanou obcí), tak především širší 
podmínky regionu (značná nezaměstnanost). Obecně je nutno uvažovat i s  nepříznivými 
demografickými podmínkami v celé ČR, tj.  pokles počtu obyvatel přirozenou měnou, který 
v některých letech nestačí pokrýt ani kladné saldo migrace ČR se zahraničím, či pomalé 
prodlužování průměrné délky života.  
Prognózy počtu obyvatel u malých populací (obcí) jsou vždy problematické s ohledem na 
nepředvídatelné impulsy. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel během  návrhového období je 
poměrně optimistický. Je podmíněn jak posílením nabídky pracovních míst v řešeném území 
a regionu, tak i postupným zvyšováním atraktivity vlastního bydlení v řešeném území 
(zlepšením životního a obytného prostředí) . 

B.2.D. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO DALŠÍ VÝVOJ OBCE  

POZITIVA OBCE: 

 stabilní pozice v sídelní struktuře, tradice sídla, historicky osídlené území, poloha obce v  síti 
rovnoměrně rozmístěných menších obcí  

 poloha obce v příjemné mírně zvlněné krajině s potenciálem  nenáročné krátkodobé 
rekreace v širším území 

 poloha obce v úrodné zemědělské krajině s dobrými předpoklady pro zemědělství, přitom 
obklopená půdami nikoliv jen nejvyšších tříd ochrany  

 poloha v klimaticky příznivé oblasti 

 poloha  chráněná od negativních vlivů hlavních komunikací  

 poloha v území bez vizuálního kontaktu s velkými centry s nepříznivými dominantami 
(výroba,  stavby nadměrných měřítek) 

 poloha obce mimo plošně rozsáhlá záplavová území  

 ucelená a urbanisticky prakticky nenarušená struktura obce, narušení arch. rysů jsou 
napravitelná 

 provedená plynofikace obce 

 poměrně příznivá možnost dojížďky za prací i vyšší vybaveností individuální dopravou  
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PŘÍLEŽITOSTI OBCE:  

 obecná poměrně příznivá tendence vývoje obyvatelstva ve venkovských obcích v posledních 
letech 

 poloha obce v krajině s potenciálem  nenáročné krátkodobé rekreace v širším území, včetně 
možnosti přechodného bydlení v rekreačních chalupách ve venkovské zástavbě 

PROBLÉMY OBCE: 

 velmi malé sídlo a tomu odpovídající omezené zdroje, slabý hospodářský potenciál obce 

 omezená vybavenost (úměrně velikosti obce) a minimum pracovních příležitostí  

 výrazně jednostranně – intenzívně zemědělsky využívaná krajina, s minimem krajinné 
zeleně, absence lesa na katastrálním  území 

 erozně velmi citlivé území, málo stabilní svahy bez vegetace, chmelnice v pramenné oblasti 
Nelešovického potoka.  

 Nelešovický potok: (nejzávažnější komplex problémů) 

 nepříznivé poměry na průtoku Nelešovického potoka obcí, nepřístupnost koryta - sevření 
části toku soukromými zahradami nebo jinými pozemky užívanými soukromými osobami, 
s množstvím jednotlivých lávek a hospodářských objektů na pozemcích, bez možnosti 
přístupu pro údržbu toku 

 úzká hrdla v zástavbě - nad a pod návsí 

 stavebně narušené propustky pod silnicí 

 dlouhý zatrubněný úsek 

 soutok s další vodotečí (drobná vodoteč ale s obdobnými problémy) v centru obce  

 nebezpečí častých náhlých lokálních záplav v zástavbě obce,  zátopové území stanoveno 
není 

 nedostatečná vodohospodářská infrastruktura 

 průjezdy zemědělské techniky středem obce (znečišťování)  

 začlenění střediska ZD do krajiny i vůči obci 

 devastovaná plocha bývalých silážních jam 

RIZIKA A BARIÉRY ROZVOJE OBCE 

 vysoká míra nezaměstnanosti v okrese a obecně ekonomické problémy okresu 

 obecně nejasná perspektiva zemědělského podnikání v zemi  

 poměrně nepříznivá demografická struktura obyvatelstva obce a pokles počtu obyvatel 

 nepředvídatelnost příp. zájmu o výstavbu nad rámec potřeb obce, ovlivněna polohou obce 
na rozhraní dvou bývalých okresů,  

 omezená efektivita  případného zřizování nebo obnovy některých druhů vybavenosti 

 V ÚTP ČR je rozvojový potenciál mikroregionů v oblasti hodnocen jako slabě problémový 

 složitá terénní konfigurace, která omezuje příp. plošný rozvoj v organické návaznosti na 
současnou zástavbu obce, pozemky zástavby jsou zřetelně vymezené i přírodními prvky, 
pozemky. Jiné, potenciální rozvojové plochy by vyžadovaly kompletní investice do dopravní 
a technické infrastruktury  

 riziko narušení struktury obce v případě ambiciózního, neorganického pojetí staveb  

Z VÝŠE UVEDENÝCH  CHARAKTERISTIK VYPLYNULY POŽADAVKY NA  NÁVRHOVOU 
ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FORMULOVANÉ V ZÁDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A 
ŘEŠENÉ KONCEPTEM A NÁVRHEM ÚZEMNÍHO PLÁNU. 
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B.3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE  

Cílem územního plánu je dosáhnout  dohody (obce občanů a státu) o způsobu 
optimálního, vyváženého využívání území  respektovaného minimálně po určitou vymezenou 
dobu (návrhové období), i  včetně naznačení možností další perspektivy vývoje.  

S ohledem na drobný charakter sídla a potřebu získání představ obce o řešení 
konkrétních problémů i pro rozhodování  stavebního úřadu je jeho součástí rovněž stanovení 
podrobnějších zásad pro ochranu a tvorbu urbanistických hodnot území a doporučení 
některých dalších dílčích úprav, které mají vliv na tvářnost obce. Konkrétní záměry však 
vyžadují detailnější řešení na podkladě zaměření skutečného stavu dotčeného území 
v odpovídající podrobnosti. 

B.3.A. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Základním  koncepčním předpokladem v celém řešeném území je respektování  
charakteristiky krajiny i zástavby v regionu - tedy ucelená struktura sídla s vymezením 
zastavitelného území vlastní obce.  

 Územní plán uvádí pro návrhové období omezený územní rozvoj obce pouze v plochách 
doplňujících obrys současné zástavby obce.  

 Pro eventualitu potřeby většího územního rozvoje obce je uvedena představa směrů 
potenciálního rozvoje ve dvou lokalitách, v plochách přesahujících stávající obrys obce, 
relativně přijatelných z hledisek vztahu k hodnotám krajiny (plochy méně pohledově 
exponované) a takových, do kterých lze zajistit vyhovující přístup s jistou logickou vazbou na 
stávající strukturu obce. Tyto plochy zasahují do větších celků zemědělské půdy a rozsah 
jejich možného stavebního využití není vymezen stávajícími přirozenými hranicemi nebo 
limity, pouze zájmem nezasahovat nadměrně do vyšších, pohledově již podstatně více 
exponovaných poloh. 

 Limitem  rozvoje zástavby obce severovýchodním směrem jsou plochy nebytových funkcí – 
zemědělského areálu s ochranným pásmem a také sportovně společenského areálu u 
Nelešovického potoka.    

 Limitem rozvoje západním až jihozápadním směrem je částečně terénní konfigurace 
(zvlněný reliéf svahů po obou stranách údolí) a současně s tím zájem vymezit obec na 
přechodu do více exponované volné krajiny.  

 Ve východní části katastru je významné vytvoření předpokladů pro ochranu obce před 
extravilánovými vodami. 

 Další části území mají zemědělský charakter s enklávami přírodního nebo přetvořeného 
přírodního prostředí, funkce krajinné zeleně včetně travních porostů by měla být obecně 
podporována a posilována i s ohledem na erozní náchylnost svahů. 

B.3.B. ZÁMĚRY ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

B1. HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A ZAPOJENÍ OBCE DO NICH: 

V řešeném území se neprojeví žádné záměry na hlavní komunikační síti silniční ani 
jiných dopravních systémů, vyplývající z ÚPD vyššího územního celku. Předpokládá se 
zachování napojení obce na hlavní komunikační systém zejména přes obec  Kokory, i 
prostřednictvím dalších stávajících silnic nižších tříd. 

B2. HLAVNÍ SYSTÉMY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 

V řešeném území jsou respektovány stávající  trasy el. vedení VVN 400 kV.  
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B3. REGIONÁLNÍ ÚSES: 

V jihozápadní části řešeného území  je respektován průchod regionálního biokoridoru 
na trase RBC Chlum – RBC Povodí Kopřivnice. Tento biokoridor je uveden v trase 
odpovídající zpracovanému Generelu ÚSES pro toto území a navazuje tak na trasu 
schválenou v územních plánech obcí Kokory a Čelechovice. 

B.3.C. DALŠÍ ZÁMĚRY V  KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE 

C1. KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM 

Na silniční síti nejsou navrženy žádné nové stavby ani úpravy s významnějším 
územním projevem. Výjimkou je návrh drobné korekce průjezdního úseku silnice III/43615 při 
vjezdu do obce od severu (směrová úprava přemostění Nelešovického potoka)  

Návrh rozvojových ploch nevyžaduje budování nových místních komunikací, ty by byly 
potřebné až pro výhledové plochy bydlení.  Ty souvisí přímo s urbanizovaným územím obce, 
budou proto popsány až v těchto souvislostech.  

C2. ZEMĚDĚLSKÉ KOMUNIKACE - POLNÍ CESTY  

V ÚPNO je uveden systém stávajících i navržených polních cest, který by měl zajistit 
hlavní pohyby zemědělských mechanismů bez významnější kolize s urbanizovaným územím 
obce. Z navržených tras má zásadní význam návrh propojení zemědělského areálu a polních 
cest v jihozápadní části katastru, které by mělo přispět k radikálnímu omezení pohybů 
zemědělských mechanismů v centru obce. Na tuto trasu navazují další úpravy v tomto 
prostoru, související s návrhem suché nádrže východně od zástavby obce (vedení polní 
cesty po hranici zátopy v poldru, náhrada další cesty přerušené stavbou hráze). Obdobně  je 
nutno uskutečnit  náhradu polní cesty, která bude přerušena stavbou hráze i u poldru nad 
hřištěm. 

V rámci komplexní pozemkové úpravy lze v dalších částech území očekávat možné 
další zahuštění sítě příp. obnovení části dřívějších polních cest. V souvislosti s případným 
vyčleňováním  pozemků soukromých vlastníků je nutno upozornit na nezbytnost zajištění 
přístupu na tyto jednotlivé pozemky. Jednotlivé pozemky vzniklé po pozemkových úpravách 
budou obsluhovány rozvětvením sítě polních cest s minimalizací nároků na nové sjezdy ze 
silniční sítě. 

C3. CYKLOTURISTICKÉ A REKREAČNÍ TRASY 

 Katastrem obce nejsou vedeny značené cykloturistické trasy dle mapy cyklistických 
značených tras střední Moravy ani dle zpracovaných generelů. Obec však leží poblíž jedné 
z významných dálkových tras – Jantarové stezky, která prochází Penčicemi, Penčičkami. Pro 
cykloturistiku jsou velmi dobré podmínky na stávající síti silnic nižších tříd s poměrně malým 
provozem a zajímavým profilem i pěknými výhledy. Pro pěší příp. i cyklistický provoz je 
možno využívat i stávající polní cesty, které propojují většinu okolních obcí (nejkratší spojení 
do Kokor, Čelechovic, Lhotky a dále Čekyně, Žeravice,….  Tyto trasy jsou vyznačeny 
v grafické části. V některých případech  však obsahují obtížně schůdné nebo zanedbané 
úseky (zejména cesta do Čelechovic) V celém území je proto žádoucí u takových úseků 
vybraných polních cest vyznačených v grafické části postupně provádět úpravy povrchů pro 
zlepšení schůdnosti. Potřeba obnovení úvozové cesty a úpravy na úroveň vyhovující pro 
rekreační trasu (úsek v k.ú. Kokory) byla uvedena již v ÚPNO Čelechovice. 
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C4. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY    
V ÚPNO je začleněn návrh lokálního ÚSES dle generelu zpracovaného v r. 1992 

(projektant ing. Draga Kolářová a kol.-Ekologické projektování Brno) Navržené řešení včetně 

popisu prvků ÚSES po úpravě je popsáno v kap.  B7. KRAJINNÁ EKOLOGIE, ÚSES, 
ZELEŇ. 

 Oproti generelu jsou navrženy dílčí úpravy, které jednak reagují na urbanistický návrh, 
jednak souvisí se snahou vést prvky ÚSES pokud možno jako doprovod jiných liniových 
prvků nebo po jiných hranicích pozemků, tak, aby nebyly oddělovány pozemky nevhodných 
a obtížně využitelných tvarů a aby upřesnění průběhu navržených prvků v rámci projektu 
komplexních pozemkových úprav mohlo být co nejschůdnější (jako orientační podklad 
sloužily historické mapy zapůjčené obcí) a přitom nedošlo k narušení celkové koncepce a 
funkčnosti systému. 

 Prvky ÚSES by měly  plnit i významnou funkci protierozních zábran na svažitých pozemcích. 
V lokalitě Na záhumenkách,  Dolní černé  a Od Čelechovské cesty jsou přidány další 
interakční prvky jako protierozní meze. Navržené prvky představují nutné minimum, přínosné 

by bylo další členění mezemi, příp. dalším částečným nebo plným zatravněním (viz odd. 
C.5) Zatravnění je navrženo v plochách s možností občasného zaplavení ve dvou 

navržených suchých nádržích nad obcí (zahrnuté do ÚSES jako interakční prvky) – viz kap. 
B7, dále v nivě potoka a na strmém svahu při jižní hranici katastru. Přínosné by bylo další 
rozšíření zatravněných pozemků ve svazích, zejména východně od obce – to je navrženo 
jako směrná část ÚPNO formou výhledu (doporučení). 

 U navrhovaného doplnění břehových porostů je  nutná koordinace se správcem toků (SMS 
Přerov) ohledně ponechání volného manipulačního pruhu pro údržbu toků. Předběžně se 
předpokládá zatravněný pruh široký 6-10 m, osázený dřevinami cca z 1/3. 

 Při realizaci ÚSES je třeba upozornit na nutnou koordinaci s požadavky správců sítí 
v místech střetů nebo souběhu s vedeními TI (struktura výsadby). 

C.5. PROTIPOVODŇOVÁ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že zástavba obce se nachází v území citlivém vůči vodní erozi 
(vlivem konfigurace terénu, struktury půd i způsobu využití pozemků) a že zejména centrální 
část obce je ohrožována častými lokálními záplavami, je nutno řešit opatření pro omezení 
těchto nepříznivých vlivů. Na úrovni územního plánu obce je to možné  návrhem těchto 
opatření: 

 Protierozní ochrana povodí (nejvýznamnější část opatření): 

 členění rozsáhlých pozemků ve strmých svazích (jako vysoce ohrožené  se obvykle uvádí 
pozemky o sklonu cca 12% a výše) mezemi , terasami, výsadbou zeleně. Navržené prvky 
ÚSES představují minimální rozsah členění plošně rozsáhlých svažitých pozemků. 

 zatravňování velmi svažitých pozemků. Jako vlastní návrh (tj. včetně vyhodnocení 

v zemědělské části) je uvedeno zatravnění v prostorech poldrů (viz C.4.), zatravnění nivy 
Nelešovického potoka, obojí jako plošné interakční prvky v rámci ÚSES, a zatravnění na 
nejsvažitějších pozemcích při hranici s k.ú. Kokory. Další plochy orné půdy, zejména 
v sousedství obce a ve vazbě na areál ZD jsou navrženy k zatravnění formou doporučení 
(jako výhled). Optimální z tohoto hlediska by bylo zavedení pastevního chovu dobytka. 

 organizace zemědělské činnosti, pěstebních postupů 

 Jako součást protierozních úprav a ochrany obce před přívalovými vodami jsou navrženy 
dvě suché nádrže nad obcí – východně od obce na meliorační svodnici (lok. Na nivách) a na 

Nelešovickém potoce nad hřištěm. -viz. kap. B.9.A.VODNÍ TOKY.  
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 Zajištění přístupnosti koryta Nelešovického potoka pro možnost pravidelné údržby. Jsou 
uvedena místa, kde lze bodově dosáhnout koryta a odkud by případně bylo možno provádět 
údržbu potokem, konfigurace toku i množství lávek však takový postup velmi znesnadňují. 
Pro zlepšení podmínek je dále (zčásti jako veřejně prospěšná stavba resp. plocha pro 
provedení asanačních úprav, zčásti jako výhled), navržen koridor podél toku, který by byl 
vyčleněn z ploch pozemků užívaných jako zahrádky soukromých domů situovaných podél 
silnice na druhé straně potoka (pozemky nejsou ve vlastnictví jejich uživatelů), jednotlivé 
pozemky by byly přístupné z tohoto koridoru. Optimální by potom bylo i omezení počtu lávek. 

(viz kap. B3.D.4) 

 Posouzení kapacity zatrubněné části a návrh úprav toku Nelešovického potoka v centrální 
části obce pro zlepšení průtokových poměrů bylo doloženo jako samostatná příloha 
konceptu ÚPNO. 

C6  SYSTÉM ODKANALIZOVÁNÍ OBCE  

Systém odkanalizování obce, resp. odvedení do čistírny odpadních vod, je uvažováno 
ve dvou variantách uvedených rovněž v „Programu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Olomouckého kraje“ : viz kap. B.9.C. 

1. Vlastní ČOV pro obec Nelešovice,  umístěná v řešeném území, jihozápadně od zástavby 
obce. 

2. Odvedení odpadních vod na společnou ČOV pro obce Nelešovice a Čelechovice 
umístěnou pod křižovatkou s odbočkou silnice do Čelechovic. 
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B.3.D. URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ OBCE - URBANISTICKÁ KONCEPCE   

V urbanizovaném území obce se územní plán zaměřuje na tyto základní okruhy. 

 Vymezení rozvojových ploch pro bydlení v obci potřebných pro předpokládaný stabilizovaný  
počet obyvatel včetně  vytvoření dostatečné potenciální nabídky pro případný vývoj nad 
rámec předpokládané stabilizace. 

 Možnost využití stávajících nevhodně užívaných nebo neužívaných ploch a zařízení (bývalé 
silážní jámy,…). 

 Řešení problematiky Nelešovického potoka i dalších drobných toků, návrh opatření ke 
snížení rizika lokálních záplav.  

 Zajištění podmínek obsluhy území, doplnění technické infrastruktury.  

 Stanovení zásad funkční regulace a zásad pro ochranu a tvorbu urbanistických hodnot 
území příp. dalších opatření pro úpravy ve stávající zástavbě, směřující k zachování - 
stabilizaci hodnotné urbanistické struktury. 

D1.  ORGANIZACE ÚZEMÍ, KATEGORIZACE PLOCH V ÚZEMÍ 

V řešeném území jsou územním plánem vymezeny plochy stabilizované,  plochy 
rozvojové a plochy výhledového rozvoje (odpovídá v legendě v hlavním výkrese grafické 
části pojmům STAV / NÁVRH / VÝHLED). 

S - URBANISTICKY STABILIZOVANÉ PLOCHY:  

 plochy, na kterých funkční ani prostorové uspořádání nedozná podstatných změn 

V rámci těchto ploch se předpokládá příp. dostavba dosud existujících menších proluk, 
příp. možnost výstavby uvnitř pozemků stávající zástavby, pokud nejsou vyznačeny jako 
samostatné rozvojové plochy Podmínkou je, že taková výstavba nesmí vyvolat vznik 
nezastavěné nebo nezastavitelné proluky v uliční frontě. 

R - ROZVOJOVÉ PLOCHY 

 plochy, ve kterých dojde k podstatné změně funkčního nebo prostorového uspořádání  
(nebo obou). 

Jako rozvojové plochy jsou charakterizovány jak plochy mimo současně zastavěné 
území, navržené k urbanizaci, tak plochy, na kterých je navržena významnější změna 
funkce, nové využití (bývalé silážní jámy). Rozvojové plochy jsou situovány ve většině 
případů v návaznosti na stávající zástavbu, jako dotvoření kompaktního obrysu obce, pokud  
účel využití nevyžaduje situování mimo zástavbu.   

V - VÝHLEDOVÉ  (POTENCIÁLNÍ) PLOCHY  

Návrh těchto ploch představuje informaci o doporučené tendenci rozvoje území, tyto 
plochy určují lokality vhodné z územního hlediska, kde by se v budoucnosti mohl uskutečnit 
rozvoj, který je v kratším časovém horizontu nepravděpodobný. Případné využití takových 
ploch v N.O. je pak možné, pokud by došlo k  vyčerpání ostatních navržených možností, na 
podkladě pořízení Změny ÚPNO, bez toho, že by došlo k závažným nepříznivým změnám 
v logické koncepci rozvoje území. 

Výhledové plochy jsou směrnou součástí územního plánu.Tyto plochy mohou být 
využívány k dosavadnímu účelu a jejich nové využití dle výhledové funkce je možné pouze 
na základě nového projednání, tj. na podkladě pořízení a projednání „Změny územního 
plánu“. 
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D2.   ROZVOJOVÉ PLOCHY 

Současná struktura sídla je převážně velmi kompaktní a vymezená terénní konfigurací. 
Umožňuje ještě doplnění do kompaktního obrysu, avšak v lokalitách, které nejsou zcela 
bezproblémové. Situování dalších, specifických rozvojových ploch mimo kompaktní zástavbu 
vyplývá ze jejich účelu.  

V rámci územního plánu jsou navrhovány zejména rozvojové plochy bydlení, 
nevelkého rozsahu, bezprostředně navazující na stávající zástavbu, omezeně 
podnikatelských aktivit a sportu a plochy vodohospodářské infrastruktury a 
vodohospodářských opatření. Návrhem těchto ploch nedochází ke změně charakteru 
prostorové struktury a měřítka obce. 

Podrobnější popis z hlediska funkčního využití území je uveden v následující části 

B.4. FUNKČNÍ PLOCHY  ÚZEMÍ 

D3.  POTENCIÁLNÍ  ROZVOJOVÉ PLOCHY – PLOCHY VÝHLEDU 

Představují směry možného budoucího rozvoje obce. V  ÚPNO jsou takto uvažovány 
plochy pro bydlení a smíšené bydlení. Jsou navrženy ve dvou lokalitách, celkově ve větším 
rozsahu - to je možné vzhledem k tomu, že se jedná o směrnou část s případným využitím 
po návrhovém období. Veškeré výhledové plochy jsou situovány a limitovány tak, aby 
nezasahovaly nadměrně do pohledově exponovaných částí volné krajiny, navazují volněji 
severním nebo jižním směrem na zástavbu obce. Jejich výhledové využití vyžaduje v obou 
případech vybudování nových přístupových komunikací.  

Lokalita 1  - plocha navazuje jen volně na stávající zástavbu v severní části obce, 
vazbu zprostředkuje polní cesta podél pozemků využívaných jako zahrady pro domy mezi 
silnicí a Nelešovickým potokem, která je dále propojena úvozovou cestou do centra. 
Součástí výhledové lokality je i navržená zeleň v terénním úžlabí. 

Lokalita 2  - vyplňuje zemědělské plochy v klínu stávající a navržené zástavby na 
jižním okraji obce, jako var. 2 je uvedena jen z důvodu předpokládané obtížnější možnosti 
získání pozemku  soukromě hospodařícího zemědělce, jinak je z většiny hledisek výhodnější 
než varianta 1– např. lepší vazba na stávající zástavbu, horší kvalita ZPF (převážně III. třída 
ochrany).  

Podrobnější popis je uveden v následující části B.4. FUNKČNÍ PLOCHY  ÚZEMÍ 

D4. KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM OBCE 

 Plochy návrhu, tj. rozvojové plochy uvažované k možnému využití v návrhovém období, 
převážně nevyžadují budování nových místních komunikací, pro plochy č. 21 a 22.BV je 
potřeba provést úpravu stávající polní cesty na místní komunikaci, obdobně příp. podle 
potřeby úpravu krátkého úseku polní cesty pro přístup do podnikatelské plochy v místě 
bývalých siláží (nevyznačeno). Další, rozsáhlejší úpravy by byly potřebné až pro  výhledové 
lokality bydlení a smíšeného bydlení.  

 V návrhu je uvedena směrová korekce na průjezdním úseku silnice III/43615 v místě 
přemostění (resp. propustku) Nelešovického potoka. 

 Další úpravy místních komunikací jsou na úrovni územního plánu jen naznačeny, vyžadují 
podrobnější stupně PD. Jedná se o redukci zpevněných ploch v centru – v prostoru zastávky 
a dále úpravu při výhledovém řešení prostoru v centru, jihozápadně od kapličky 
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D.5. PROBLEMATIKA NELEŠOVICKÉHO POTOKA, MOŽNOST PŘÍSTUPU PRO 
ÚDRŽBU  

Uvedeno také již v kap. B3.C.5.  

 Přístup ke korytu: V grafické části   (výkresy č. 2b, 4b) jsou vyznačena místa, kde lze bodově 
dosáhnout koryta (za předpokladu hájení nebo jiné dohody o využití přístupové cesty k nim - 
v případech, kdy je přístup možný jen přes uzavřený soukromý pozemek) a odkud by 
případně bylo možno provádět údržbu potokem. Konfigurace břehů toku i množství lávek 
však takový postup velmi znesnadňují. Pro zlepšení podmínek je proto dále (zčásti jako 
veřejně prospěšná stavba resp. plocha pro provedení asanačních úprav, zčásti jako výhled), 
navržen koridor podél toku, který by byl vyčleněn z ploch pozemků užívaných jako zahrádky 
soukromých domů situovaných podél silnice na druhé straně potoka (pozemky nejsou ve 
vlastnictví jejich uživatelů), jednotlivé pozemky by byly přístupné z tohoto koridoru. Koridor 
by případně ani nemusel být trvale volně průchodný, běžně by mohl sloužit jen pro uživatele 
zahrádek a otevíral by se jen pro údržbu. Optimální, a v tomto případě dobře možné by 
potom bylo i výrazné omezení počtu lávek  

 Uvolňování prostoru koryta: Jako veřejně prospěšná asanační úprava je navržena asanace 
zchátralého domu parc.č. 22. stavební, s náhradou novou stavbou v uliční frontě. Postupně 
je žádoucí i uvolňování bezprostředního okolí koryta od jiných drobných hospodářských 
staveb, obvykle provizorií, a již výše uvedené omezení počtu lávek. 

 V části velmi zúženého profilu potoka v úzkém hrdle v zástavbě (před vstupem potoka do 
prostoru návsi, mezi parcelami č. 20 stav. a  42) se doporučuje menší rozšíření koryta tak jak 
to umožní prostorové podmínky na parcele č.42. (není uvedeno v seznamu VPS, 
předpokládá se řešení dohodou) 

D.6. DOPORUČENÍ ÚPRAV V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ - VYBRANÉ LOKALITY 

Jedná se o doporučení úprav, které většinou není možné postihnout v rozsahu a 
podrobnosti územního plánu obce, které však mohou být pro celkový dojem z obce 
významné (obvykle jsou předmětem Programu obnovy vesnice  a následné zpracování PD 
vyžaduje podrobné zaměření včetně podzemních sítí). Uvedené lokality jsou dokumentovány 
ve výkrese č.2b a zejména v  příloze 2c urbanistického návrhu. Návrhy úprav, které souvisí 

s výsadbou a úpravami zeleně, jsou orientačně uvedeny rovněž v kap. B.7.Krajinná 
ekologie, místní ÚSES, zeleň – zeleň v zástavbě  

4.1.CENTRUM – PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, SOCHY P.MARIE HOSTÝNSKÉ 

Navržená úprava lokality zahrnuje:  

 redukci zpevněných ploch. Ta bude umožněna návrhem propojení zemědělských 
komunikací jižně od návsi, které umožní výrazně omezit provoz zemědělských 
mechanismů v centru a zpevněné plochy tak bude možno redukovat jen na rozsah 
nezbytný pro otočení autobusu. Před dnes nevyužitým obchodem je vhodné ponechat  
odstavnou a manipulační plochu pro možnost  opětného využití objektu.  

 Náhradu přístřešku autobusové zastávky. Stávající svým pojetím znehodnocuje  
významný a pěkný prostor s dominantou sochy P.Marie Hostýnské a kvalitní lípy. Pro 
návrh nového řešení (zejména pokud se nebude jednat o mobilní objekt) je nutno znát 
situaci podzemních sítí a zařízení (požární nádrž), které ovlivní možnost založení objektu. 

 Pokud možno soustředit  do jednoho prostoru další drobné objekty a zařízení (telefonní 
automat, vývěsky) – jejich současné rozmístění po celém prostoru působí jako náhodné. 

 V nově vytvořené ploše zeleně výsadba význačného solitérního stromu (nejlépe lípy), 
který se může stát velmi příznivou dominantou v obou průhledech.   
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4.2. PROSTOR JIHOZÁPADNĚ OD ZASTÁVKY A KAPLIČKY (ZATRUBNĚNÝ ÚSEK 
POTOKA) 

Jižní stranu této ulice tvoří neuspořádaná řada objektů a oplocení různého charakteru 
a kvality. Prostor nad zatrubněným korytem je zčásti upraven jako zeleň, zčásti je pod 
komunikací a zčásti zřejmě začleněn do uzavřených pozemků (zahrada bytového domu 
v bývalé škole). 

 Etapa 1 – minimální úprava – návrhové období: uvádí pouze postupnou kultivaci 
neuspořádané „uliční“ fronty  oplocení a různorodých hospodářských objektů. Možnost 
případného otevření koryta Nelešovického potoka, zmiňovaná v generelu ÚSES by v tomto 
případě byla velmi problematická a možná jen ve velmi krátkém úseku (minimální potřebná 
šířka pro koryto cca 5-6m.) a po vyřešení vypouštění splašků do Nelešovického potoka. 

 Etapa 2 – úprava s dlouhodobou perspektivou. Tato úprava; připadá ovšem v úvahu až po 
vyřešení řádného čištění odpadních vod a vyloučení vypouštění splašků do Nelešovického 
potoka a reálná je zřejmě až v ponávrhovém období ÚPNO. V souladu se Souborným 
stanoviskem je uvedena jako výhled. V příloze 2c grafické části je uvedena ve výsledném, 
maximálním rozsahu, který je ale možno vytvářet postupně: 

 nezbytné je uvolnění prostoru malých zahrádek od hospodářských objektů v nich (v 
ideálním případě i objekt u rohového domu parc.č.50 stav, vyznačeno není), tím by bylo 
možno v tomto prostoru mírně upravit trasu místní komunikace a uvolnit prostor pro 
otevření koryta potoka v delším úseku. 

 Pokud jde o dům na parc.č.51/1 stav., navržené úpravy zásadním způsobem omezí jeho 
zázemí. Nabízí se možnost usilovat o dohodu o poskytnutí  náhradního pozemku z části 
sousedního pozemku parc.č. 19/1, variantně lze uvažovat o dožití domu. 

 dům parc.č. 55/1,2: ponechání tohoto domu na dožití by bylo nesporným a významným 
přínosem pro celkové rozvolnění prostoru a vytvoření podmínek pro začlenění 
znovuotevřeného potoka.  

4.3. CENTRUM – ČLENITÝ PROSTOR NÁVSÍ 

V prostorech návsí i prostorech přilehlých je  převážně dobře zachovaná původní 
urbanistická struktura i proporce  domů, u několika domů v obci je tradiční charakter plně  
zachován i včetně stavebních prvků (vyznačeny symbolem „+“ ve výkrese č. 2b).  V 
případech kdy došlo k nevhodným dílčím stavebním  úpravám obvyklého charakteru,  
projevujícím se zejména ve fasádách (proporce a členění oken, vrata, omítky), bez narušení 
celkových proporcí, lze postupem času  tyto domy znovu kultivovat do souladu s tradičními 
rysy (některé takové úpravy jsou bohužel zcela nedávného data! – např. významně se 
projevující dům u bývalého obchodu v čele průhledu návsí).  

V případě narušení proporcí (zde zejména převýšené domy) je možnost nápravy 
problematická, pokud není možnost odclonění např. vegetací. 

Za zmínku stojí dokončovaná výstavba dvojdomu ve dvorním traktu jedné z  usedlostí 
na návsi. Pro potlačení efektu převýšení v průhledu z horní části návsi může pomoci 
navržená výsadba  význačného solitérního stromu. S ohledem na pojetí novostavby (způsob 
řešení vstupů a vjezdů) je třeba upozornit na to, že existence této stavby ve svém důsledku 
nesmí vést k úvahám o případné demolici v uliční frontě návsi  Tato eventualita by 
představovala velmi nepříznivé a prakticky nenapravitelné narušení podstaty jednoho 
z dominantních prostorů v obci!  

Pro zachování charakteru ucelených částí tradiční zástavby je nezbytné nepřipustit 
vznik nových proluk v ucelené frontě (tj. počítat vždy s dostavbou v plné uliční frontě a 
v původní prostorové charakteristice tam, kde by se jednalo  o havarijní stav nebo již došlo k 
demolici). 
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4.4. PŘEDPROSTOR SPORTOVNĚ – REKREAČNÍHO AREÁLU  

Navrhované úpravy se týkají zejména úpravy prostoru kolem pomníku M. Tyrše aspoň 
v minimálním rozsahu.  Jejich další součástí  je i námět na případné přesunutí přístřešku za 
ním do jiného místa v rámci sportovního areálu, to je však podmíněno organizačním řešením 
v rámci celku.  

 Jako první a minimální krok navrhujeme vysadit za pomník, před přístřešek, clonu vyšších 
keřů, která vytvoří vhodné pozadí pomníku a přístřešek odcloní. Pro tento účel může být 
vhodná např. stěna z habrů, které je nutno odmlada zastřihovat. 

 stávající kovové oplocení je možno nahradit kombinací nízkého živého plotu (např. 
stříhaný ptačí zob obecný, mohou to být ale i ostnité keře. V části  navrhujeme 
kombinovat se zídkou o výšce vhodné k sezení (cca 45 – 50 cm) 

 smrky u potoka postupně nahrazovat vhodnými dřevinami, doporučujeme vrby 
košíkářské.  

D7.   VZTAH NÁVRHU: K OCHRANĚ KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

památky zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek – v obci nejsou 
evidovány 

památky místního významu  (+ označení v grafické části) – bez právní ochrany 

P1 kamenný kříž r. 1909 jihovýchodně od obce 

P2 socha P. Marie Svatohostýnské  

P3 kaple Sv. Rocha  z r. 1898, kamenný kříž z r.1898 před kaplí 

P4 pomník. M. Tyrše 

P4 památník padlých 1. sv. války 

V obci se dále vyskytují objekty s dobře zachovanými rysy tradiční zástavby. (Jsou 
vyznačeny ve výkrese č.2b – zejména domy parc.č. stavební 17/1, 20, 42, 50, 56, 58, 82) 

Zásahy ÚPNO do předmětu památkové ochrany  - místních památek: 

 Do objektů památkového zájmu územní plán nezasahuje,  předpokládá jejich 
dostatečnou ochranu včetně řádné  údržby. V rámci ÚPNO jsou uvedeny náměty na 

úpravu prostoru v okolí sochy P. Marie Hostýnské a pomníku M. Tyrše – viz kap. 
B3.D.6 (je nutno řešit podrobnější dokumentací).  

 U zmíněných domů ne nezbytná ochrana charakteru objektů samotných i jako 
urbanistického celku, u domů částečně narušených dříve provedenými nevhodnými 
úpravami tento stav postupně napravovat. V současnosti probíhá rekonstrukce a citlivá 
dostavba domu parc.č.42 st.  

D8.   DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRVKY V ZÁSTAVBĚ: 

 Stávající přírodní prvky zeleně a vody je třeba respektovat a rozvíjet jako plnohodnotné a 
atraktivní součásti organismu obce.  

 Orientační návrh nejvýznamnějších výsadeb a dalších úprav zeleně je uveden v grafické 

části  a v dalším textu (kap. B.7.KRAJINNÁ EKOLOGIE, MÍSTNÍ ÚSES, ZELEŇ). Pro 
vlastní přípravu výsadby zeleně ve veřejných prostorech musí být zpracována podrobnější 
dokumentace výsadby a úprav parteru, koordinovaná s polohou sítí technické infrastruktury, 
příp. úprav komunikací. 

 Návrh úprav pro zajištění přístupnosti břehů Nelešovického potoka případně otevření části 

zatrubněného koryta je uveden v kap. B3.D5 a D6. 
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B.3.E. ZÁSADY PRO OCHRANU A TVORBU URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 

E1. REGULATIV INTENZITY STAVEBNÍHO  VYUŽITÍ POZEMKŮ  

Územní plán uvádí regulativ týkající se intenzity využití pozemků: Vzhledem 
k obecnému výškovému omezení zástavby na maximálně 2 PN + podkroví připadá v úvahu 
omezení % zastavění, které může dosáhnout max. podílu souhrnu ploch staveb všeho druhu 
na každém  pozemku resp. na souhrnu pozemků náležejících ke stavbě, v závislosti na 
funkci plochy, podle níže uvedeného přehledu. Výjimkou, kde je přípustné vyšší % zastavění 
jsou pozemky staveb vytvářejících nároží. V lokalitách, kde je tato hranice již překročena u 
stávající zástavby, lze výjimečně připustit další výstavbu zvyšující intenzitu využití pozemku 
jen pokud slouží pro splnění zákonných podmínek nebo zajištění hygienického standardu 
bydlení. 

BV – 30 %,  přitom podíl nezastavěných a nezpevněných ploch min. 40%.  
BS – 20% 
VZ, VK –neurčeno, vzhledem k tomu, že se jedná o jednotlivé případy, bude posuzováno 

individuálně  

doporučení:  

V zájmu neomezit využívání pozemků sousedů v řadové zástavbě zejména s méně 
širokými parcelami, se při výstavbě uvnitř funkčních ploch bydlení a smíšeného bydlení 
doporučuje respektovat teoreticky odvozený vztah: 

Délka dvorních křídel výškou na hranici přesahujících 1/4 šířky sousední parcely nesmí 
za hranicí 12m od stavební čáry ulice přesáhnout menší z hodnot: 1/10  hloubky sousedního 
pozemku nebo 5m  (tj. 17m od stavební čáry), při splnění podmínek oslunění obytných 
místností sousedních domů. Celková délka  objektů této výšky na společné hranici nesmí 
přesáhnout 1/4 délky pozemku, který náleží k sousední obytné stavbě u ploch bydlení a 1/2 
celkové délky u ploch smíšeného bydlení. Toto pravidlo lze uplatnit i pro stavby situované 
v blízkosti společné hranice, úměrně průmětu těchto staveb vůči sousední parcele.  

E2. ZÁSADY PRO STAVEBNÍ  ČINNOSTI V ÚZEMÍ:            

 Při stavební činnosti budou uplatňovány zásady směřující k tomu, aby stavby svými 
proporcemi a v optimální míře i urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby 
i použitými materiály navazovaly na kvalitní rysy  zástavby a tak podpořily zachování 
tradičního charakteru zástavby a dobré začlenění sídla do krajiny.  

 V celém širším centrálním prostoru obce i podél hlavní ulice směrem  k severu je při 
stavebních úpravách případně nových stavbách závazné zachování stávající struktury 

zástavby, s výjimkou míst, kde tato struktura je narušena (viz 2.2, 2.3) 

 Výška staveb nepřekročí stávající výškovou hladinu zástavby,  s výjimkou staveb, u 
nichž je výška dána jejich specifickým účelem (např. stožár, rozhledna).  

2.1. OBECNĚ 

Vzhledem k tomu, že se jeví málo pravděpodobné pořízení regulačního plánu pro celé 
území obce, který by stanovil závazné zásady prostorové regulace, je v textové části 
uvedena následující kapitola, která navrhuje zásady pro regulaci stavební činnosti v území. 
Tyto zásady jsou doporučením pro rozhodování obce i stavebního úřadu.  

Zájmem těchto zásad je podpořit takové pojetí stavební i jiné činnosti, aby i při 
individuálním přístupu  stavebníků bylo možno navazovat na kvalitní rysy  zástavby a tak 
přispět k zachování nebo obnově tradičního charakteru zástavby a dobrému začlenění sídla 
do krajiny. Zejména  v případě rekonstrukcí a přestaveb objektů stávající zástavby a 
dostaveb proluk je nezbytné je zachovat resp. k nim směřovat. Veškerá další nová výstavba, 
zejména ta, která navazuje na kvalitní prostory původní zástavby, nebo je exponovaná 
pohledově, musí svými proporcemi a v optimální míře i urbanisticko - architektonickým 
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pojetím zástavby i použitými materiály být v souladu s rázem krajiny a optimálně i v souladu. 
s tradičním charakterem zástavby  

Urbanistické podmínky pro  charakter zástavby a míra jejich závaznosti jsou členěny 
podle urbanistické exponovanosti prostorů 

kat. A – urbanisticky významné prostory s  dobře zachovanou strukturou zástavby, 
pohledově dominantní prostory:  

 zahrnuje prakticky celou centrální část obce, s výjimkou části zástavby uvedené v bodě 
D6.4.2. (jihozápadně od kapličky). 

 i tento prostor  však  vzhledem ke své bezprostřední vazbě na centrální část obce a na 
prostorově kvalitní zástavbu vyžaduje větší pozornost, kultivaci. 

kat. B – běžná uliční zástavba: severně od rozšířené návsi, východní, dosud nesouvisle 
zastavěný okraj obce. Vzhledem k celkovému charakteru obce je i tyto prostory třeba 
považovat za exponované území. 

kat. C - ostatní prostory – v obci dnes prakticky neexistují, s výjimkou areálu ZD a okolí (zde 
však jen „díky“ současnému stavu, o neexponované území se  nejedná). Do této kategorie 
mohou být zařazeny rozvojové plochy 21.BV a 22.BV příp. většina ploch výhledu.  

Graficky vyjádřitelné prvky prostorové regulace jsou uvedeny ve výkrese č.2b. - 
URBANISTICKÝ NÁVRH – URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ - VYUŽITÍ PLOCH, PROSTOROVÁ 
REGULACE, SÍDELNÍ ZELEŇ v měř. 1: 2000. Pro rozvojové plochy jsou doplněny štítkem 
s označením: výměry lokality, počtu domů, charakterem zástavby, výškou domu a tvarem 
střechy. 

Závazné podmínky a další požadavky, které jsou z hlediska z hlediska ÚPNO 
považovány za zásadní, jsou v následujícím textu vyznačeny tučně kurzívou. 

2.2. ULIČNÍ ČÁRY , STAVEBNÍ ČÁRY :  
Stavební čáry pro navrženou zástavbu jsou vyznačeny na výkrese č. 2b   

 Uliční čára určuje fyzické vymezení ploch zástavby vůči veřejnému prostoru (uliční prostor, 
veřejná zeleň, neoplocené předzahrádky aj.) 

 Části stávajících stavebních pozemků přesahující stávající uliční čáru směrem do veřejného 
prostoru, které se vyskytují u několika domů, jsou ve výkrese č. 2a  „Hlavní výkres“ uvedeny 
jako součást zastavěné funkční plochy (z důvodu respektování vlastnických vztahů), ve 
výkrese č. 2b – „Využití ploch, prostorová regulace““ jsou vyznačeny jako předzahrádky a 
platí pro ně regulativ pro předzahrádky podle příslušné kategorie prostoru. Doporučujeme 
zvážit, zda by je bylo možné a vhodné v zájmu trvalého zajištění ucelenosti uličního prostoru 
vyčlenit ze stavebního pozemku do pozemku nestavebního i formálně. (Terénní konfigurace 
však zde v takových případech umožňuje poměrně značnou variabilitu vhodných řešení 
parteru).  

 Stavební čára ve stávajících  prostorech kategorie „A“ i „B“  je obvykle totožná 
s uliční čárou a při případných přestavbách je žádoucí ji dodržet v zájmu závazného  
zachování struktury zástavby. V místech nároží, lomu nebo jiného stávajícího narušení 
uliční čáry je třeba postupovat individuálně, vždy tak, aby výsledné řešení vedlo 
k ucelení uliční čáry a nedošlo ke zhoršení prostorových poměrů ve ;veřejném 
prostranství. 

 Uliční čára v rozvojových plochách je vymezena hranicí funkční plochy. Prostor pro vedení 
komunikací, chodníků a sítí TI je vymezen jako „uliční prostor“ mimo rozsah vlastní funkční 
plochy (v podrobnosti ÚPNO). Způsob fyzického vyjádření uliční čáry (stavby – oplocení – 
volná plocha), případně upřesnění její polohy ve větší podrobnosti,  bude určen v dalších 
stupních přípravy skupiny staveb.  

 Stavební čára v rozvojových plochách je stanovena jako směrná, ale nepřekročitelná 
směrem do uličního prostoru, a může být  v podrobnější přípravě skupiny nebo jednotlivých 
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staveb přiměřeně upravena, ovšem vždy tak, aby nebyla narušena  ucelenost uličního 
prostoru.  

 U lokalit č.19 a 20.BV stavební čáry respektují minimální odstupy od osy komunikace 
10m a tak, že plynule navazují na stavební čáru stávající zástavby. 

 Nežádoucí jsou půdorysně nadměrně členité fronty domů v uliční čáře. 

2.3. CHARAKTER STAVEB - ULIČNÍ FRONTA,  PROPORCE  STAVEB, PŮDORYSNÉ 
TVARY  DOMŮ: 

 V prostorech kat. „A“, „B“  je závazné zachování stávající urbanistické struktury, podle 
možností s nápravou v již narušených lokalitách (ostrůvek zástavby v centru, domy 
v předsunuté příp. odsunuté stavební čáře,…), u případných vznikajících proluk dodržení 
souvislé fronty optimálně plnou dostavbou proluky, výjimečně jen dostavbou krytého 
průjezdu příp. jiným odpovídajícím optickým uzavřením uliční fronty. Způsob dispozičního 
řešení domů přitom nesmí vyloučit budoucí plnou dostavbu proluky (souvislost s příp. 
zájmem zřizování oken ve štítech!) 

 Při veškerých úpravách zachovaných objektů původní tradiční zástavby je žádoucí 
respektování a obnova kvalit tradiční zástavby, v max. rozsahu původní stavby, pokud 
možno i včetně  charakteristických architektonických rysů. Bude přínosné použití materiálů a 
arch. detailů odpovídajících  tradičnímu - místnímu charakteru zástavby a maximální 
zachování příp. obnova tradičních stavebních detailů). 

 V dispozičním řešení domů je žádoucí  používat obdélníkový půdorys, příp. půdorys ve tvaru 
„L“, „U“, s hospodářskými křídly do dvora, zahrady, nepříznivý je čtvercový půdorys. 

 U nových staveb v ostatních lokalitách vycházet z tradičních proporcí celých staveb i jejich 
detailů úměrně kategorii prostoru, při respektování základních zásad pro ochranu a tvorbu 
urbanistických hodnot území. 

2.4. VÝŠKA ZÁSTAVBY :    

 Výška nových staveb nepřekročí stávající výškovou hladinu běžné zástavby,  
s výjimkou staveb, u nichž je výška dána jejich specifickým účelem (např. stožár, 
rozhledna). 

 Max. výška zástavby je obecně stanovena do 2 PN + podkroví (u RD výška římsy max. do 7 
m nad  úrovní  terénu, celková výška objektů RD v hřebeni střechy max. 12 m nad terénem), 
vždy koordinovaná se sousední stávající zástavbou.  

 Výška zástavby v rozvojových plochách je uvedena na štítku ve výkrese č.2b. (ve svažitých 
polohách  bude tato výška řešena i v souvislosti s výškovým osazením domů, tak aby 
nedošlo k celkovému převýšení objektu).    

 U staveb vedlejších v plochách bydlení bude výška v uvedeném limitu omezena přiměřeně 
místním podmínkám v ploše, tak, aby nedošlo k omezení hlavní funkce bydlení na vlastním i 
okolních pozemcích. (Zahrádkářské chaty, zahradní účelové objekty – dle přílohy „Regulační 
podmínky“ v závěru Závazné části ÚPNO). 

 V ploše zemědělského areálu lze tolerovat stávající objekty nesplňující prostorové  regulativy  
za předpokladu výsadby clony ochranné zeleně, při případných nových stavbách nebo 
přestavbách je žádoucí obecné prostorové regulativy respektovat přiměřeně  účelu staveb, 
zejména omezovat velkoobjemové halové objekty. 

2.5. VÝŠKOVÉ OSAZENÍ 

 Výškové osazení přízemí (- vstupního podlaží)  v rovinatém terénu ve výšce 0,2– 0,6 m nad 
úrovní terénu v místě vstupu, ve svazích ve výšce přiměřené terénní konfiguraci konkrétní 
lokality. V nivě nebo v bezprostřední blízkosti Nelešovického potoka nejsou nové stavby 
navrhovány, není proto potřebné zvýšené osazení z důvodu ochrany staveb proti poškození 
zaplavením.  
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 Z HLEDISKA POŽADAVKŮ CO se doporučuje podsklepení s úrovní podlahy nejméně 1,7 m 
pod terénem (aspoň  v části objektu) využitelné jako úkrytový prostor. 

 V souvislosti s výškovým osazením, zejména ve svažitém terénu, je žádoucí vyloučení 
prvků, které přispívají k narušení uličních a jiných veřejných prostorů, tj.: 

 nepřípustnost vyrovnávacího schodiště v uličním prostoru s výjimkou zápraží do cca 3 
stupňů, případně schodiště zakomponovaného do povrchu svažitého terénu   

 nepřípustnost rampových vjezdů do garáží situovaných pod úrovní terénu (resp. přilehlé 
obslužné komunikace) s projevem do veřejného prostoru 

 Výjimečně jsou přípustná předsazená schodiště a rampové vjezdy,  pokud se objekty se 
schodišti a rampami nacházejí uvnitř pohledově uzavřeného oploceného prostoru.. 

2.6. STŘECHY 

 Obecně žádoucí a v prostorech kat. „A“ a „B“ je v zájmu zachování stávající struktury 
zástavby žádoucí uplatňovat střechy sedlové se sklonem střešní roviny 35° - 40 ° (lze 
připustit sklon do 45° u malých objektů, kde by sklon v rozmezí 35°-40° neumožnil využití 
podkroví, nebo  v sousedství stávajících objektů se sklonem do 45°), lze připustit tvary 
odvozené ze základního tvaru sedlové střechy (polovalba, v nárožních polohách i valba) 
Sklon střech v uvedeném rozmezí je dále nutno sladit  se stávající sousední zástavbou, 
pokud tato splňuje  uvedený regulativ a rovněž  sjednotit v případě nové výstavby skupiny 
domů. 

 V prostorech kategorie „A“ a „B“ jsou nežádoucí stanové střechy, střechy o 
nestejném sklonu střešních rovin nebo jinak kombinované a ploché střechy, se 
zřetelným projevem do veřejného prostoru nebo z dálkových pohledů. Pultové příp. 
ploché střechy jsou v těchto prostorech přípustné v případě dvorních křídel na hranici 
sousední parcely příp. ve fasádách obrácených do zahrady příp. objektech v zahradě, 
pokud se neprojevují negativně v pohledech z veřejného prostoru nebo dálkových. 
Obecně se tyto typy střech nedoporučují ani v jiných prostorech. 

 Orientace hlavního hřebene střechy (= směrem do ulice) rovnoběžně s uliční čárou, 
s výjimkou domů na nárožích, s převážně kombinovanou orientací, nebo v uvnitř 
bloků,  a vždy rovnoběžně s delší stranou domu. V případech, kde uliční čára není 
jednoznačně definovaná, se vychází ze stávající sousední zástavby, pokud splňuje 
tento regulativ, a charakteru terénu v zájmu orientace hřebene po vrstevnici. 

 V lokalitách mimo prostory kategorie „A“, „B“ lze připustit nesplnění tohoto regulativu 
v případech, kdy by stavba představovala architektonicky velmi kvalitní a podnětné řešení 
v optimálním souznění s krajinou  a okolní zástavbou splňující regulativy. 

 U stávajících objektů v lokalitách mimo prostory kategorie „A“ a „B*“ je tolerován současný 
stav, s doporučením úprav směřujících k výše uvedeným zásadám. 

 Nežádoucí jsou nadměrně členité střechy, zvlášť pokud dispoziční řešení umožňuje 
jednoduší tvary tradičního charakteru. S tím souvisí i volba způsobu prosvětlení podkroví 
v případech, kdy zákon nebo regulativ neumožňuje prosvětlení ze štítu nebo to nezbytně 
vyžaduje dispoziční řešení. Je třeba velmi uváženě volit použití vikýřů malých rozměrů a 
cizorodých  tvarů, viditelných z veřejného prostoru nebo výrazně se uplatňujících v dálkových 
pohledech, lépe volit prosvětlení polopatrem, lze uplatnit menší kolmé křídlo se štítem nebo 
pouze kolmý hřeben se štítem (přednostně orientované do zahradní fronty). V prostorech 
kat. A, B je těmto zásadám nutné věnovat zvláštní pozornost. 

 Pro dosažení uceleného charakteru  zástavby je žádoucí při přestavbách domů vyznačených 
v grafické části jako problematické směřovat k uvedení střech do souladu s tímto 
regulativem. 

 V ploše zemědělského areálu lze tolerovat stávající objekty nesplňující prostorové  regulativy  
za předpokladu výsadby clony ochranné zeleně, při případných nových stavbách nebo 
přestavbách je žádoucí obecné prostorové regulativy respektovat přiměřeně  účelu staveb, 
zejména omezovat velkoobjemové halové objekty.  
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2.7. FYZICKÉ VYMEZENÍ POZEMKŮ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU - OPLOCENÍ, 
OHRAZENÍ, PŘEDZAHRÁDKY,TERÉNNÍ ÚPRAVY  

 uzavření nezastavěných částí uličních front  širokých pozemků  

 jiná ohrazení a oplocení pozemků do veřejného prostoru 

 oplocení předzahrádek v lokalitách, kde je přípustné.  

 v uličních frontách kat. „A“, „B“ jsou žádoucí výhradně neoplocené předzahrádky, je 
přípustné symbolické ohrazení nízkým živým plotem, keři, nízkou zídkou zejména ve svahu – 
tak, aby nedošlo k narušení celistvosti uličního prostranství.  

 V rozvojových plochách bude způsob vymezení a řešení předzahrádek upřesněn v 
podrobnější ÚPD (ÚPP) lokality. 

 V lok. č. 19.BV je možno připustit oplocení předzahrádek (na hranici funkční plochy) 
v části přilehlé k areálu ZD (- u silnice k Penčičkám) a vhodným způsobem navázat na 
neoplocené předzahrádky v návaznosti na stávající zástavbu (nutno upřesnit při přípravě 
zástavby mj. ve vztahu ke způsobu zástavby a výškovému řešení) 

 V lok. 20.BV předběžně neoplocené předzahrádky, oplocení nezastavěných částí až ve 
stavební čáře (bude upřesněno ve vztahu ke způsobu zástavby a výškovému řešení).  

 V rozvojových plochách č.21 a 22. BV se předpokládá oplocení celých pozemků.  

 Ohrazení a oplocení viditelné z veřejného prostoru volit s použitím přírodních materiálů (příp. 
moderních materiálů odpovídajícího charakteru) v místě obvyklých: v místech intenzívní 
zástavby zejména ohradních  zdí s vraty a průjezdy, ve volnějších lokalitách kombinací zdiva 
a živých plotů z místních dřevin, příp podezdívky a dřevěných fošen. Obdobně je žádoucí 
náhrada kovových oplocení a ohrad přírodními materiály.  

 V málo exponovaných prostorech lze v případě rozsáhlejších úseků jednoduchého oplocení 
z drátěného pletiva z ekonomických důvodů připustit možnost ponechání tohoto oplocení 
s doporučením, ve více exponovaných prostorech jen s podmínkou doplnění živého plotu 
z místních dřevin nebo popínavé nebo převislé zeleně.  

2.8. OTVORY  

 V prostorech kategorie „A“ je při stavebních úpravách stávajících domů a případných 
stavbách v prolukách žádoucí uplatňovat otvory tradičních proporcí - obdélník s delší 
osou svislou - ve všech fasádách s projevem do veřejného prostoru, v navazujících 
prostorech kat. „B“ se toto doporučuje. 

2.9. MATERIÁLY A BAREVNOST: 

 Povrchy vnějších stěn - hladká omítka  nebo režné zdivo. 

 Barvy: nejlépe zemité odstíny omítek, se soklem v jen málo odlišném odstínu. Žádoucí je 
vyloučení omítek agresivních odstínů barev,  nadměrně kontrastního obložení soklů. 

 Střešní krytina: jako optimální se doporučují krytiny pálené, příp. jiné taškové, příp. 
břidlicové. Přípustné ze statických důvodů jsou i lehké krytiny strukturou, skladebností 
napodobující klasické krytiny. Nevhodné jsou ploché plechové krytiny bez nátěru nebo 
s barevným nátěrem a ploché živičné krytiny). 

 Výplně otvorů: dřevěná vrata, optimálně dřevěná okna aspoň v prostorech kategorie „A“. 

2.10. PARTER, JINÉ 

 Úpravy parteru všech uličních  prostorů směřovat k minimalizaci  živičných ploch (omezovat 
výhradně  na vozovky příp. plochy, kde je třeba zamezit průsakům) s  maximální náhradou 
vhodnou dlažbou (odstavná  stání, vjezdy, manipulační plochy apod. 

 Postupně usilovat o kabelizaci el. vedení aspoň v exponovaných prostorech, problémem je 
investiční náročnost pro obec. 

2. 11. ZPŮSOB ZÁSTAVBY : 

je uveden  v části  B.4.- FUNKČNÍ PLOCHY – BYDLENÍ 
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B.4. FUNKČNÍ PLOCHY  ÚZEMÍ,  PODMÍNKY FUNKČNÍ 

REGULACE  

Návrh formuluje zásady pro  další rozvoj obce - urbanistické struktury obecně i 
jednotlivých funkčních složek. Vychází  z dnešní venkovské zástavby obce, ve které je  
patrná převaha obytné funkce, poměrně významné jsou však i plochy zemědělského areálu 
a sportovně rekreační. 

 Území obce je závazně členěno na území urbanizované – současně zastavěné a 
zastavitelné a území nezastavitelné     

a) urbanizované území 

Je tvořeno současně zastavěným a zastavitelným územím.  

A1) SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ    

Ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů je tvořeno plochami skutečně zastavěnými a plochami s nimi funkčně 
souvisejícími. Je vyznačeno ve výkresech č. 2-7. 

A2) ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ  

Je závazně vymezeno hranicí zastavitelného území vyznačenou ve  výkrese č. 2a – 
„Hlavní výkres - funkční využití a regulace, limity využití území“ i ve  výkresech dalších. 
Obsahuje plochy určené k zastavění nebo pro jiné urbanizační účely  mimo současně 
zastavěné území.  

Součástí urbanizovaného – zastavěného i zastavitelného území mohou být i plochy 
funkčně charakterizované jako nezastavitelné (plochy zeleně a vody, případně pozemky 
„ostatních ploch“ mimo komunikace, které jsou součástí SZÚO a které se v některých 
případech mohou nacházet v krajině bez vazby na území souvislé zástavby a jsou funkčně 
charakterizované jako nezastavitelné).  

b) Nezastavitelné území  

Obsahuje plochy ve správním území obce nezastavěné a  v návrhovém období 
nezastavitelné - tj. všechny plochy ve správním území obce mimo současné zastavěné 
území obce, kde zůstává zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch zeleně, 
vodních ploch nebo jiných volných ploch (ZPF, pozemky určené k plnění funkcí lesa). 
Součástí nezastavitelného území mohou být i drobné plochy funkčně charakterizované jako 
zastavitelné, specifikované v obecných regulačních podmínkách pro nezastavitelné území.  

 Pro každou samostatně vymezenou plochu zastavěného, zastavitelného i nezastavitelného 
území je přiřazena funkce, která je dále upřesněna funkčním typem. Jednotlivé funkce jsou 
vyjádřeny graficky barvou a rozlišeny kódem funkčního typu. V plochách výhledu je označení 
funkce dvojí - funkce v návrhovém období / funkce výhledová. Vymezenému funkčnímu 
využití území a ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel umisťovaných a 
povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. 

ZÁVAZNĚ JE VYMEZENO:  

 přiřazení funkce k jednotlivým plochám vymezeným ve výkrese č. 2a – „Hlavní výkres - 
funkční využití a regulace, limity využití území“ , s níže uvedenou výjimkou 

 přiřazení funkčních typů v rámci funkce  

 obsah funkcí a funkčních typů (tj.přípustnost nebo podmíněná přípustnost umístění 
staveb a způsobu využití území) uvedené v Regulačních podmínkách v příloze č.1 
ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚPNO 
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ZÁVAZNĚ NENÍ VYMEZENO: 

 vymezení plochy funkce „16a.OV“ v rámci bloku bydlení smíšeného č. 16. Vymezení 
plochy občanské vybavenosti vyjadřuje současný stav a specifiku objektu a pozemku, 
v odůvodněném případě je však možné i jiné funkční využití dle regulačních podmínek pro 
bydlení smíšené BS. 

 Pro všechny funkce a funkční typy jsou stanoveny závazné regulační podmínky. Tyto 
regulační podmínky stanoví účel využití plochy a přípustnost nebo podmíněnou přípustnost  
umístění staveb a způsobu využití území. Stavby a způsoby využití území, které v tomto 
výčtu nejsou uvedeny, jsou považovány za nepřípustné. Umisťování staveb a způsob využití 
území uvedené jako podmíněně přípustné jsou řízeny regulačními podmínkami a musí být 
posuzovány orgánem územního plánování v jednotlivých případech z hlediska jejich potřeby 
v ploše vzhledem k jejich počtu, poloze, rozsahu, účelu a vlivu na životní prostředí a ochranu 
urbanisticko architektonických hodnot území včetně krajinného rázu a současně pokud se 
v dostupném okolním území nenabízí vhodnější alternativní řešení. (Funkční charakteristika 
a regulační podmínky, zastoupení příp. podíl jednotlivých funkcí se vztahují vždy k celé 
vymezené a označené funkční ploše.)  

 V plochách zastavitelného území lze podmíněně připustit realizaci staveb s životností 
omezenou na dobu dočasnou, jež jsou v rozporu s regulačními podmínkami,  za 
předpokladu, že: 

 Jejich umístění bude umožňovat realizaci trvalých staveb na vlastním pozemku i na 
sousedních pozemcích  v souladu s regulačními  podmínkami 

 Jejich existence a provoz nebudou narušovat funkční využití okolních ploch 
realizovaných v souladu s regulačními podmínkami 

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

 Doba dočasnosti staveb je přípustná maximálně na dobu návrhového období ÚPnSÚ, tj. 
do roku 2015. 

 V plochách nezastavitelného území lze podmíněně připustit dočasné využití existujících 
objektů a volných ploch pro jinou funkci, jež je v rozporu s regulačními podmínkami, za 
předpokladu  takového využívání, které umožňuje bezodkladné navrácení pozemku k využití 
v souladu s regulačními podmínkami. 

 Možnosti využití ploch mohou být nad rámec regulačních podmínek stanovený regulačními 
podmínkami pro příslušnou funkční plochu dále omezeny limity využití území a zvláštními 
ochrannými režimy.  

 V řešeném území jsou v územním plánu vymezeny plochy stabilizované,  plochy 
rozvojové a plochy výhledového rozvoje. (odpovídá v legendě v hlavním výkrese grafické 

části pojmům STAV / NÁVRH / VÝHLED)  (B.3.D1) 
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SEZNAM FUNKCÍ A FUNKČNÍCH TYPŮ UŽÍVANÝCH V ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE 
NELEŠOVICE   

 PLOCHY URBANIZOVANÉ - ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ 

BV Bydlení venkovského charakteru všeobecné 

BS Bydlení venkovského charakteru smíšené (s přípustným vyšším podílem služeb, drobné 

výroby a zemědělské činnosti a dobrými prostorovými a provozními podmínkami pro ně) 

VZ Plochy zemědělské prvovýroby a zemědělských služeb 

(VT)* - bez ozn. Plochy těžby dle KN (jen stav dle KN překrytý stavem či návrhem jiné funkce) 

VK Smíšené plochy vybavenosti, drobné výroby a služeb 

OV Plochy občanské (veřejné i komerční) vybavenosti 

RS Plochy pro sport a rekreaci 

TH Plochy vodohospodářských opatření a protipovodňové ochrany 

TV Plochy technické vybavenosti – vodohospodářská zařízení 

DS Plochy statické dopravy: P – veřejná parkoviště  

G- skupinové garáže, PN – odstavné plochy pro užitková vozidla podnikatelů 
v rámci jiné funkční plochy 

(označení symboly G, P, PN jen ve výkrese dopravy) 

 PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

ZP Zeleň veřejná: zeleň parková, zeleň uličních prostorů, předzahrádky 

ZB Zeleň ochranná 

ZO Zeleň  ostatní 

 PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 

H, bez označení Vodní toky a plochy 

ZK 
   / ZK-TP 

Zeleň krajinná 
–  trvalé travní porosty ve funkci krajinné zeleně (v plochách ÚSES) 

ZO Zeleň ostatní 

ZPF  

   / TP 
   / ZPF(D) 
   / ZPF(K), TP(K) 

zemědělský půdní fond  

/ ZPF– trvalé travní porosty – označení pro  návrh zatravnění 
/ ZPF – pozemky pro drobné hospodaření 
/ ZPF – zemědělské pozemky se zvýšeným krajinným a ochranným 
významem 
 

 LINIOVÉ SYSTÉMY 

BEZ OZNAČENÍ 
KOMUNIKAČNÍ 
SÍŤ 

Silnice 
Místní komunikace 
Zemědělské komunikace veřejně přístupné 
Cykloturistické trasy 
Chodníky, pěší trasy a prostranství 

 OSTATNÍ PLOCHY A PROSTRANSTVÍ 

BEZ OZNAČENÍ Pozemky silnic, ostatních komunikací, uliční prostory   
Ostatní plochy - manipulační a jiné plochy 

Charakteristiky funkčních  ploch a regulační podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 Závazné 
části ÚPNO. 

Poznámka: Plochy VT se vyskytují jen jako stav dle KN překrytý stavem či návrhem jiné 
funkce, regulační podmínky se neuvádí. 



 39 

FUNKČNÍ PLOCHY ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ 

B.4.A.  BYDLENÍ  A   SMÍŠENÉ  PLOCHY   BYDLENÍ  

Jako plochy pro bydlení jsou  vymezeny plochy, ve kterých má bydlení rozhodující  
podíl a význam. Vzhledem k prostorovým charakteristikám zástavby a zájmu podporovat  
způsob využití pozemků ve prospěch venkovského charakteru jsou v obci Nelešovice plochy 
bydlení zařazeny do funkčních typů BV a BS: 

 BV - BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU  VŠEOBECNÉ 

Do funkčního typu „BV“ jsou zařazeny plochy s omezenějšími prostorovými 
předpoklady pro nebytové funkce a plochy hromadného bydlení 

 BS - BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU  SMÍŠENÉ (s přípustným vyšším podílem 
služeb, drobné výroby a zemědělské činnosti, s přípustným chovem hospodářských zvířat 
splňujícím hygienické podmínky vůči sousední zástavbě)  

Do ploch charakterizovaných jako bydlení smíšené jsou zařazeny plochy, ve kterých 
prostorové podmínky a podmínky obsluhy umožňují i do budoucna vyšší podíl 
hospodářských činností, i když současný stav využití těchto ploch tomu nemusí odpovídat. 

Bydlení je možno v obci považovat za dominantní funkci Vybrané údaje o obyvatelstvu 
a bytovém fondu dostupné ze sčítání r. 2001 podávají tabulky uvedené v části „demografické 
předpoklady“, další údaje uvádí následující text.  

A.1. BYDLENÍ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Současný počet  trvale obydlených bytů je v Nelešovicích odhadován na 70 (69 v roce 
2001). V roce 1991 i 2001 zde bylo  (podle výsledků sčítání) 65 trvale obydlených bytů 
v rodinných domcích. Počet neobydlených bytů 9 (11 v r.1991) byl poměrně značný, v obci 
nebyly v r.1991 evidovány objekty individuální rekreace (ve sčítání v roce 2001 nebyly 
zjišťovány). Ke druhému bydlení (zahrnující v sobě i  rekreační bydlení) je využívána  část 
formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty nejsou formálně vyjmuty  
z bytového fondu ). Celkově je tedy skutečný počet jednotek druhého bydlení (většinou bytů) 
odhadován asi na 10. 

Tab. Bytový fond 

územní 
jednotka 

byty 
celkem 

trvale obydlené byty neobydlené byty 

celkem v bytových 
domech 

v rodinných 
domech 

 celkem nezpůsobilé 
k bydlení 

průměrné 
stáří 

  ČR 4366293 3827678 2160730 1632131 538615 53196 47 

  okres Přerov 54732 49534 25496 23714 5198 859 44 

Nelešovice 78 69 4 65 9 2 48 

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu bytů a domů   

trvale obydlené byty - vývoj a očekávaný stav 

rok 1961 1970 1980 1991 2001 2015 

Nelešovice 67 73 68 65 69 75 
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Tab. Věková struktura bytového fondu 

  Okres 

obec-celkem 

část obce 

trvale obydlené byty postavené v období 

celkem 1946-1980 1980-1991 1991-2001 

abs, % abs. % abs. % 

  ČR 3827678 1868940 48,8% 627486 16,4% 313769 8,2% 

  okres Přerov 49534 27044 54,6% 7872 15,9% 4378 8,8% 

Nelešovice 69 34 49,3% 5 7,2% 5 7,2% 

Bytový fond vykazoval v r.2001 poměrně špatnou věkovou strukturu a tomu 
odpovídající stupeň údržby. Více než 35% bytů bylo postaveno do r.1945. Rozsah nové 
bytové výstavby po r.1980 byl malý,  po roce 1991 došlo k mírnému relativnímu zlepšení. 
Počet trvale obydlených bytů do r.2001 stoupl o 5.  

A.2. VÝCHODISKA  PRO NÁVRH – PROGNÓZA POTŘEBY BYTŮ: 

Pro řešené území je  během návrhového období uvažováno : 

1) S odpadem cca  5 bytů do r.2015 (ve všech formách, především přeměnou na druhé 
bydlení - demolice budou  tvořit  pouze malou  část odpadu, spíše jsou výjimkou), tj. s  
nízkou intenzitou odpadu - cca   0,5 % ročně z celkového výchozího počtu bytů v r.2000 . 

2) S  potřebou  5-8 bytů pro zlepšení úrovně bydlení do roku 2015. Především pokrytí nároků 
vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenzové domácnosti, což bude 
představovat největší část z celkové potřeby nových bytů. Tato potřeba však do r. 2015 
nebude plně uspokojena a především do r. 2010 je možné očekávat i mírný růst soužití 
cenzových domácností. Pokles soužití cenzových domácností byl v minulosti považován za 
další příčinu objektivní potřeby výstavby nových bytů. Soužití cenzových domácností nelze 
ve vesnické zástavě považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené míry je 
problematické.V současnosti již není obecným problémem nedostatek obytných ploch 
připadající na 1 obyvatele, spíše jejich lokalizace, stav údržby, kvalita, apod. . Soužití 
cenzových domácností snižuje poptávku po sociálně zdravotní péči a projevuje se i v růstu 
sociální kooperativnosti rodin. 

3) S potřebou cca 5 bytů pro eventuální přírůstek počtu obyvatel. 

Předpokládaný počet nově získaných bytů byl redukován s ohledem na odhad 
koupěschopné poptávky.V řešeném území  je uvažováno se získáním cca 10 nových bytů v 
období 2000-2015. U části bytů je možné předpokládat jejich získání bez nároku na nové 
plochy vymezené územním plánem jako návrhové (tj. nástavbami, přístavbami, změnou 
využití budov, v zahradách, prolukách v zástavbě apod.). Současně však pro přiměřené 
fungování trhu s pozemky je doporučována výrazná převaha nabídky pozemků nad 
očekávanou poptávkou (o více než 100 %). V době zpracování  územního plánu nelze 
zhodnotit a zaručit zda vymezené pozemky budou skutečně dostupné na trhu stavebních 
pozemků z vlastnických či jiných důvodů. Současně se jedná o velmi malé sídlo, tj. jakákoliv 
prognóza je zde zatížena relativně značnými riziky odchylek skutečného vývoje.  
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Vývoj počtu obyvatel a bytů v řešeném území                                        Tabulka č. 1 

 obec trvale bydlících 
obyvatel 

trvale obydlených bytů úbytek  bytů 

 rok 2001 2015 2001 2015 do r. 2015 

z toho v bytových.. 
domech 
Nelešovice  

x 

205 

x 

210 

4 

69 

4 

75 

0 

cca 5 

 

 nových bytů 

 obec v bytových  
domech 

v  rodinných  
domech  

plocha   [ha] 

 do r. 2015 do r. 2015 BD RD 

 0 (5)   

Nelešovice 0 10   

Poznámka:  

V závorkách je uveden počet bytů u kterých předpokládáme realizaci na plochách 
vymezených územním plánem jako návrhové.  

Počet cca 10 jednotek druhého bydlení (zahrnující především rekreační chalupy a část  
neobydlených bytů)  mírně stoupne, ne však novou výstavbou rekreačních chat. 

A3. NÁVRH 

A.3.1. OBECNĚ 

 Návrh ploch  pro bydlení představuje nabídku urbanisticky vhodných nebo možných ploch, 
ploch pro naplnění výše uvedené potřeby bytů včetně potřebné rezervy (případně informaci o 
přípustnosti výstavby určitých plochách). 

 Z výše uvedené prognózy vyplývá potřeba nových ploch pro bydlen 10 BJ, z toho cca 5 BJ 
na nových plochách. V územním řešení je nutno vytvořit rezervu u menších obcí minimálně 
100% (tj. min. 20, z toho min.10 BJ na nových plochách, která je potřebná (viz výše):  

 Pro vytvoření nabídky stavebních míst nad poptávkou, což přispívá proti  nadměrnému 
zvyšování cen pozemků 

 Část uvažovaných stavenišť je na soukromých pozemcích a tedy možnost jejich využití je 
podmíněna zájmem vlastníků pozemků o výstavbu nebo prodej pozemku, příp. jejich  
představám o časovém zařazení. 

 Zcela nepředvídatelný může být zájem o usídlení obyvatel nepocházejících z obce i 
rozsah zájmu o zřizování rekreačních chalup (výstavbu samostatných chatových lokalit 
územní plán nepřipouští)   

 Ve stávajících plochách obytné zástavby je přípustná výstavba dalších bytů formou 
nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektů pro bydlení uvnitř  těchto ploch, 
pokud to umožňují místní podmínky a jsou respektovány zásady prostorové regulace  a limity 
využití území. Tyto možnosti jsou však poměrně omezené: uvnitř zástavby obce neexistují 
využitelné volné proluky. Případná výstavba nových domů na stávajících plochách bydlení je 
také  málo pravděpodobná. Zejména v záhumenních frontách v současnosti pro ni nejsou 
podmínky – není přístup ani infrastruktura, v budoucnosti je ještě možný omezený rozsah 
výstavby v záhumenní části plochy č.7.BS v případě zainvestování tohoto území. (výhled 
v lokalitě Záhumenky – jih obce). 
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 Funkce  „bydlení“ včetně smíšeného umožňuje i přípustné  využívání domů v obci pro 
rekreační bydlení, i naopak V případě zájmu o výstavbu objektů individuální rekreace 
preferujeme výhradně výstavbu domů, které respektují strukturu zástavby obce (a umožňují 
„pohyb“ mezi trvalým a přechodným bydlením), nikoliv výstavbu chatových lokalit v krajině, tu 
územní plán nepřipouští.  

 Teoretické možnosti výstavby na nových plochách jsou v obci směřovány do dvou větších 
lokalit navazujících na stávající zástavbu, které nerozšiřují stávající obrys obce. Jako 
doplnění je uvedena možnost využití dvou zahrad a přilehlého špatně obhospodařovatelného 
cípu pole pro obytnou výstavbu, další výstavba v sousední zahradě by již vyžadovala 
vybudování přístupové komunikace (je proto zařazena jako výhledová, současně 
s navazující rozsáhlou výhledovou plochou).  

 Přehled rozvojových ploch bydlení, včetně stručné charakteristiky,  je uveden v následující 
tabulce. Bilance této nabídky je uvedena v tabulce za přehledem rozvojových ploch. 

A.3.2. POPIS ROZVOJOVÝCH PLOCH BYDLENÍ: 

Charakter zástavby obce a terénního reliéfu směřují  možný rozvoj bydlení, včetně 
smíšených ploch do těchto ucelených  lokalit: 

 Severovýchodní okraj obce – u zemědělského areálu: 

Rozvojová plocha navazující na okraj stávající zástavby, v současnosti využívaná jako 
drobné zemědělské pozemky. Možnost jejího využití je částečně omezena ochranným 
pásmem zemědělského střediska. Nové ochranné pásmo bylo vypočtené v rámci 
dokumentace přípravy rekonstrukce bývalého kravína na porodnu prasat se však proti 
původnímu OP významněji nemění, ovšem jen při splnění podmínek uvedených ve výpočtu. 
Dalším negativem této lokality je sezónní zasažení hlukem z provozu chmelařského 
střediska, příznivým faktorem je v tomto ohledu svažitost terénu i navržená ochranná zeleň 
(vymezená  i na těchto drobných pozemcích, z více důvodů je nutno realizovat ji co nejdříve!) 
Uvažovanou zástavbu bude nutno vhodně zakomponovat do svažitého terénu, přibližně ve 
vyznačené stavební čáře a formou víceméně souvislé fronty). Přitom doporučujeme, aby 
parcela č.130/19 či její větší část přilehlá k areálu již nebyla  využita pro výstavbu obytného 
domu.  

 Západní okraj obce -  lok.Od Čelechovské cesty:  

Zahrnuje možnost dostavby severozápadní uliční fronty podél příjezdové silnice od 
Kokor, v prostoru mezi obcí a územně oddělenou skupinou domů. Problémem lokality je 
poměrně vysoký a příkrý svah nad silnicí, což bude vyžadovat velmi citlivé řešení osazení 
domů (zapuštění do svahu). Lokalita je pohledově exponovaná při příjezdu do obce a proto 
bude podmínkou  respektování prostorových regulativů, zejména vzájemně sladěné výškové 
osazení s úpravou uličního parteru a sklon střech. Poloha pod svahem vyžaduje provedení 
záchytného příkopu nad vymezenou plochou (viz výkres Vodní hospodářství).  
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 Jihozápadní okraj obce– lok.Záhumenky.  

1) V případě  lokality č. 7a.BS se nejedná o rozvojovou plochu v pravém slova smyslu, 
ale o začlenění pozemku náležejícího k domu stávající zástavby do zastavitelného území, 
což zde umožní využití a případné stavby v souladu s regulativy pro plochy „BS“. Nová 
obytná zástavba se zde neuvažuje 

2) V plochách č. 21.BV a 22.BV se jedná o možnost výstavby RD ve stávajících 
samostatných zahradách a přilehlém cípu pole. Pro možnost výstavby se jeví potřebné ověřit 
stabilitu svahu a vyloučit situování domů poblíž břehové hrany Nelešovického potoka. 
Pro tento omezený rozsah výstavby lze využít stávajícího přístupu, který je veden po úzké 
cestě stísněným prostorem mezi stávající zástavbou. Výše uvedená lokalita  však poskytuje 
perspektivu dalšího rozšíření v případě, kdy by bylo třeba hledat nové rozvojové plochy 
většího rozsahu – tato eventualita je vyjádřena v návrhu jedné z možnosti potenciální 
rozvojové plochy (výhled), která navazuje dále v klínu tvořeném plochami stávající a 
navržené zástavby. Pokud by mělo dojít k většímu rozsahu výstavby v této lokalitě, je 
navržena nová přístupová komunikace mimo tyto stísněné prostory. (viz dále – výhledové 
plochy)  

A.3.3.VÝHLEDOVÉ PLOCHY BYDLENÍ A SMÍŠENÉHO BYDLENÍ: 

Veškeré výhledové plochy jsou situovány a limitovány tak, aby nezasahovaly 
nadměrně do pohledově exponovaných částí volné krajiny. 

lokalita Záhumenky (jih obce):  

V lokalitě se předpokládá obtížnější možnost získání pozemku soukromě 
hospodařícího zemědělce, jinak je z většiny hledisek výhodnější než další lokalitě Na 
záhumenkách – např. lepší vazba na stávající zástavbu, horší kvalita ZPF (převážně III. třída 
ochrany)  

Pro případný rozvoj většího rozsahu v lokalitě Záhumenky (v rozsahu navržené 
výhledové plochy) se jeví nezbytné zajistit nový přístup do západní části lokality. Ten je 
navržen ze západního okraje zástavby, přemostěním Nelešovického potoka a dále nad 
okrajem zahrad k záhumenní cestě za zástavbou nad návsí (plocha. č.7), kterou může být 
okruh propojen až na náves. Z této komunikace  je navržen přístup dovnitř výhledové plochy 
č. 36.BV a také obsluha možné další výstavby v záhumenní části pozemků stávající 
zástavby nad návsí (plocha č.7)  

lokalita Na Záhumenkách (sever obce). Tato plocha má oproti ploše v lokalitě 
Záhumenky jen volnější vztah ke stávající zástavbě obce, vazbu zprostředkuje polní cesta 
podél pozemků využívaných jako zahrady pro domy mezi silnicí a Nelešovickým potokem, 
která je dále propojena úvozovou cestou do centra. Rozsah uvedený v grafické části je 
maximální, doporučený způsob případné zástavby nepředpokládá prosté obestavování cest, 
ale „vstupy“ do lokality, které respektují terénní konfiguraci a umožní směrem ke vnějšímu 
obvodu lokality situovat nezastavěné části pozemků. V západní části lokality doporučujeme 
pouze velmi omezený rozsah zástavby, za optimální zde považujeme tuto plochu rezervovat 
pro několik malých rodinných farem orientovaných obytnými domy do nově vytvořené „návsi“ 
a hospodářskou částí a zemědělskými pozemky směrem k polní cestě západně (možnost 
přístupu do zemědělské části). Terénní úžlabí vyžaduje  ponechání rozsáhlejší plochy zeleně 
důležité pro vodní režim v lokalitě a pozemcích pod ní, a při kultivovaném pojetí případné 
zástavby může být přínosné i pro příjemné prostředí lokality (vytvoří bohatě dimenzovanou 
zelenou „náves) 

Negativem výhledových ploch v této lokalizě je malá provázanost se stávající 
zástavbou, „vstup“ do uceleného bloku zemědělské půdy a v neposlední řadě kvalita půdy 
v I. a II. třídě ochrany ZPF.   
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A.3.4. PŘEHLED ROZVOJOVÝCH PLOCH BYDLENÍ 

rozvojová 
plocha  
označ. 

 
počet 

RD 

 
návaznost na stávající : 

vztah 
k SZÚO 

 

Poznámka 

zástavbu komunikace TI  
I-uvnitř 
E-mimo 

19.BV 

 

4 + + - E možnost výstavby mezi okrajem 
souvislé ulice a areálem ZD, částečně 
omezeno rozsahem OP areálu, svažitý 
terén  vyžaduje citlivé osazení 

20.BV 

 

8-10 + + - E dlouhý nezastavěný úsek mezi okrajem 
kompaktní zástavby  a skupinou 
domů,druhá strana řídce zastavěna, 
svažitý terén a pohledová exponovanost 
vyžadují citlivé a koordinované výškové 
osazení a vzájemně sladěné řešení 
domů 
Nad  pozemky  je nezbytný záchytný 
příkop 

21.BV 

 

2 - polní - E stávající zahrady 
vyčleněn koridor u potoka 
zástavbu situovat co nejdále od břehové 
hrany, případně ověřit stabilitu svahu 

22.BV 1 - polní - E úzký trojúhelník pole,  
vyčleněn koridor u potoka 
zástavbu situovat co nejdále od břehové 
hrany, případně ověřit stabilitu svahu 

 

12.BV x + + Č I náhrada za asanaci zchátralého domu u 
potoka, nová výstavba v uliční frontě 

Lokalita č.7a.BS je uvedena jako rozvojová plocha, jedná se však pouze o začlenění pozemku do 
zastavitelného území, s možností využití pro potřeby plochy 7.BS (možnost staveb vedlejších  ke 
stávající stavbě hlavní – parc.č. st.42), bez vzniku nových stavebních míst pro rodinné domy)  

VÝHLED 

33.BV 15 - část.polní - E  

34.BS do 5 - - - E  

31.BV 2-3 -     

35.BV 2 na navrženou - - E 
 

36.BV 20-24 část ( humna část.polní - E  

KAPACITA ROZVOJOVÝCH PLOCH:  

15 – 17 RD  na vymezených rozvojových plochách  

Pro  předpokládaný počet obyvatel 210 v r. 2015 je potřeba cca min.10 BJ (9 – 10  
RD), z toho min. 5 BJ na nových plochách), s rezervou min. 100% je to min. 20 resp.10 bytů, 
tj. 18 – 20. resp. 9 – 10 RD.  

REZERVA DLE NÁVRHU: na nových plochách cca 200%, celkem odhad cca 100%. 
Vzhledem k poměrně omezeným možnostem intenzifikace ve stávající zástavbě je rezerva 
cca 200% na nových plochách přiměřená. 
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Bilance pro potřebu technické infrastruktury (zejména vodohospodářské) s ohledem na 
dlouhodobost investic uvažuje počet obyvatel se zahrnutím větší rezervy cca 25 - 30% nad 
stav předpokládaný k r.2015 (v tom jsou zahrnuty potřeby běžných nebytových funkcí) a 
přechodného bydlení v rekreačních chalupách, celkem cca 270 obyvatel. 

POTENCIÁLNÍ – VÝHLEDOVÉ PLOCHY: 20 – 26, resp. 23 RD v každé z lokalit výhledu. 

A.4. URBANISTICKÉ ZÁSADY PRO VÝSTAVBU NA NOVÝCH LOKALITÁCH.   

Způsob zástavby v rozvojových plochách je uveden ve výkrese č. 2b v měř. 1:2000 na 
štítku v ploše jednotlivých lokalit (spolu s výměrou plochy, počtem RD, podlažností, tvarem a 
orientací střechy. Označení „R“ znamená více či méně souvislá - řadová nebo řetězová 
zástavba. „I“ – přípustná individuální zástavba – volně stojící domy, D – dvojdomy.  

 dostavby v uličních frontách a příp. vzniklých prolukách:  

 V prostorech kat. „A“ a B je závazné zachování stávající urbanistické struktury 
(dodržení souvislé fronty optimálně plnou dostavbou proluky, zcela výjimečně jen 
dostavbou krytého průjezdu příp. jiným odpovídajícím optickým uzavřením uliční fronty. 
Způsob  dispozičního řešení domů přitom nesmí vyloučit budoucí plnou dostavbu proluky 

 Nové rozvojové plochy:  

Pro dodržení zákonných podmínek a současně kvalitu využití pozemku je obecně třeba 
předpokládat: 

 pro izolované RD malých rozměrů parcely šířky min.17, lépe 20 m. tj. takové, které je 
obvykle nereálné zastavět v plné šířce pozemku.  

 pro dvojdomy menších rozměrů pozemky šířky min. 13 - 14 m, lépe min. 15 m  

Nežádoucí a pro uživatele domu nepříznivý je vznik úzkých stavebních mezer na 
hranici zákonných podmínek (odstup domů 7m při oknech ve štítech, 4m bez oken). Šířka 
parcel při dolní hranici sice umožní splnit podmínky stavebního zákona, avšak využitelnost 
pozemku a možnost vytvoření soukromí na něm je oproti souvislé zástavbě velmi sporná. Na 
druhé straně - významnější zvětšování šířky parcel přináší zvyšování nákladů na 
infrastrukturu (investice i provoz). Na pozemcích průměrné velikosti proto obvykle 
doporučujeme preferovat souvislou nebo řetězovou (propojení např. garážemi) zástavbu jako 
optimální jak pro komfort využití pozemku (vyšší míra soukromí pro vlastní pozemek i pro 
sousedy, než by tomu bylo u často preferované volně stojící zástavby), tak z ekonomických 
důvodů (dobře zastavitelné pozemky menší šířky - cca 12 až 20m, s menším podílem 
komunikací a inž. sítí – tj.nákladů  na pořízení a využívání investic). Forma souvislé příp. 
řetězové zástavby nebo jejich kombinace nabízí optimální  možnost reagovat na různé šířky 
parcel a přitom může vytvářet vyšší urbanistickou kvalitu uličních prostorů (ale často i 
prostoru z širšího hlediska), až obdobnou kvalitám struktury tradiční zástavby. 

 Charakter (a tedy i kapacita) zástavby bude vycházet mj. z požadavků na velikosti 
pozemků. Z toho důvodu je v rozvojové ploše 20b. uvedena kapacita a způsob zástavby 
variantně. V závislosti na počtu a požadovaných velikostech domů, i ohledech na 
ekonomické souvislosti, lze připustit i volně stojící domy, pokud bude šířka parcel ve 
vztahu k velikostem domů dostatečná. 

 V lokalitě č. 19.BV (u areálu ZD) je doporučována souvislá zástavba. Jako možná se zde 
jeví případně i zástavba řetězová, tj. domy propojenými garážemi, příp. i v kombinaci 
s izolovanou v severní části. Víceméně souvislý způsob zástavby však kromě výhod  
uvedených výše umožní lépe navázat na sousední souvislou zástavbu. 

 U rozvojových ploch mimo souvislou zástavbu  (21,22.BV) se předpokládá zástavba volně 
stojícími domy.  
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B.4.B.  VÝROBA  

Tyto plochy slouží pro umístění veškerých  výrobních a provozních zařízení, skladů, 
stavebních dvorů, zemědělských areálů - tedy zařízení , která se projevují více nebo méně 
rušivě vůči okolní zástavbě jak v dopadech provozu včetně dopravní obsluhy, tak obvykle i 
v charakteru a měřítku objektů. Tato zařízení jsou natolik odlišná od okolní obytné a smíšené 
zástavby, že vyžadují vyčlenění samostatné plochy. V obci Nelešovice se uplatňují: 

VZ - AREÁLY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY  

Slouží pro umístění  staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu  živočišnou i rostlinnou 
včetně zpracování a skladování produktů, větších zahradnických a skleníkových areálů a 
zemědělských služeb. 

Jiné plochy výroby - VL – LESNÍ VÝROBA, VD - VÝROBA, SKLADY, VÝROBNÍ 
SLUŽBY, VT – TĚŽBA se v řešeném území nevyskytují ani nenavrhují. V řešeném území 
neprobíhá žádná těžba, v minulosti se provozovala  těžba drobného rozsahu pro lokální 
potřebu v malých hlinících. 

B1. ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY 

SOUČASNÝ STAV, NÁVRH 

Zemědělská půda zabírá na k.ú. Nelešovice cca 93% (včetně ZPF v zástavbě) celkové 
výměry katastru. V nezastavěné části k.ú. převažuje orná půda (a to i na svazích), podíl 
trvalých travních porostů je zanedbatelný, zahrady příp. sady  jsou vázány téměř výhradně 
na zástavbu. Kromě běžných polních plodin je pro území typické pěstování chmele - podíl 
chmelnic je však není příliš významný, cca 5%, výměry zemědělské půdy, v nedávné době 
došlo k redukci jejich výměry. Chmelnice se nacházejí v severovýchodní části katastru, při 
hranici s k.ú. Penčičky.  

Na většině  zemědělských pozemků v k.ú.hospodaří Zemědělské družstvo Kokory, část 
pozemků byla v rámci restitucí navrácena  původním majitelům, příp. byly v rámci JPÚ 
poskytnuty  náhradní pozemky, část pozemků tedy obhospodařují soukromí zemědělci. 
V prostoru jižně od areálu ZD je vyčleněna větší plocha pro pozemky soukromých uživatelů. 
Návrh JPÚ je dočasného charakteru, do doby zpracování a schválení komplexních 
pozemkových. úprav. Komplexní pozemkové úpravy na katastru nejsou zpracovány ani 
zahájeny 

KONCENTROVANÁ ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA - AREÁLY A ZAŘÍZENÍ V OBCI:  

Plošně i polohou významné je středisko Zemědělského družstva Kokory na severním 
okraji obce.  Ve středisku jsou situovány objekty:  česačka a sušička chmele, kolny, bývalý 
kravín v současnosti přebudovaný na porodnu prasat, nadzemní jímka a halový sklad siláže 
sloužící pro potřeby celého družstva. Plocha bývalých silážních jam při výjezdu k Suchonicím 
se již delší dobu nevyužívá. 

Aktuální ochranné pásmo areálu bylo vypočteno v rámci dokumentace přípravy 
rekonstrukce bývalého kravína na porodnu prasat, která se zde uskutečnila (rozdílně oproti 
dřívějším předpokladům ZD – snižování kapacit chovů hosp. zvířat) během projednání 
konceptu ÚPNO. Rozsah ochranného pásma se proti původnímu OP vypočtenému v rámci 
průzkumů a rozborů pro plnou kapacitu chovu telat ve stávajícím objektu, spolu se siláží) 
významněji nemění, ovšem jen při splnění podmínek uvedených ve výpočtu. Areál  naléhavě 
vyžaduje výsadbu intenzívní clony ochranné zeleně jak vůči zástavbě obce, tak směrem do 
krajiny. Do budoucna by bylo vhodné namísto porodny prasat zvažovat obnovení chovu 
skotu s využitím pastvy na svažitých pozemcích v okolí areálu doporučených k zatravnění – 

vizkap. B3.C.5. 
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DROBNÁ SOUKROMÁ ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

V obci se  provozuje jedno soukromé hospodářství většího rozsahu, se zaměřením 
převážně na pěstování plodin, s omezeným chovem dobytka. Přístup k polnostem pro 
zemědělské mechanismy je vyhovující. Toto hospodářství je začleněno do plochy smíšeného 
venkovského obytného území, k hospodářství náleží i provozní plochy mimo toto území, 
v bývalém hliníku. Stav je možno považovat za stabilizovaný, provozní plochy v prostoru 
hliníku je možno tolerovat, je však žádoucí areál kultivovat a doplnit ochrannou zelení 
zejména ze strany obce, která naváže na zeleň stávajícího interakčního prvku ÚSES. 

NÁVRH 

Zemědělský areál v obci je považován za plošně stabilizovaný, využívání je možné pro 
zemědělské i nezemědělské funkce dle regulačních podmínek pro funkci „VZ“. 

Soukromé farmy mohou být do budoucna v území  zřizovány  dvěma formami: 

 MIMO ZÁSTAVBU  

 Zemědělská hospodářství jako podmíněně přípustná činnost v rámci regulačních 
podmínek pro plochy ZPF - produkční zemědělské plochy, pokud tím  nedojde k narušení 
krajinného rázu. Vznik a rozvoj soukromých farem ve volné krajině je sice málo 
pravděpodobný, konkrétní zájem v současnosti není znám, nelze ho však zcela vyloučit. 
V těchto případech je nutno postupovat individuálně na podkladě zpracování konkrétního 
záměru, především z hledisek ochrany přírody a zachování krajinného rázu - měřítka, 
začlenění do krajiny (pro budování soukromých farem zahrnujících i bydlení je nutné jejich 
vymezení v ÚPD, tj. ÚPNO a změny ÚPNO, na podkladě vyhodnocení konkrétního 
záměru).  

 V ZÁSTAVBĚ  

 Tato činnost je možná v rámci zástavby funkčního typu „BS“  (za předpokladu splnění 
hygienických limitů chovů dobytka), tj. zejména v těch částech obce, kde prostorové 
podmínky a charakter zástavby umožňují rozsáhlejší hospodářské zázemí včetně zajištění 
přístupu nejlépe ze záhumenních cest - tj. v tradičních zemědělských usedlostech, a to 
zejména tam, kde se většinou ani do budoucna  neuvažuje výstavba obytných domů  v 
zadních částech těchto pozemků. V jiných, prostorově více stísněných prostorech 
zástavby (funkční typ „BV“) jsou možnosti chovu omezené na chov běžného domácího 
zvířectva v omezené kapacitě (samozásobení) - omezení  zde ovlivňují hygienické 
podmínky vůči okolní zástavbě i horší přístup. 

 V konkrétních případech zájmu o tuto činnost je nutno postupovat individuálně z hlediska 
stanovení OP chovu včetně manipulace a zneškodnění odpadu a dále zajištění 
nezávadného přístupu. Orientační rozsah OP různých variant těchto drobných chovů je 
uveden v samostatné příloze Stanovení ochranného pásma chovů hospodářských 
zvířat v sídle, dává tak představu o možnostech zřizování chovu v zástavbě  určitého 
charakteru. OP chovu nesmí přesáhnout hranice vlastního pozemku. 

 Maximální počty (kusů) hospodářských zvířat, kdy není nutno vyhlašovat ochranné pásmo 
chovů zvířat (OP CHZ): 

drůbež do 40 ks, králík 50 ks, skot 5 ks, prase 3 ks, kůň 5 ks, koza 10 ks, ovce 10 ks. 

NĚKTERÉ ORIENTAČNÍ HODNOTY OP PRO DROBNÉ CHOVY V ZÁSTAVBĚ 

(rozmezí je podle podmínek – čistý chov – emisní chov, účinné převýšení výduchů apod.): 

výkrm býci (250 kg) 50 ks       30 – 35m 
výkrm býci (250 kg) 20 ks       18 – 22m 
výkrm býci 5 ks            9 – 10 m 
dojnice 50 ks        55-60m 
dojnice 20 + jalovice 20ks      39 – 43m 
skot – dojnice 10 ks (nebo telata 30 – 40 ks)    18 – 22m 
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prasata 50ks        35 – 42m 
prasata 20 ks         cca 25m 
prasata 10 ks        cca 15m  

drůbež – např.kombinace  
nosnice 200, krůty 100       24 – 26m 
dtto nosnice 50, krůty 20, vodní 20     13 m 
nosnice 30, krůty 10, vodní 10      11m 

ovce 100ks         37 – 40m 
ovce 50 ks         18 – 25m 
ovce 20 ks         15 – 17m  

 VAZBA  CHOVŮ ZVÍŘAT NA PŮDU:  

na 1 ha zemědělské půdy se předpokládají  variantně následující možnosti nebo jejich 
kombinace. 1 VDJ = 500 kg 

hosp. zvířata počet VDJ na 1 ha standardizované váhy zvířat (+ označení druhu chovu) 

KONĚ 3-4 VDJ kůň 500 kg 

SKOT do 3 VDJ skot D, J, T, VS 500 kg 

  tele mléčné do 2 měs.(Tm)  100 kg 

  tele 2-6 měs.(Tr) 150 kg 

PRASATA do 2 VDJ výkrm prasat (VP, PVP, CP, OS) 70 kg 

  prasnice se selaty 200 kg 

  prasnice jalové a březí 150 kg 

OVCE do 2 VDJ ovce (O) 50 kg 

KOZY do 2 VDJ koza (Kz) 50 kg 

KRÁLÍCI do 2 VDJ králík (Kr) 4 kg 

DRŮBEŽ do 2 VDJ nosnice (N) 2 kg 

  brojleři, odchov drůbeže (B, OD) 1,5 kg 

  krůty (Kt) 10 kg 

  vodní drůbež (VD) 5 kg 

ZEMĚDĚLSKÁ DOPRAVA 

Problém zemědělské dopravy by měl být uspokojivě vyřešen propojením 
zemědělského areálu a polních cest v jihozápadní části katastru (po hrázi navrženého 
poldru), které by mělo přispět k radikálnímu omezení pohybů zemědělských mechanismů 
v centru obce. Na tuto trasu navazují další úpravy v tomto prostoru, související s návrhem 
suché nádrže východně od zástavby obce (vedení polní cesty po hranici zátopy v poldru, 
náhrada další cesty přerušené stavbou hráze). Obdobně  je nutno uskutečnit  náhradu polní 
cesty, která bude přerušena stavbou hráze i u poldru nad hřištěm. 

V rámci komplexní pozemkové úpravy lze v dalších částech území očekávat možné 
další zahuštění sítě příp. obnovení části dřívějších polních cest. V souvislosti s případným 
vyčleňováním  pozemků soukromých vlastníků je nutno upozornit na nezbytnost zajištění 
přístupu na tyto jednotlivé pozemky. Jednotlivé pozemky vzniklé po pozemkových úpravách 
budou obsluhovány rozvětvením sítě polních cest s minimalizací nároků na nové sjezdy ze 
silniční sítě. 
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B.4.C. SMÍŠENÉ PLOCHY VYBAVENOSTI, DROBNÉ VÝROBY A SLUŽEB  

VK – SMÍŠENÉ PLOCHY VYBAVENOSTI, DROBNÉ VÝROBY A SLUŽEB (plochy 
drobného podnikání), představují smíšenou funkci mezi výrobou a vybaveností 

Slouží pro umístění drobných podnikatelských provozoven různého druhu, i mírně 
rušivých, které není možno umístit v obytném a smíšeném území, a které se od ploch výroby 
liší měřítkem respektujícím měřítko a proporce tradiční zástavby. Předpokládá se také 
možná  větší četnost pohybů veřejnosti, zákazníků. 

SOUČASNÝ STAV 

Na území obce se v současnosti samostatně vyčleněné areály této funkce nevyskytují 

NÁVRH 

Pro soustředění drobných provozů služeb a drobné výroby (smíšené plochy „VK“), 
které nelze situovat v plochách bydlení a smíšeného bydlení, nebo dohodou v zemědělském 
areálu, je navrženo využití plochy bývalých silážních jam na severním okraji obce, 
s výhodným přístupem ze silnice. V ploše je nutno respektovat trasu dálkového kabelu a je 
z ní vyčleněn koridor pro údržbu potoka. Doporučujeme zde uvažovat i s plochou pro několik 
garáží pro obyvatele domů, kde je z prostorových důvodů nelze vybudovat na vlastním 
pozemku.  

Pro méně rušivé provozy, spíše charakteru výrobních a opravárenských služeb je dle 
regulačních podmínek navržena možnost umístění přímo v obytné zástavbě venkovského 
charakteru – „BV“ a lépe smíšené zástavbě „BS“ Podmínkou je, aby tato činnost 
nevykazovala nepřípustné negativní dopady na  sousední obytnou zástavbu (hygienické, 
hluk, velké  nároky na dopravu nebo odstavování vozidel). Ve stávající zástavbě jsou pro 
takové provozy podmínky v zástavbě tradičních usedlostí s širšími pozemky (funkce „BS“)  
případně domů ve více izolované poloze, kde není v sousedství navržena nová obytná 
zástavba. Samozřejmostí je dodržení podmínek prostorové regulace. 

B.4.D.  OBČANSKÉ  VYBAVENÍ, VYBAVENÍ PRO SPORT A REKREACI  

D1. OBČANSKÁ VYBAVENOST - OV 

Jako samostatné plochy OV jsou zařazeny plochy a zařízení, které svou velikostí, 
významem nebo polohou v obci jsou využitelné  jednoznačně jen pro vymezenou specifickou 
funkcí vybavenosti - sály, pohostinství, solitérní prodejny, zařízení pro sport,... Veškerá další 
zařízení mohou fungovat nebo být zřizována v rámci funkčních ploch BV, smíšených - BS, 
příp. smíšených komerčních ploch – VK.  

SOUČASNÝ STAV, NÁVRH 

V obci se provozuje jen minimální rozsah zařízení občanské vybavenosti, odpovídající 
malé velikosti obce. 

A. VEŘEJNÁ VYBAVENOST   

veřejná správa: 

 obecní úřad: v běžném objektu v souvislé uliční zástavbě, s malou zasedací místností. 
Uveden jako součást funkční plochy bydlení. 

Návrh: ve dvoře je na základě jednání s představiteli obce uvedena možnost umístění 
3-4 garáží pro obyvatele domů, kde je není možno vybudovat na vlastním pozemku. Rozsah 
stavby bude nutno koordinovat s připravovanou ČOV pro OÚ. Tato výstavba by však mohla 
způsobit problém v případě, že by z jakýchkoliv důvodů došlo k vymístění  obecního úřadu a 
k zájmu využít objekt např. pro bydlení. Proto je navržena i možnost umístění garáží v ploše 
bývalých siláží.  
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 hasičská zbrojnice – v sousedství obecního úřadu, objekt je rovněž uveden jako součást 
funkční plochy bydlení. 

 pošta – v obci není, pro obec slouží pošta v Kokorách 

školství   

 Žádné školní ani předškolní zařízení v obci v současnosti není, v bývalé malotřídní škole byly  
zřízeny 4 byty. Plná základní škola je v Kokorách. Z demografické struktury lze odvodit cca 
20 dětí ve školním věku,  3-5 dětí dojíždí do mateřské školy. 

 Zdravotnictví 

 Zdravotnické zařízení v obci není,  nevyvolává ani územní nárok. Základní ordinace jsou 
v Kokorách, vyšší vybavení dostupné v Přerově a Olomouci 

Sociální péče 

 V obci není samostatný prostor nebo zařízení sociální péče. Ta je zajišťována převážně 
v rodinách případně mimo obec, nevyvolává územní nárok.  

Kultura, zájmová činnost 

 samostatné kulturní zařízení v obci není, využívá se sál v pohostinství a pro sezónní akce 
sportovně společenský areál 

 veřejná knihovna: v objektu OÚ 

Církve 

 V obci je malá kaple Svatého Rocha v centru obce, nejbližší kostel je v Kokorách (farní 
kostel Nanebevzetí P.Marie)  

 Hřbitov: 

 V obci hřbitov není, nejbližší hřbitov je v Kokorách  

B. KOMERČNÍ VYBAVENOST 

Pro územní plán mají význam jen rozsáhlejší areálové  plochy nebo zařízení s 
významnějším provozním dopadem. Takové se v obci nevyskytují jako soliterní objekty, 
z běžného rozsahu staveb v plochách bydlení se pouze svým vnitřním uspořádáním 
vymykají objekty  pohostinství a bývalé prodejny jednoty (ta i pojetím fasády), tyto objekty 
jinak plně zapadají do obytné zástavby. Jako plocha vybavenosti je uvedeno pouze 
pohostinství, bývalá, dnes nevyužitá prodejna jednoty je začleněna do plochy typu „BS“, což 
umožňuje širší škálu možného využití, i s krajní eventualitou přeměny na bydlení. S ohledem 
na její polohu v centru by však bylo vhodnější využití opět pro vybavenost.  

Zachycení současného stavu dalších konkrétních zařízení hlavně drobných prodejen 
nebo služeb v zástavbě má jen orientační význam časově omezený  na období zpracování 
ÚPNO.  Jinak podléhá změnám podle zájmu provozovatelů, taková zařízení jsou uváděna 
jako součást ploch s převládající funkcí, obvykle bydlení nebo smíšeného bydlení (tak jsou 
zařazeny objekty s prodejnami nebo významnějšími službami) Kromě stávajících 
samostatných i vestavěných zařízení jsou ve většině ploch v obci dobré podmínky pro rozvoj 
drobné vybavenosti zejména ve smíšených plochách BS  nebo  příp. i BV. (Omezení 
představuje spíše velmi omezený potenciál malé obce).  ÚPNO pro  tento účel vymezuje v 
regulativech  podmínky jejich existence a  zřizování. Jejich konkrétní zřizování už musí být  
posuzováno vždy individuálně z hygienických a  provozních hledisek v rámci vlastní přípravy 
stavby. 

D2. VYBAVENOST PRO SPORT A REKREACI - RS 

Představuje plochy pro sport a rekreaci, Plochy jsou určeny pro  sportovní a sportovně 
rekreační i víceúčelová zařízení všeho druhu, významově a velikostí vyžadující vyčlenění 
samostatné plochy (jak s možností většího podílu zastavěných a  zpevněných ploch, tak 
s více přírodním charakterem uměle upravených ploch).  
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SOUČASNÝ STAV: 

sportovní areál  

 víceúčelový areál situovaný na severním okraji obce, mezi Nelešovickým potokem a 
silnicí, zahrnuje hřiště využívané pro národní házenou, hřiště - výletiště a objekty zázemí. 

NÁVRH: 

Po výstavbě poldru bude možno k areálu přičlenit nevelkou plochu mezi hřištěm a 
hrází. V rámci úprav areálu postupně provádět úpravy naznačené v kap. urbanistické 

koncepce (B3.D6). 

D3. EXTENZÍVNÍ REKREACE V KRAJINĚ 

Kromě vlastní plochy pro sport a rekreaci poskytuje další rekreační možnosti okolní 
krajina s dobrými podmínkami pro pěší, cyklistickou nebo jezdeckou turistiku. Obcí nejsou 
vedeny značené trasy dálkové nebo regionální dle generelu cykloturistických tras, blízkými 
Penčicemi, Penčičkami je však vedena dálková trasa Jantarová stezka Pro cyklistický příp. 
pěší provoz je využívána síť poměrně málo frekventovaných komunikací s členitým profilem  
i sít polních cest. Možnost propojení  mimo silnice je závislá právě na existenci a stavu 
polních cest mezi sídly a ve volné krajině. V celém území je proto žádoucí postupně 

provádět úpravy povrchů vybraných polních cest vyznačených v grafické části. (viz B.3.C2).  

Charakter zástavby sídla i okolní krajiny nevylučuje možnost zájmu o agroturistiku, 
nejlépe využitím některé ze stávajících tradičních usedlostí.  

Nejbližší možnosti  rekreace u vody jsou koupaliště v Penčicích, vodní nádrž v Tršicích 
příp lom Výkleky.  

C4. SOUHRNNÝ ORIENTAČNÍ PŘEHLED STÁVAJÍCÍHO A NAVRHOVANÉHO 
OBČANSKÉHO  VYBAVENÍ V OBCI:                   

ZAŘÍZENÍ KAPACITA POZNÁMKA, NÁVRH 

veřejná vybavenost:   

obecní úřad, 
knihovna 

kancelář/  souč. malá 
zasedačka 

Objekt v řadové zástavbě 
Ve dvoře možnost výstavby 3-4 garáží (za 
předpokladu dlouhodobé existence OÚ 
v tomto objektu) 

hasičská zbrojnice 1 auto V sousedství  OÚ 

Kaple Sv. Rocha   

nocovna řidičů   

komerční vybavenost - obchod, služby, gastronomie  

pohostinství cca 40 míst (52 m2 
odbyt. plochy) 

 

bývalá prodejna Jednoty 84 m2 prodejní plochy mimo provoz 

prodejna smíšené zboží 25 m2 v obytném objektu v zástavbě 

prodejna smíšené zboží  v bývalé nocovně řidičů 

sport, rekreace   

sportovně společenský 
areál 
 

hřiště házená,  
výletiště, objekty 
zázemí 

rozšíření plochy areálu směrem k  hrázi 
poldru 
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B.4.E.  INDIVIDUÁLNÍ REKREACE 

Na území obce se nenacházejí samostatně vymezené plochy individuální rekreace ani 
zahrádkových lokalit, ani se jejich zřizování nenavrhuje  

SOUČASNÝ STAV: 

V obci nebyly dle sčítání 2001 evidovány  rekreační objekty. Některé objekty stávající 
zástavby však jsou obvykle využívány pro rekreaci, nejsou vyčleněny z bytového fondu. 
Jejich využití může během času kolísat mezi trvalým a rekreačním bydlením  Kromě nich se 
v obci vyskytuje několik drobných objektů, převážně situovaných v zahradách v rámci 
obytného území. Plochy individuální rekreace   jsou četné v okolních obcích (Kokory). 

NÁVRH: 

 V ÚPNO nejsou navrženy nové lokality zahrádek s přípustnou výstavbou objektů individuální 
rekreace nebo zahradních účelových objektů.  

 V  zastavěných a zastavitelných plochách je výstavba objektů individuální rekreace a objektů 
pro obhospodařování zahrad možná pouze dle regulativu pro plochy bydlení. 

 V obci je však možné individuální rekreační bydlení v domech charakteru venkovské obytné 
zástavby (- rekreačních chalupách) dle regulativů pro plochy bydlení, tj. v objektech, které 
umožňují „pohyb“ mezi trvalým a rekreačním bydlením. 

 Na ostatním území není výstavba objektů individuální rekreace přípustná, výjimečně je 
přípustné zřizování jednotlivých nových zahrad pouze s drobnými stavbami pro jejich 
obhospodařování dle regulativů pro plochy ZPF. 

B.4.F.  PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 

Jako plochy technické infrastruktury jsou vyznačeny samostatně vymezitelné plochy 
(tedy ne samostatné objekty menšího rozsahu, např. běžné trafostanice apod.) které jsou 
začleněny do ploch jiných funkcí, obvykle zeleně, veřejných prostranství nebo ploch 
stavebních jiných funkcí)  

V  ÚPNO Nelešovice  jsou jako plochy technické infrastruktury vymezeny: 

 navržená čistírna odpadních vod – pro variantu samostatné ČOV Nelešovice, situovaná pod 
obcí u Nelešovického potoka 

 navržené plochy vodohospodářských opatření  

 hráze suchých nádrží v lokalitě Na nivách a nad hřištěm navržené pro ochranu obce proti 
extravilánovým vodám 

 plochy - koridory pro zajištění přístupu pro údržbu Nelešovického potoka 

B.4.G.  PLOCHY DOPRAVY 

Jako plochy dopravy jsou vyznačeny liniové stavby a samostatně vymezitelné plochy 
dopravy (tedy ne samostatné objekty a plochy menšího rozsahu, které jsou začleněny do 
ploch jiných funkcí nebo vyznačeny jako ostatní plochy a prostranství) 

V  ÚPNO Nelešovice  jsou jako plochy dopravy vymezeny: 

 liniové stavby – silnice, místní komunikace, polní cesty, nemotoristické komunikace – bez 
označení 

 plochy stávajících a navržených větších veřejných parkovišť. Jedinou samostatně 
vymezenou plochou i s číselným označením samostatné funkční plochy „DS“ je navržené 
parkoviště pro sportovní areál. Plochy pro skupinové garáže a parkoviště včetně kapacit jsou 
samostatně označeny pouze ve výkrese dopravy. 

 Plochy malého rozsahu jsou součástí komunikací a prostranství, jiných zastavitelných ploch 
nebo veřejné zeleně: 
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 Obec uvádí potřebu vyčlenit plochu pro výstavbu několika garáží pro obyvatele domů, kde 
prostorové podmínky neumožňují budovat garáže přímo na pozemku. Tyto garáže je  
možno situovat ve dvoře za obecním úřadem (předpoklad cca  3-4, další možnost je 
v rámci využití plochy bývalých silážních jam (při respektování dálkového kabelu) Tato 
možnost se jeví jako perspektivnější pro případ, kdy by z jakýchkoliv důvodů došlo 
k vymístění obecního úřadu ze stávajícího objektu a jeho využití pro bydlení.    

 V obci nejsou vymezeny samostatné plochy pro odstavování užitkových vozidel 
podnikatelů. Vzhledem k velikosti a charakteru obce se vždy bude jednat o individuální 
případy a lze očekávat, že převážně se odstavení může uskutečnit uvnitř pozemku 
provozovatele. Pokud by to nebylo možné,  nabízí se možnost odstavování řešit dohodou 
v areálu ZD nebo v ploše bývalých siláží určené pro drobné podnikatele. Ve výkrese 
dopravy jsou označeny symbolem. 

B.4.H.  OSTATNÍ PLOCHY A PROSTRANSTVÍ   

Do těchto ploch jsou zařazeny zejména pozemky u komunikací a prostranství, které 
jsou součástí parcel komunikací, pokud nejsou vyznačeny jako zeleň, kromě toho i další 
„ostatní plochy“ (prostranství, manipulační a nespecifikované plochy), různým způsobem 
využívané, které není možno začlenit do jiných funkčních ploch, navržené pozemky 
komunikací všeho druhu, uliční prostory).  

Vyskytují se v urbanizovaném i neurbanizovaném území. 

Kromě těchto funkčních ploch existují uvnitř zastavěného území i plochy funkčně  
vymezené jako nezastavěné - zejména plochy sídelní zeleně (parková a veřejná zeleň, 
ochranná a ostatní zeleň ve vazbě na  zástavbu) a  vody a jiných ploch a prostranství. 
Plochy ochranné a ostatní zeleně, plochy vody i ostatní plochy a prostranství se mohou 
vyskytovat jak v zastavěném, tak v nezastavěném území.  

Ve smyslu metodického výkladu jsou do SZÚO zařazeny i pozemky v kultuře „ostatní 
plochy“, mimo zástavbu obce, které jsou často funkčně charakterizované jako krajinná zeleň. 

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

B.4.I.  VEŘEJNÁ ZELEŇ (ZELEŇ PARKOVÁ, ZELEŇ ULIČNÍCH PROSTORŮ, 
PŘEDZARÁDKY) 

Plochy veřejné zeleně jsou převážně  veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro 
odpočinek, rekreaci a estetické dotvoření zástavby 

SOUČASNÝ STAV, NÁVRH: 

Zahrnuje parkové úpravy stávající i navržené, upravené plochy zeleně v uličních 
prostorech včetně neoplocených předzahrádek. Z navržených ploch je třeba zmínit rozšíření 
ploch zeleně v centu u autobusové točny a v předprostoru sportovně  společenského areálu, 
rozšíření obou ploch bude umožněno redukcí zpevněných ploch v centru a drobnou 
směrovou úpravou průtahu silnice u hřiště.  

Další navržené plochy zeleně souvisí s výhledovou úpravou prostoru jihovýchodně od 
kapličky, kde se ve výhledu navrhuje otevření zatrubněného koryta Nelešovického potoka, 
toto řešení je podmíněno asanacemi minimálně hospodářských objektů a vyřešením 
kanalizace. 

B.4.J,K ZELEŇ OCHRANNÁ A OSTATNÍ 

Z ochranné zeleně má zásadní význam navržená clona zeleně u zemědělského areálu, 
z ostatní zeleně pás zeleně u rozvojové plochy č. 20.BV s funkcí protierozní ochrany a pro 
vedení záchytného příkopu. 
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PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 

B.4.L. VODNÍ TOKY A PLOCHY 

SOUČASNÝ STAV:  

V řešeném území se vyskytují jen drobné toky - Nelešovický potok (na území obce 
pramení), svodnice, kromě toho drobné toky nevyznačené dle KN. 

NÁVRH 

Navrženo je nepatrné rozšíření koryta Nelešovického potoka na soukromém pozemku 
v úzkém hrdle nad vstupem potoka do prostoru návsi. Jiné vodní plochy se nenavrhují, 
drobné vodní plochy mohou vznikat v rámci regulačních podmínek pro jiné funkční plochy.  

Ve výhledu je navrženo otevření zatrubněného koryta Nelešovického potoka, toto 
řešení je podmíněno vyřešením kanalizace a asanacemi aspoň hospodářských objektů. 

B.4.M. ZELEŇ KRAJINNÁ 

SOUČASNÝ STAV:  

Souvislé porosty menšího rozsahu na terénních  hranách a srázech, mezích, plochách 
bývalých písníků. (Dle metodiky SZÚO však jsou tyto porosty, pokud jsou na ostatních 
plochách, zahrnuty do současně zastavěného území). 

NÁVRH: 

V návrhu jsou jako krajinná zeleň navrženy plochy v prvcích ÚSES (pokud se nejedná 
o plochy lesa nebo vody), včetně navržených ploch trvalých travních porostů ve funkci 
krajinné zeleně. 

B.4.N. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Lesní pozemky se v k.ú. Nelešovice nevyskytují, les přiléhá pouze k části jižní hranice 
katastru (v k.ú. Kokory). 

B.4.O. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Zemědělská půda zabírá na k.ú. Nelešovice cca 93% (včetně ZPF v zástavbě) celkové 
výměry katastru. V nezastavěné části k.ú. převažuje orná půda (a to i na svazích), podíl 
trvalých travních porostů je zanedbatelný, zahrady příp. sady  jsou vázány téměř výhradně 
na zástavbu. Kromě běžných polních plodin je pro území typické pěstování chmele - podíl 
chmelnic je však není příliš významný, cca 5%, výměry zemědělské půdy, v nedávné době 
došlo k redukci jejich výměry. Chmelnice se nacházejí v severovýchodní části katastru, při 
hranici s k.ú. Penčičky.  

Z celkové výměry k.ú. představuje ZPF cca 93% (včetně ZPF v zástavbě). 
V nezastavěné části k.ú. převažuje orná půda (a to i na svazích) a dále chmelnice (cca 5% 
ploch ZPF). Trvalé travní porosty a sady jsou zcela výjimečné, zahrady se vyskytují převážně 
v zastavěném území a v plochách k němu přilehlých. 

V rámci funkce ZPF jsou některé plochy specifikovány přídavným kódem:  

 TP –  travní porosty – označení pro  návrh zatravnění 

 ZPF(D) – zemědělské pozemky  pro drobné hospodaření 

 ZPF(K), TP(K) – zemědělské pozemky se zvýšeným krajinným a ochranným významem 
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B.5. PŘEHLED PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ  

 

číslo. 
plochy 

kód 
funkce 
v graf. 
části 
ÚPN 

označení plochy výměra 
cca ha 
(v závorce 
plocha mimo 
SZÚO) 

druh 
funkčního  
využití dle  
vyhl. 
135/2001 

plochy nad 0,5 ha 

7a BS Záhumenky (přičlenění pozemku k ploše 7.BS, bez 
předpokladu vzniku nového stavebního místa) 

0,66 A 

20 BV U Čelechovské cesty 0,86 A 

24 TH Na nivách – suchá nádrž 0,53 E 

plochy ostatní 

2a RS Dolní černé - rozšíření hřiště 0,04 C 

19 BV u zemědělského areálu 0,40 A 

21 BV Záhumenky 0,23 A 

22 BV Záhumenky 0,10 A 

23 TV Na louce - ČOV 0,06  E 

25 TH Dolní černé – suchá nádrž 0,16 E 

POZNÁMKA: do jednotlivých ploch zastavitelného území nejsou započteny přilehlé 
plochy zeleně a komunikací příp. uličních prostorů, které jsou spolu s nimi rovněž zahrnuty 
zastavitelného území v zájmu ucelení hranice zastavitelného území.  

označení  funkčního využití - převažující funkce: 

A  - bydleni 
B - vybavenost 
C - rekreace 

D - výroba 

E - jiné 
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B.6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Jako závazná část územního plánu jsou vymezeny :  

níže uvedená území, objekty a soubory chráněné limitem omezujícím využívání území 
nad rámec stanovený regulačními podmínkami pro příslušnou funkční plochu a ochranná 
pásma vyznačená v grafické části  ve výkrese č. 2a  - „Hlavní výkres - funkční využití,  
regulace, limity využití území“ a pro zastavěné a zastavitelné území dále ve výkrese 2b a ve  
výkresech příslušných profesí. Při využívání těchto ploch musí být, kromě jiných podmínek 
stanovených v závazných částech územního plánu, respektovány zákony a předpisy k těmto 
plochám se vztahující,  platné v době platnosti územního plánu. 

B.6.A.  ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 1 

A1. ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

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

A2.  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V katastrálním území se nevyskytují evidované významné krajinné prvky.  Dle zákona 
o ochraně přírody a krajiny lze za VKP považovat jen Nelešovický potok, zejména dolní část 
toku s nivou. Další význačnější krajinnou zeleň lze klasifikovat pouze jako stávající interakční 
prvky. Jsou uvedeny ve výkrese č.3. 

Kromě těchto prvků je třeba upozornit na významné stromy  z původní evidence OVM 
Přerov. Ve výkrese č.2b jsou zakresleny zvýrazněně.  

Zásahy ÚPNO vztahující se k předmětu ochrany:  

 Návrh hráze poldru v horní části toku 

 návrh čistírny odpadních vod v nivě potoka  

A3.  OCHRANNÉ PÁSMO LESA 2 

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

Zásahy ÚPNO vztahující se k předmětu ochrany:  

 nejsou 

B.6.B.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1 

Stávající prvky ÚSES i plochy navržené pro regionální i lokální ÚSES jsou  vyznačeny  
ve výkresech ÚPNO č. 3 - ÚSES, krajinná ekologie a dále č.2a – Hlavní výkres - funkční 
využití, regulace, limity využití území (bez označení prvků). Omezení funkčního využití 
vyplývající z ochranného režimu ÚSES je uvedeno v textu  kap. C.5. Závazné části ÚPNO. 

Realizace ÚSES je opatřením ve veřejném zájmu v souladu se ustanovením §4 
odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. 

Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a 
interakční prvky  s funkcí  základní plochy ZK - zeleň krajinná, včetně travních porostů ve 
funkci krajinné zeleně, vodní toky a plochy s příslušnými regulačními podmínkami (viz. 
příloha č. 1Závazné části ÚPNO – REGULAČNÍ PODMÍNKY) to vše současně se zvláštním 
ochranným režimem ÚSES.  

                                                

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

2 Zákon č. 289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
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Zásahy ÚPNO  vztahující se k předmětu ochrany:  

 do stávajících prvků: nejsou  (stávajících prvků je v k.ú. minimum) 

 do navržených prvků: oproti generelu ÚSES jsou navrženy úpravy situování  některých 
prvků ÚSES vyplývající z urbanistického řešení, zájmů protierozní ochrany svažitých 
území, zájmu vázat liniové prvky pokud možno na stávající jiné liniové prvky a co nejméně 

oddělovat pozemky nevyužitelných tvarů. Viz. kap. B3.C - URBANISTICKÁ KONCEPCE 
– ZÁMĚRY V K.Ú, B7 – KRAJINNÁ EKOLOGIE, ÚSES, ZELEŇ  

B.6.C. OCHRANA  VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

C1. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 3 

 V řešeném území nejsou vyhlášeny dobývací prostory 

 V řešeném území nejsou evidována ložiska nerostných surovin 

C2.  OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ  4 

 Do řešeného území nezasahují ochranná pásma zdrojů pitné vody, řešené území se nachází 
mimo území CHOPAV. 

C3.  OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD 5 

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

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

B.6.D. UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM VODNÍHO TOKU PŘI 
VÝKONU SPRÁVY VODNÍHO TOKU 4 

Podél vodotečí je nutno respektovat provozní pásmo pro údržbu toků. Dle platného 
zákona může správce vodního toku při výkonu správy využívat  pozemky v šíři do 6m u 
drobných toků – což je případ toků v obci. (V grafické části nevyznačeno) 

Zásahy ÚPNO  vztahující se k předmětu ochrany: 

V převážné části průchodu potoka zástavbou obce je koryto uzavřeno mezi 
soukromými pozemky a přístupné pouze z nich. Přístup k toku znesnadňuje množství lávek 
mezi pozemky rodinných domů a pozemky na druhém břehu, které obyvatelé užívají jako 
zahrádky, i konfigurace terénu. Pro zlepšení podmínek pro přístup k toku je proto navržen 
koridor podél toku vyčleněný z ploch pozemků užívaných jako zahrádky a další částečné 
uvolnění koryta asanací zchátralého domu parc.č. 22. stavební  a menším rozšířením koryta 

na parcele č.42. (podrobněji kap.B.3.D5, ) 

B.6.E.  ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ  4 

Na Nelešovickém potoce ani jiných drobných tocích protékajících k.ú. nejsou 
vyhlášena záplavová území. Dochází však k náhlým lokálním záplavám, které zasahují 
obytné území v centru obce. 

                                                

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

4 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

5 Zákon č.164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,  přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon),  

4 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů,  
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Návrh ÚPNO  vztahující se k předmětu ochrany (viz.  kap. B3.C5 – PROTIEROZNÍ A 
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, B3.D4,  B.9.A.VODNÍ TOKY): 

 Protierozní ochrana povodí  

 členění rozsáhlých pozemků ve strmých svazích 

 zatravňování velmi svažitých pozemků. 

 doporučení vhodné organizace zemědělské činnosti, pěstebních postupů 

 návrh dvou suchých nádrží nad obcí  

 Zajištění přístupnosti koryta Nelešovického potoka pro možnost pravidelné údržby.  

B.6.F.  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 6 

F1.  ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY  

Katastr obce Nelešovice je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb. Z tohoto důvodu jsou budoucí stavebníci povinni postupovat v souladu s ust. § 
22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Konkrétní archeologické lokality nejsou specifikovány. 

F2.  PAMÁTKOVÁ OCHRANA    

Ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek nejsou v řešeném území 
evidovány žádné památky.  

B.6.G. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY A  
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

V řešeném území je nutno respektovat podmínky a omezení vyplývající z obecných 
technických podmínek, platných zákonů a předpisů  vztahujících se k zařízením dopravy  
a technické infrastruktury, platných v době platnosti územního plánu. Hodnoty těchto pásem, 
vyplývající z aktuálních předpisů, jsou uvedeny v příslušných kapitolách dopravy a technické 
Infrastruktury v textové části územního plánu. a graficky (jen ochranná pásma vymezitelná 
graficky v měřítku územního plánu, OP malého rozsahu jen textem v legendě) ve výkrese č. 
2a, 2b a výkresech příslušných profesí  (č. 4,5,6). 

G1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ  7 

V řešeném území je nutno respektovat podmínky režimů v ochranných pásmech 
dopravních zařízení. 

 ochranná pásma podél silničních komunikací mimo urbanizované území: 

 15,0 m od osy silnice III.třídy 

 15m od osy místní komunikace v neurbanizovaném území 

 odstup zástavby nově navržených celků v urbanizovaném území  

 min.10m od osy místních komunikací 

 rozhledové trojúhelníky v křížení komunikací 

                                                

6 Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

7 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

závazná ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích  
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G2 OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  8 

V řešeném území je nutno respektovat podmínky režimů v ochranných pásmech 
zařízení technické infrastruktury (stabilizovaných i navržených) vyplývající z příslušných 
technických předpisů  

 ochranná pásma vodovodů – 1,5 m od líce potrubí pro DN do 500 mm vč., nevyznačeno 

 ochranná pásma stok kanalizace – 2,5 m od líce potrubí nad DN 500, 1,5 m do DN 500 vč.,  
nevyznačeno 

 bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů: 

 STL plynovody  - ochranné pásmo 1m, nevyznačeno 

 ochranná pásma  elektrických a telekomunikačních zařízení: 

Jsou stanovena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné  
vzdálenosti, měřené kolmo  na vedení. (Pro stávající zařízení budovaná do r. 1994 byla 
ochranná pásma určena vládním nařízením č. 80/1957 Sb.)  

 Venkovní vedení VVN 400 kV     - 25 od krajního vodiče (tj. 
při šířce konstrukce 24 m je OP 37 m od osy vedení) 

 Venkovní vedení VN   -  22 kV    -  10 m od krajního vodiče 

 Trafostanice stožárové           -  10 m všemi směry 

 Kabelová vedení energetická  -  1m od krajního kabelu 

U nových zařízení budovaných po roce 1994 jsou ochranná pásma následující  

 Venkovní vedení VN   22 kV         -  7m od krajního vodiče na obě strany 

 Trafostanice stožárové   -   7m všemi směry 

 Kabelová vedení energetická  -  1m od krajního kabelu 

 Kabelová vedení telekomunikační  - 1,5 m od krajního kabelu  

B.6.H. OCHRANNÁ PÁSMA  PROVOZŮ A ZAŘÍZENÍ  

V řešeném území nejsou vyhlášena pásma (z titulu hygienické ochrany) provozů a 
zařízení. V ÚPNO jsou uvedena:  

 ochranné pásmo zemědělského provozu vypočtené v rámci přípravy rekonstrukce bývalého 
teletníku na porodnu prasat (AGROPS s.r.o. Třebíč, 12/2000). Objekt siláže je zde 
s ohledem na technologii provozu uvažován jako neemisní objekt.  

 V samostatné příloze je pro orientaci uveden rozsah případných ochranných pásem 
drobných chovů hospodářských zvířat v zástavbě  

 doporučené ochranné pásmo navržené ČOV  do 50 m (v závislosti na technologii) 

Do OP technických a výrobních zařízení vyhlášených nebo navržených v rámci 
územního plánu nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu 
(školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, 
tělovýchovným a rekreačním účelům a jiných). 

                                                

8 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

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

Zákon č. 151/2000 Sb.o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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B.6.I. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

Pro řešené území platí Generální souhlas vojenské správy ve věcech výstavby 
civilního sektoru. V řešeném území se dle sdělení VUSS nenacházejí objekty a zařízení 
vojenské správy a nepředpokládají se žádné územní nároky. 

Z hlediska projednávání územně plánovací dokumentace a projektové dokumentace 
staveb je nutné žádat o stanovisko vojenské správy v následujících případech: územní plány 
velkých územních celků a sídelních útvarů již při shromažďování územně plánovacích 
podkladů – výstavba a rekonstrukce komunikací (rychlostní, dálnice, I. a II. třídy), železnic a 
jejich objektů – výstavba vedení VN a VVN vyjma 22 kV mimo zájmová území vojenské 
správy – výstavba slaboproudých kabelů, dálkových optických kabelů a automatických 
telefonních ústředen – rekultivace a plošné úpravy pozemků jejichž výměra přesahuje 40 ha 
– veškeré dobývací prostory včetně jejich rozšiřování – použití elektrického roznětu při 
trhacích pracích – výstavba letišť včetně zemědělských – výstavba vysílačů (včetně 
základnových stanic, RR spojů, MW zařízení), retranslačních stanic všeho druhu – výstavba 
objektů vyšších než 30 m relativní výšky – výstavba mostů a vodohospodářských děl na 
splavných vodních tocích – výstavba údolních přehrad a vodních nádrží – výstavba 
elektráren – výstavba nemocnic – výstavba produktovodů, VTL, VVTL plynovodů.  

B.6.J  LIMIT  NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIÁLNÍCH ZÁMĚRŮ  

V řešeném území je respektována ochrana profilu zátopy výhledové suché nádrže na 
severním okraji k.ú. (hráz v k.ú. Suchonice, vyplývající z návrhu ÚPNO Čelechovice). 
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B.7.KRAJINNÁ EKOLOGIE, ÚSES, ZELEŇ  

B7.1 ZELEŇ V ZÁSTAVBĚ 

Umístění samotné obce v krajině je průměrné až nevyhovující, což má za následek již 
zmíněná absence krajinné jak rozptýlené, tak souvislé a liniové zeleně, velmi nepříznivě 
působí prázdné horizonty kolem obce. Napojení na krajinu je příznivé v jediném případě a to 
podél úvozové cesty směřující jižně z centra obce ( k honu Na dílech), která je oboustranně 
hustě zarostlá olšemi (Alnus glutinosa) a lípami (Tilia cordata) s podrostem černého bezu. 

Zeleň ve vesnici je tvořena především soukromými zahradami, které vytvářejí kolem 
obce zelený prstenec. Předzahrádky před jednotlivými soukromými domy jsou většinou 
upravené, ale v komplexním pohledu působí nejednotně. V jižní části obce jsou tvořeny  
především květinovou výsadbou a vyskytují se zde i ovocné stromy, což působí převážně 
v jarním a letním období a vhodně to podporuje příslušnost k hanácké obci. V severní části 
jsou vstupní prostory tvořeny naopak koniferami různých druhů, barev a tvarů, méně již 
růžemi, nebo jinými květinovými záhony. Velkým přínosem je převážná absence 
individuálního oplocení před jednotlivými soukromými domy, které bývá většinou 
nestejnorodé a ruší celkový dojem. O to příznivěji potom působí udržované živé ploty podél 
komunikací, které mají i izolační funkci. Do budoucna by při výsadbě v předzahrádkách měla 
být věnována  větší pozornost domácím listnatým dřevinám, především kvetoucím keřům. 
Výsadbou listnatých okrasných keřů dojde totiž ke značnému oživení zeleně jak v časných 
jarních měsících (jasně zelené nově rašící listy a pupeny), tak i v průběhu celého roku 
(budou-li vybrány postupně kvetoucí dřeviny) a  zlepší se i hygienická funkce zeleně. 

 V centru obce se nachází několik lokalit, které stojí za pozornost. Jedná se například o 
plochu v okolí pomníčku padlých 1. světové války (1) zde působí velice příjemně vzrostlé lípy 
(Tilia cordata) v kombinaci se směsí letniček. Celkový příznivý dojem bohužel poněkud 
narušují  přilehlé zeravy (Thuja occidentalis ssp.) a přerostlé zimostrázy (Buxus 
sempervirens) a růže (Rosa ssp.). Do budoucna by bylo vhodné celou lokalitu vyřešit 
komplexně včetně odstranění nízkého drátěného, světle zeleně natřeného plůtku a 
přerostlých dřevin. 

 U další křižovatky (2) opět vyniká soliterní lípa (jedna musela být skácena), v podrostu 
potom šeřík (Syringa vulgaris), tis (Taxus baccata), růže (Rosa ssp,.) a dřišťál (Berberis 
thunbergii). V poslední době zde byly vysázeny malé zeravy (Thuja ssp.), které zde nejsou 
vhodné a měly by být ještě zavčas přesunuty na jiné místo. V této lokalitě navíc zarazí 
přemíra zpevněných ploch – do budoucna je navrženo další umístění solitérního stromu 
v rozšířené zelené ploše (například u telefonní budky).  

 Na poslední křižovatce (3) (směrem z jihu na sever obce, před hřištěm) upoutá 
výrazný jírovec (Aesculus hippocastanum) s podrostem šeříků (Syringa vulgaris ssp.). Ne 
příliš vhodně umístěné poléhavé jalovce (Juniperus horizontalis) již dožívají, takže lze 
doporučit jejich postupné odstranění. V blízkém okolí (na okraji hřiště, poblíž pomníku 
M.Tyrše, se nacházejí opět kvalitní lípy (Tilia cordata) a u potoka starší smrky. Prostor 
pomníku působí nepříliš udržovaně V rámci celkové úpravy prostoru doporučujeme za 
pomníkem M.Tyrše vysadit stěnu z habru (odmlada stříhaný) – bude tvořit pozadí pomníku a 
clonu před stávajícím nevzhledným plechovým přístřeškem na hranici hřiště (je žádoucí 
nahradit novým z přírodních materiálů případně i umístit v jiném místě v koordinaci 
s ostatními objekty). Podél potoka nahradit smrky vrbami košíkářskými (Salix viminalis), před 
pomníkem optimálně nahradit kovové oplocení kombinací kamenné zídky a živého plotu 
(ptačí zob obecný - Ligustrum vulgaris)  

Podél silnice na Penčičky je vysazen živý plot z  habru (Carpinus betulus), lísky 
(Corylus avellana) a černého bezu (Sambucus nigra). (4) Mezi hřištěm a silnicí je živý plot ze 
smrků (Picea abies) – po dožití dřevin bych do těchto míst doporučujeme liniovou výsadbu 
listnatých stromů s keřovým podrostem.  
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 (5) Snad nejbolavějším místem z hlediska zeleně je areál zemědělského družstva, 
který vzhledem ke své poloze vyžaduje začlenění do krajiny. S výjimkou borovice (Pinus 
nigra) a břízy (Betula verrucosa)  u vstupu se zde však nenachází žádná zeleň, a proto je 
potřeba v co nejkratší době založit izolační pás po celém obvodu této lokality tvořený 
listnatými (s příměsí jehličnatých – zimní období) rychle rostoucími stromy (olše, břízy) 
s bohatým keřovým patrem. Navržená liniová zeleň by kromě okrasné a krajinotvorné funkce 
měla plnit i funkci hygienicko-izolační a ekologickou. Jak již bylo uvedeno, tato otázka se z 
hlediska priority výsadeb jeví jako jedna z nejnaléhavějších. 

Grafické vyznačení stávající a navržené významné zeleně v obci je uvedeno ve 
výkrese č.2b (Urbanistický návrh), čísla v závorce značí číslo lokality zeleně v tomto výkrese. 

B7.2 ZELEŇ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ 

Okolí obce Nelešovice patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám. 
Převažuje zde orná půda protkaná sítí polních komunikací, podél kterých se vyskytují 
vzrostlé i dožívající aleje ovocných stromů, často zde však liniový doprovod cest chybí. Jako 
nejlépe zachovalou a nejpříjemněji působící lze hodnotit alej ořešáků podél silnice směrem 
na Penčičky, naproti alej třešní na navazujícím horizontu je již přestárlá a dožívající. 
Poslední alejí v řešeném území je jednostranná alej hrušní vedoucí severním směrem ze 
zastavěného území obce. V okolní zemědělské krajině se nevyskytuje téměř žádná zeleň - 
naprosto zde chybějí jakékoliv meze,  remízky,  roztroušená zeleň, významnější solitéry, aj. 
Jedinou výjimku tvoří pás listnatých stromů na horizontu v severozápadní části řešeného 
území (na hranicích s k.ú.Kokory), ve kterém převažují ovocné stromy a lípy (Tilia cordata) a 
remízek s mezí v lokalitě Na kokorských kopcích s převahou topolů (Populus nigra), lip (Tilia 
cordata) a bříz (Betula verrucosa)  s podrostem keřů černého beze (Sambucus nigra).  

Malý vodní tok – Nelešovický potok  lemují v jihozápadní části katastru  jednostranně 
ovocné stromy (ořešák, peckoviny), ve střední části za hřištěm byly podél něj vysázeny vrby 
(Salix ssp.) a opět ovocné stromy. V  samotné obci potok protéká zahradami, nebo je 
zatrubněn.  

Trvalé travní porosty se nacházejí v řešeném území pouze okrajově, v úzkých pásech 
na mezích nebo podél Nelešovického potoka, ve velké většině byly rozorány a přeměněny 
na ornou půdu. Tato skutečnost se negativně projevila především ve vztahu k vodní erozi, 
která je problémem hlavně v jižní a západní části katastru. Z tohoto důvodu se navrhuje 
systém protierozních opatření (poldry, meze, zatravnění celých erozně ohrožených 
pozemků), který by měl danou situaci účinně řešit. Velkým přínosem bude rovněž realizace 
liniových prvků systému ekologické stability.  

B7.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

Návrh zeleně v zemědělské krajině, a to jak liniových prvků, tak i ucelených zelených 
ploch, vycházel z Generelu územních systémů ekologické stability krajiny (Ing.Draga 
Kolářová a kol 1992).  

Územní systémy ekologické stability krajiny plní v krajině následující funkce : 

 uchování přirozeného genofondu krajiny 

 existence ekologicky stabilních formací v krajině a jejich  příznivé působení na okolní 
méně stabilní    plochy 

 zvýšení estetické hodnoty krajiny 

 vytvoření podmínek pro polyfunkční využití krajiny 

Tvorbu ÚSES je nezbytné chápat jako dlouhodobý plán postupné strukturální přeměny 
kulturní krajiny. Proto je žádoucí dosažení souladu návrhu ÚSES s územním plánem daného 
území, plány pozemkových úprav a lesními hospodářskými plány. 
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Pro orientaci v problematice ÚSES uvádíme charakteristiku základních pojmů: 

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

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

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

POPIS NÁVRHU – ÚPRAVY OPROTI GENERELU ÚSES 

V konfrontaci s konečným návrhem územního plánu, byl výše uvedený generel na 
některých místech mírně upraven, ovšem jen do té míry, aby nebyl narušen systém 

navržených prvků. (viz. kap..B3.C.4. a následující text). Oproti generelu jsou navrženy dílčí 
úpravy: 

 které reagují na urbanistický návrh – návrhové i výhledové plochy  

 souvisí se snahou vést prvky ÚSES pokud možno jako doprovod jiných liniových prvků 
nebo po jiných hranicích pozemků, tak, aby nebyly oddělovány pozemky nevhodných a 
obtížně využitelných tvarů a aby upřesnění průběhu navržených prvků v rámci projektu 
komplexních pozemkových úprav mohlo být co nejschůdnější (jako orientační podklad 
sloužily historické mapy zapůjčené obcí) a přitom nedošlo k narušení celkové koncepce a 
funkčnosti systému. 

 Minimalizovat souběh ÚSES s vedením sítí, zejména VN vč. ochranného pásma (BK 
24/24,25)   

 s posílením protierozní ochrany - prvky ÚSES by měly  plnit i významnou funkci 
protierozních zábran na svažitých pozemcích. V lokalitě Na záhumenkách,  Dolní černé  a 
Od Čelechovské cesty jsou přidány další interakční prvky jako protierozní meze. 
Navržené prvky představují nutné minimum, přínosné by bylo.další členění mezemi, příp. 

dalším částečným nebo plným zatravněním (viz odd..C5) Zatravnění je navrženo 
v plochách s možností občasného zaplavení ve dvou navržených suchých nádržích nad 

obcí (zahrnuté do ÚSES jako interakční prvky) – viz odd.C7, v nivě potoka a na strmém 
svahu při jižní hranici katastru. Přínosné by bylo další rozšíření zatravněných pozemků ve 
svazích, zejména východně od obce – to je navrženo jako směrná část ÚPNO formou 
výhledu (doporučení). 

 U navrhovaného doplnění břehových porostů je  nutná koordinace se správcem toků (ZVS, 
ÚP Přerov) ohledně ponechání volného manipulačního pruhu pro údržbu toků. Předběžně se 
předpokládá zatravněný pruh široký 6-10 m, osázený dřevinami cca z 1/3. 

 Při realizaci ÚSES je třeba upozornit na nutnou koordinaci s požadavky správců sítí 
v místech střetů nebo souběhu s vedeními TI (struktura výsadby).  
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 V rámci Komplexní pozemkové úpravy může dojít ke korekci nebo upřesnění  průběhu 
navržených prvků ÚSES, zejména nižších prvků nevázaných na stávající linie (potoky, cesty) 
a stávající prvky ÚSES, avšak pouze tak, aby nebyla narušena celková koncepce a 
funkčnost systému. 

 Kromě těchto prvků ÚSES jsou v grafické příloze vyznačeny i plochy  navrženého a 
doporučeného zatravnění  s protierozní funkcí a plochy zeleně v obci.  

V grafické části návrhu ÚPNO (výkres č. 3) jsou jednotlivé prvky ÚSES označeny 
zkratkami BC, BK a IP a popisnými čísly. Protože při přejímání již zpracovaného ÚSES by 
bylo neúčelné prvky znovu přečíslovávat, je zachován systém číslování respektující původní 
koncepci, s menšími změnami a doplněními, obvykle označenými doplňujícím kódem …a, b 
atd.. Všechny tyto prvky jsou v zemědělské části vyhodnoceny co do plošné výměry, kultury 
do příslušnosti ke kódu BPEJ. 

PŘEHLED A POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES:   

1. Číslo mapového listu 1:10 000 

2. Kódové označení prvku ÚSES na daném mapovém listu 

3. Kategorie prvku ÚSES 

4. Název prvku ÚSES, u prvků na lesní půdě určení porostů /porostních skupin/ pomocí 
kódu dle lesní porostní mapy  a příslušné lesní správy 

5. Katastrální území 

6. Stanovištní podmínky určené kódy skupin typů geobiocénů / u prvků na lesní půdě určení 
porostů pomocí kódu dle lesní porostní mapy/. 

7. Stávající stupeň ekologické stability 

8. Výměra plošného prvku ÚSES v ha, délka liniového prvku ÚSES v km, příp. v m.  

9. Stručná charakteristika stávajícího stavu, možnost ohrožení. 

10. Návrh základních opatření. 

1. 24 (25-13-01) 

2. BC 3 

3. Biocentrum lokálního významu 

4. Zadní kopec 

5. Nelešovice 

6. 3B3 

7. 1 

8. 3,02 ha 

9. Orná půda 

10. Založení biocentra v trase regionálního biokoridoru na orné půdě výsadbou lesního 
porostu s druhovou skladbou dle STG 
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1. 24 (25-13-01) 

2. BC 6 

3. Biocentrum lokálního významu 

4. Přední kopec 

5. Nelešovice, Kokory 

6. 2B3 

7. 1 

8. 3 ha ( v řeš.území 1,32 ha) 

9. Orná půda 

10. Založení biocentra na orné půdě v dominantní vrcholové poloze výsadbou lesního 
porostu s druhovou skladbou dle STG 

1. 24 (25-13-01) 

2. BC 7 

3. Biocentrum lokálního významu 

4. Zadní hony 

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 3,15 km  

9. Orná půda 

10. Založení biocentra na orné půdě výsadbou lesního porostu s druhovou skladbou dle STG 

1. 24 (25-13-01) 

2. RBK 3 

3. Biokoridor regionálního významu 

4.  

5. Nelešovice, Kokory 

6. 2B3, 2BC4 

7. 1, 4 

8. 230m, 1,1 ha  

9. Od severu orná půda, dále úvozová cesta ve svahu s doprovodným porostem s osikou, 
topolem, dubem a jilmem a bohatým keřovým patrem, dále  zorněná údolní niva a orná 
půda ve svahu 

10. Na orné půdě výsadba souvislého pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG. 
Doplnění a rozšíření porostů doprovázejících úvozovou cestu. 
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1. 24 (25-13-01) 

2. RBK 4 

3. Biokoridor regionálního významu 

4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 330 m 

9. Orná půda 

10. Výsadba souvislého pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG.  

1. 24 (25-13-01) 

2. BK 8 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  
5. Nelešovice (pokračování k.ú.Suchonice – okr.Olomouc) 

6. 2B3 

7. 1 

8. 440 m (k.ú.Nelešovice) 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba souvislého pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG.  

1. 24 (25-13-01) 

2. BK 24 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice  

6. 2B3 

7. 1 

8. 1780 m 

9. Polní cesta a cesta mezi chmelnicemi - obě bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba souvislého pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG.  

1. 24 (25-13-01) 

2. BK 25 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice  

6. 2B3 

7. 1, 2 

8. 1100 m 

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

10. Výsadba souvislého pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG.  
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1. 24 (25-13-01) 

2. IP 2 

3. Interakční prvek 

4.  

5. hranice k.ú.Nelešovice a Lhotka 

6. 2B3 

7. 1 

8. 280 m 

9. Polní cesta  bez doprovodné vegetace. 

10. Výsadba  pásu keřů s druhovou skladbou dle STG.  

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 26 

3. Interakční prvek 

4.  
5. Nelešovice, Kokory 

6. 2B3 

7. 1 

8. 220 m 

9. Orná půda 

10. Výsadba  pásu keřů s druhovou skladbou dle STG.  

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 27                    

3. Interakční prvek 

4.  
5. Nelešovice, Kokory 

6. 2B3 

7. 1 

8. 190 m 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba  pásu  stromů a keřů  s druhovou skladbou dle STG. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 31a, 31b, 31c 

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice, Kokory 

6. 2BC4 

7. 1, 2 

8. 0,51 ha, 0,80 ha, 0,27 ha  

9. Orná půda a  drobná držba v úzkém pásu mezi silnicí a vodotečí se zatravněnými břehy 
bez břehového porostu 

10. Výsadba  kvalitního břehového porostu podél vodoteče a převedení ploch mezi tokem a 
silnicí na nehnojené TTP s převahou přirozeně rostoucích druhů bylin. 
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1. 24 (25-13-01) 

2. IP 32 

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice, Kokory 

6. 2B3 

7. 1 

8. 315 m (k.ú.Nelešovice) 

9. Orná půda na svahu ohroženém erozí půdy 

10. Výsadba  pásu  keřů se solitárními stromy s druhovou skladbou dle STG na svahu 
ohroženém erozí. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 33a 

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1,3 

8. 270 m  

9. Polní cesta v západní část katastru bez doprovodné vegetace, místy v úvoze porostlé 
keři s ovocnými stromy 

10. Výsadba  pásu  stromů a keřů  s druhovou skladbou dle STG.  

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 33b 

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1,3 

8. 270 m  

1. Orná půda  

9.  

10. Mez se záchytným příkopem, výsadba keřů, v horní (východní) části i skupinek stromů  
s druhovou skladbou dle STG.  

2. 24 (25-13-01) 

3. IP 33c 

4. Interakční prvek 

5.  
6. Nelešovice 

7. 2B3 

8. 1 

9. 200 m  

10. Orná půda  



 69 

11. Výsadba  pásu  keřů  se solitárními stromy s druhovou skladbou dle STG na svahu 
ohroženém erozí. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 34 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 250 m  

9. Rozhraní honů orné půdy 

10. Výsadba  pásu   keřů  s druhovou skladbou dle STG  

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 35 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 250 m  

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba  pásu   keřů se solitárními stromy  s druhovou skladbou dle STG  

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 36 a, 36 b, 36 c 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 480 m, 110 m, 105 m  

9. Orná půda na svahu s možností vzniku eroze půdy 

10. Výsadba  pásu   keřů se solitárními stromy  s druhovou skladbou dle STG  

 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 37 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 (657D-9) 

7. 4 

8. 55m + 0,13 ha  
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9. Izolovaný lesík na okraji obce tvořený dubem, topolem, lípou, vrbou, třešní, se silnou 
příměsí plevelného akátu 

10. Likvidace akátu a jeho nahrazení vhodnou dosadbou  dle STG  

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 38 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3  

7. 1 

8. 470 m 

9. Polní cesta za zahradami bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba aleje ovocných nebo nižších listnatých stromů podél cesty.  

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 39a, 39b, 39c 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2BC4 

7. 1, 2 

8. 400 m, 1,12 ha, 820 + 100 výhled 

9. Tok Kopřivnice – nad obcí zatravněné koryto s ovocnými stromy, v obci protéká 
zahradami, ve středu obce je zatrubněn, pod obcí zatravněné koryto s občasnými 
ovocnými stromy 

10. V místech TTP (a, c -část) výsadba kvalitního břehového porostu s druhovou skladbou 
dle STG. Nad obcí je do IP zahrnuta navržená plocha zatravnění orné půdy zahrnující 
plochu zátopy navrženého poldru (b). V zastavěné části obce (c -část) se v současné 
době jeví předpoklad otevření zatrubněného koryta jako nereálný, v jeho trase dle 
možností výsadba dřevin dle STG – alespoň po skupinkách, nebo keřové porosty. 
Možnost rozsáhlejších úprav v tomto prostoru, které by umožnily mj. otevření koryta 
potoka,  je navržena jako výhled 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 40a, 40b 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 760 m, 75 m 

9. Polní cesta a cesta mezi chmelnicemi bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba pásu keřů se skupinami stromů s druhovou skladbou dle STG. 
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1. 24 (25-13-01) 

2. IP 41 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 550 m 

9. Orná půda 

10. Výsadba pásu keřů a stromů s druhovou skladbou dle STG. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 42 

3. Interakční prvek 

4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1,2 

8. 560 m 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace, v západní části staré ovocné stromy 

10. Výsadba pásu keřů se skupinami  stromů s druhovou skladbou dle STG. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 43 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 900 m 

9. Orná půda na svahu ohroženém erozí půdy 

10. Výsadba pásu keřů se skupinami  stromů s druhovou skladbou dle STG. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 44a, 44b, 44c 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 380 m, 2,28 ha, 540 m 

9. a - orná půda podél svodnice na svahu ohroženém erozí půdy, b – plocha zátopy poldru, 
c - polní cesta podél střediska ZD bez doprovodné vegetace, okraj poldru  

10. Výsadba pásu keřů se skupinami  stromů s druhovou skladbou dle STG. 
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1. 24 (25-13-01) 

2. IP 45 

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 
7. 1,4 

8. 250 m 

9. Polní cesta v horní části bez doprovodné vegetace, dále v úvozu se svahy porostlými 
porostem tvořeným zejména lípou, javorem, topolem a keři 

10. Údržba stávajícího porostu, výsadba  pásu keřů a stromů s druhovou skladbou dle STG 
na zbývajícím úseku cesty 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 46 

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 
7. 1 

8. 490 m 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace, orná půda na svahu ohroženém erozí půdy 

10. Výsadba  pásu keřů a stromů s druhovou skladbou dle STG 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 47  

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3, 2BC4 
7. 1, 3 

8. 160 m +180 m 

9. Remíz tvořený topoly a keřovým patrem, dále polní cesta bez doprovodné vegetace ve 
svahu  

10. Údržba a případné doplnění stávajícího porostu. Podél cesty výsadba pásu stromů a 
keřů s druhovou skladbou dle STG. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 48 

3. Interakční prvek 
4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 
7. 1,4 

8. 500 m, 0,26 ha stav 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace končící v úvozu se svahy porostlými lípou, 
javorem, topolem a keřovým patrem 

10. Údržba a případné doplnění stávajícího porostu. Podél cesty výsadba pásu keřů se 
skupinami stromů s druhovou skladbou dle STG. 
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1. 24 (25-13-01) 

2. IP 49 

3. Interakční prvek 

4.  
5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 230 m 

9. Orná půda na svahu ohroženém erozí půdy 

10. Výsadba pásu keřů  s druhovou skladbou dle STG. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 50 a 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 3 

8. 290 m 

9. Terénní stupeň porostlý keřovým porostem s přirozeně rostoucími druhy 

10. Údržba stávajícího porostu. 

 

11. 24 (25-13-01) 

12. IP 50 b 

13. Interakční prvek 

14.  

15. Nelešovice 

16. 2B3 

17. 1 

18. 300 m 

19. Orná půda na svahu ohroženém erozí půdy 

20. Výsadba pásu keřů  s druhovou skladbou dle STG. 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 51 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice (pokračování v k.ú. Lhotka) 

6. 2B3 

7. 1 

8. 415 m 

9. Orná půda 

10. Výsadba pásu keřů se skupinami stromů s druhovou skladbou dle STG. 



 74 

1. 24 (25-13-01) 

2. IP 52 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 450 m 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba pásu keřů a stromů s druhovou skladbou dle STG. 

1. 25 (25-13-02) 

2. BC 4 

3. Biocentrum lokálního významu 

4. Vlčice 

5. Nelešovice, pokračování v k.ú.Lhotka 

6. 2B3 

7. 1 

8. 2,03 ha (v ř.ú.) 

9. Orná půda ve vrcholové části, přilehlá cesta bez doprovodné vegetace 

10. Založení biocentra na orné půdě výsadbou stromů a  keřů  s druhovou skladbou dle 
STG. 

1. 25 (25-13-02) 

2. BK 3 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice, pokračování v k.ú.Penčice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 710 m (v k.ú.Nelešovice) 

9. Orná půda  

10. Výsadba souvislého pásu stromů a  keřů  s druhovou skladbou dle STG. Trasa BK se 
snaží v maximální míře respektovat parcelaci i modelaci terénu. 

1. 25 (25-13-02) 

2. IP 5 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice, pokračování v k.ú.Penčičky 

6. 2B3, 2BD3 

7. 1 

8. 200 m (v k.ú.Nelešovice) 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba  pásu stromů a  keřů  s druhovou skladbou dle STG.  
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1. 25 (25-13-02) 

2. IP 6 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice, pokračování v k.ú.Penčičky 

6. 2B3, 2BD3 

7. 1 

8. 140 m (v k.ú.Nelešovice) 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba  pásu stromů a  keřů  s druhovou skladbou dle STG.  

1. 25 (25-13-02) 

2. IP 9 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice, pokračování v k.ú.Penčičky 

6. 2B3, 2BD3 

7. 1 

8. 135 m (v k.ú.Nelešovice) 

9. Orná půda na svahu s možností eroze půdy 

10. Výsadba  pásu stromů a  keřů  s druhovou skladbou dle STG.  

1. 25 (25-13-02) 

2. IP 44 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice 

6. 2B3 

7. 1 

8. 180 m  

9. Orná půda  

10. Výsadba  pásu   keřů se solitárními stromy  s druhovou skladbou dle STG.  

1. 34 (25-13-01),34 

2. BK 12 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Nelešovice, pokračování v k.ú.Kokory 

6. 2B3 

7. 1 

8. 105 m (v k.ú.Nelešovice) 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace  

10. Výsadba souvislého pásu stromů a  keřů  s druhovou skladbou dle STG.  
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B.8. DOPRAVA 

B.8.A. ÚVOD - ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY 

Katastrálním územím obce Nelešovice procházejí v současnosti tyto silnice: 

 III/4364 Penčičky – Nelešovice 

 III/43615 Kokory – Nelešovice – Lipňany. 

Silnice třetí třídy mají místní charakter a slouží pro vzájemné propojení sousedících 
obcí, obslužnou dopravu v území a hospodářskou dopravu zemědělské a lesnické výroby.  

Silniční síť je doplněna systémem místních komunikací ve správě obce a 
zemědělských účelových komunikací převážně ZD 

Železniční doprava do řešeného území nezasahuje. 

B.8.B. NÁVRH 

B.1. DOPRAVA SILNIČNÍ 

B.1.1. NÁVRH ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU A VAZBA NA NADŘAZENOU 
SILNIČNÍ SÍŤ 

Dopravní osou obce je průjezdní úsek silnice III/4364. V severním okraji zastavěné 
části se na ni připojuje silnice III/43615. Prostřednictvím uvedených silnic  je obec napojena 
na nadřazenou silniční síť.  

Na průjezdní úsek silnice III/4364, který zajišťuje rovněž přímou obsluhu zástavby, 
navazuje síť místních obslužných komunikací. Tyto jsou řešeny kategorizací jako jedno i 
dvoupruhové.  

Silniční síť i stávající místní komunikace jsou povšechně stabilizované. Navržena je 
drobná směrová úprava v oblouku silnice III/43615 za křižovatkou u hřiště (vč. Úseku 
v přemostění potoka). Územní plán počítá s realizací nových místních komunikací jako 
přístupu do rozvojových ploch – krátkého úseku do plochy návrhu, další, většího rozsahu, do 
výhledových ploch. 

B.1.2. KATEGORIZACE SILNIČNÍ SÍTĚ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Podle návrhu kategorizace silniční sítě se uvažují úpravy silnic III. třídy mimo 
zastavěné území dle zásad obsažených v ČSN 736101 "Projektování silnic a dálnic" v 
kategorii S 7,5/60.  

Průjezdní úseky budou upravovány v kategorii odpovídající úsekům mimo souvislou 
zástavbu jako MS8/50, event. 40, další místní komunikace dle dopravní funkce 
s přihlédnutím k dopravním poměrům v obci. Budou užity kategorie dle ČSN 736110 
"Projektování místních komunikací". Jedná se o tyto kategorie obslužných komunikací 
funkčních tříd C2 a C3: 

 dvoupruhové MS 8/40 

 dvoupruhové MO 7/30 

 jednopruhové MO 5/30 

 s odstavným pruhem MO 7/30 

Lokálně může být po zvážení místních podmínek užito komunikací ve funkčních třídách 
D1 - obytné zóny.  
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B.1.3. ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ 

Pro určení dopravního zatížení silniční sítě pro návrhové období do 2015 se obecně 
vychází z výsledků celostátního sčítání dopravy na silnicích a dálnicích, , provedeného ŘSD 
v roce 2000. Pro určení výhledové zátěže lze užít  Výhledové koeficienty růstu intenzity 
silniční dopravy, zpracované  SSF Praha. 

V řešeném území se nenachází žádný sčítací úsek a rovněž nebylo prováděno 
operativní profilové sčítání.  

Zatížení na silnicích odpovídá jejich charakteru jako nejnižší silniční sítě s lokální 
dopravou, zajišťující propojení obcí. 

B.1.4. OCHRANNÁ PÁSMA - STAVEBNÍ ČÁRY 

Podél silničních komunikací budou respektována ochranná pásma mimo  souvislou 
zástavbu a to podle $ 30 Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. v těchto 
vzdálenostech od osy komunikací: 

 15,0 m od osy silnice III.tř. 

 15,0 m od osy místní komunikace mimo souvislou zástavbu 

V souvislé zástavbě je nutno respektovat především uliční čáry v případech 
dostaveb, u nově vznikajících celků je nutno dodržet mimo hluková pásma základní 
minimální hodnoty takto: 

 10,0 m od osy místních komunikací C2 a C3 

Dále bude nutno respektovat rozhledová pole křižovatek, určená ve smyslu ČSN 
736101, 736110 a 736102. 

Při stavební činnosti je třeba respektovat hluková hygienická pásma.  

Hodnoty hlukového zatížení silniční dopravou mohou být stanoveny na základě 
intenzity dopravy, zjištěné sčítáním dopravy. Záměry budou posuzovány z hlediska Zákona 
č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazujícího Nařízení vlády č.88 /2002 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru budou uvažovány jako součet 
základní hladiny hluku 50 dB a korekcí, uplatňovaných v závislosti na místních podmínkách, 
denní době a poloze území vzhledem k hlavním komunikacím dle nařízení vlády č.88 /2004 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

B.1.5. DOPRAVA KLIDOVÁ 

Při zpracování územní dokumentace je nutno ve smyslu ČSN 73 6110 "Projektování 
místních komunikací" uvažovat u všech potenciálních zdrojů dopravy parkovací a odstavná 
stání a to pro stupeň automobilizace 1:2,5. 

Při navrhování ploch pro odstavování a parkování automobilů i garáží je nutno 
respektovat hygienické požadavky na ochranu životního prostředí a postupovat dle platných 
norem pro tyto stavby. Pro cílový stav automobilizace 1:2,5 jehož bude dosaženo v průběhu 
návrhového období je počítáno se všemi dostupnými formami realizace odstavných stání - 
umístění parkovacích a odstavných ploch v terénu i v garážích. 

Pro území s rodinnými domy, které mají garáže umístěny v objektech či přistavěny jako 
samostatné objekty na soukromých pozemcích, se předpokládá pokrytí potřeby realizací 
menšího počtu krátkodobých stání parkovacích u přístupových komunikací, nebo přímo na 
nich.  Pro domy, kde z prostorových důvodů není možno zajistit stání na vlastních 
pozemcích, je navržena možnost výstavby garáží v navržené podnikatelské ploše na místě 
bývalých siláží a ve dvoře obecního úřadu.  
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Řešení klidové dopravy se dále zaměří na zabezpečení dostatečného počtu stání u 
objektů vybavenosti  - sportovně společenského areálu a v centru obce. 

Jsou uvedeny tyto plochy pro parkování: 

 cca  3 stání u autobusové točny (stávající plocha před obchodem) 

 cca 8 stání u hřiště 

Veškeré nově navržené objekty musí zajistit již v rámci územní přípravy dostatečný 
počet parkovacích stání v rámci pozemku objektu. 

Případné potřeby odstavování užitkových vozidel podnikatelů je možno uskutečnit  
(pokud to není možné nebo vhodné přímo uvnitř vlastního pozemku) buď v areálu 
zemědělského družstva nebo v ploše bývalých siláží, určené jako plocha pro drobné 
podnikání. 

V mapové části  (výkres č. 4b) jsou zaznačeny plochy sloužící klidové dopravě. 

B.1.6. HROMADNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA 

Hromadná doprava osob v řešeném území je zajišťována v současné době linkovými 
autobusy. Jsou provozovány tyto linky: 

 890712 Olomouc – Nelešovice – Tršice 

 920006 Přerov – Kokory - Tršice 

V obci se nachází zastávka Nelešovice, náves. 

Vzhledem k dostatečné dostupnosti - viz mapová část se zakreslením izochrony 
dostupnosti 10 min - je poloha stávající zastávky povšechně vyhovující. Místní úpravy budou 
provedeny ve smyslu požadavků ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky. 

B.1.7. OSTATNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY A ZAŘÍZENÍ 

Žádná významná dopravní zařízení se v obci nenacházejí. 

B.2. OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY  

B.2.1. DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ  

Do řešeného území nezasahují zájmy železniční dopravy. 

B.2.2 DOPRAVA LETECKÁ  

Nemá vliv 

B.2.3. DOPRAVA VODNÍ  

Nemá vliv 

B.2.4. DOPRAVA ZEMĚDĚLSKÁ  

Hlavním producentem zemědělské dopravy je místní středisko ZD Kokory. Intenzita 
provozu zemědělské techniky je výrazně závislá na sezónních pracích, nepředstavuje však 
zásadní problém s výjimkou průjezdů prostorem centra – u autobusové točny. V rámci 
výstavby protipovodňových opatření je ve východní části obce navržena polní cesta v tělese 
poldru. Propojení zemědělské dopravy směrem na Kokory tak bude vedeno mimo zástavbu. 
U obou navržených poldrů jsou navrženy náhrady polních cest, které budou přerušeny 
stavbou hrází nebo vedou plochou zátopy. 
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V rámci komplexní pozemkové úpravy lze v dalších částech území očekávat možné 
další zahuštění sítě příp. obnovení části dřívějších polních cest. V souvislosti s případným 
vyčleňováním  pozemků soukromých vlastníků je nutno upozornit na nezbytnost zajištění 
přístupu na tyto jednotlivé pozemky. Jednotlivé pozemky vzniklé po pozemkových úpravách 
budou obsluhovány rozvětvením sítě polních cest s minimalizací nároků na nové sjezdy ze 
silniční sítě. 

B.2.5. DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ 

Katastrem obce nejsou vedeny cykloturistické trasy dle zpracovaných generelů. 
Významná dálková cyklotrasa Jantarová stezka vede blízkými Penčicemi a Penčičkami. 
Mimo běžná dopravní spojení realizovaná v souběhu s MK a průjezdními úseky silnic se v 
řešeném katastru nenacházejí významné pěší či cyklistické trasy. Pro cykloturistiku je 
využívána stávající síť silničních a polních komunikací.  

V návrhu ÚPNO je navrženo doplnění chodníků v západní a severní části obce. 

V celém území je žádoucí postupně provádět úpravy povrchů vybraných polních cest 
vyznačených v grafické části jako vhodné pro místní cykloturistický provoz. 

B.3. ZÁVĚR 

Dopravní problematika obce je řešena v návrhovém období lokální úpravou dopravně 
nevyhovujících míst, doplněním sítě polních cest a chodníků v obci. Pro uvažované 
výhledové plochy jsou navrženy ve výhledu i potřebné místní komunikace. 
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B.9.TECHNICKÉ VYBAVENÍ    

B.9.A  VODNÍ  TOKY  A  PLOCHY,  MELIORACE, PROTIPOVODŇOVÁ A 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ  

A1. SOUČASNÝ STAV: 

Prakticky celé katastrální území Nelešovice je shodné s hydrologickým povodím 
Nelešovického potoka. Zjednodušeně lze tedy konstatovat, že na značné průtoky v potoku 
(zejména za bouřkových stavů) nemají rozhodující vliv pozemky sousedních obcí. 

Podle základní vodohospodářské mapy spadá obec Nelešovice do povodí Olešnice (4-
10-03-129), které má rozlohu 24,243 km2. Pod obcí Majetín se Olešnice vlévá do Loučky a 
následně do ramene řeky Moravy (tzv. Morávky). 

Nejvyšší místo povodí má kótu 290 m.n.m. a terén u soutoku Nelešovického potoka 
s Kopřivnicí má kótu 231 m.n.m. 

Potok protékající středem obce Nelešovice pramení v severní části k.ú. Nelešovice. Do 
potoka dále ústí meliorační svodnice a příkopy, které odvádí vody z okolních intenzivně 
obdělávaných pozemků, na kterých je provedeno odvodnění. Charakteristikou těchto toků 
jsou extrémně nevyrovnané průtoky s rizikem vzniku náhlých lokálních povodní. Jedním 
z důvodů je téměř zcela odlesněné povodí s naprostou převahou orné půdy, nevhodnou 
skladbou pěstovaných kultur a s nedostatkem rozptýlené vegetace, mezí a travních porostů. 
Porosty se vyskytují pouze v okolí koryta Nelešovického potoka, jinde jen velmi zřídka. 

Nelešovický potok prochází centrem obce a v minulé době došlo několikrát k záplavám 
centrální části obce v místě pod soutokem s meliorační svodnicí. 

V části, kde potok prochází mezi zahradami, je z důvodu pravidelné údržby koryta 
nevhodné situování zahrad těsně podél břehu toku. 

Správcem Nelešovického potoka je Zemědělská vodohospodářská správa (dříve Státní 
meliorační správa)  – územní pracoviště Přerov. 

A2. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ: 

Na Nelešovickém potoce není vyhlášeno záplavové území a žádné jiné záplavové 
území do řešeného území nezasahuje. V centru obce však dochází k náhlým lokálním 
záplavám. 

A3. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Návrh řešení respektuje veřejné přírodní toky v zájmovém území obce Zlepšení čistoty 
toků bude docíleno dobudováním kanalizačního systému obce Nelešovice, který svede 
všechny splaškové vody do ČOV. 

Obec má vypracovanou studii posouzení kapacity Nelešovického potoka (zpracovala 
firma ISSO Olomouc v roce 2000), ve které jsou navrženy opatření pro ochranu obce proti 
přívalovým vodám. 

Je navrženo vybudování dvou suchých poldrů. První poldr bude situován na 
Nelešovickém potoce nad obcí (u hřiště), druhý poldr bude umístěn na meliorační svodnici 
východně od obce. 

Pro zlepšení průtokových poměrů Nelešovického potoka v centru obce je nutné provést 
další úpravy toku, vyplývající z výše uvedené studie.  

Především je nutné upravit soutok Nelešovického potoka a meliorační svodnice a 
vyspravit přechod otevřeného koryta do propustku pod komunikací. 
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Dále je nutné provádět pravidelnou údržbu a čištění koryta. V lokalitě mezi zahradami 
je nutné vyřešit zpřístupnění koryta přes soukromé pozemky. V návrhu ÚPNO je uveden 
návrh přístupových míst a koridoru pro přístup údržby, případně, v některých částech území, 
je přístup možné řešit jen dohodou s vlastníky pozemků. 

Hlavní důraz však musí kladen na protierozní ochranu povodí, Tato opatření si vyžadují 
i novou výsadbu zeleně, zatravnění strmých úseků nebo zřízení teras a organizování 
agrotechnické činnosti na území náležícím do povodí Nelešovického potoka. Obdobně je 
nutno postupovat i na svazích spadajících do jiných povodí: svahy na východním okraji 
katastru mohou představovat ohrožení na k.ú. Penčičky (povodí Olešnice), svahy na 
severním okraji zase náhlé přítoky do údolí Kopřivnice. 

Při zachování stávajících pěstebních postupů a vybudování suchých poldrů sice dojde 
k výraznému zploštění povodňové vlny, ale rovněž k zanášení poldrů bahnem. To bude mít 
vliv zejména na náročnost jejich údržby. V případě absence odstraňování nánosů by celá 
investice ztratila smysl. 

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

A4. MELIORACE 

Podle podkladů Zemědělské vodohospodářské správy (dříve Státní meliorační správy) 
– územní pracoviště Přerov je ve východní části katastru několik lokalit odvodněných trubní 
drenáží. Tyto plochy jsou zakresleny ve výkresech č.4,5,6a (Doprava a technická 
infrastruktura) a 7a, b (zemědělská část) v měř. 1:5000. 

A5. UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH  S KORYTEM VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU 
SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ 

Dle zákona č. 254 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) může správce vodního toku při výkonu správy užívat po předchozím 
projednání s vlastníky pozemky sousedící s korytem toku v šíři do 6m u drobných toků – což 
je případ toků v obci. V části zastavěného území není dodrženo, nezbytná potřeba je řešena 

návrhem koridoru pro přístup údržby – viz. kap.B3.C5, B3.D.4.    

.    
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B.9.B  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

B1. POUŽITÉ PODKLADY 

 Přerov, vodovod Čekyně-Penčice (studie Voding Hranice,          ing. Pilař, 1999) 

 Průzkumy a rozbory, koncept  ÚPNO Nelešovice (ISSO Olomouc, ing. Kožušníček, S. Krejčí) 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, schválený Radou Olomouckého 
kraje 26.8.2004 („PRVKOK“) 

B2. STÁVAJÍCÍ STAV 

PITNÁ VODA: 

Obec Nelešovice v současné době nemá vybudovanou veřejnou vodovodní síť. 
Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je zajišťováno individuálně z domovních studní a 
tlakových nádrží. Kvalita podzemní vody není dle vyjádření starosty příliš dobrá, aktuální 
rozbory pitné vody však nejsou k dispozici. Vzhledem k intenzivnímu obhospodařování půdy 
v okolí obce a provozu ZD (silážní jámy, žumpy) dochází pravděpodobně k ovlivnění kvality 
podzemní vody (splachy z hnojiv a průsaky z nádrží). 

UŽITKOVÁ VODA 

Jako zdroj požární vody slouží podzemní nádrž v prostoru autobusové točny (v 
minulosti tam bývalo plavisko) 

B3. VÝPOČET POTŘEBY VODY 

Podkladem pro výpočet potřeby vody byla směrnice č.9 pro výpočet potřeby vody při 
navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vodních zdrojů. 

 Posuzované množství obyvatel   270 (trvalé bydlící obyvatelstvo včetně rezervy + 
přechodné bydlení v objektech individuální rekreace) 

 Předpokládaná spotřeba vody redukovaná podle současných trendů a s ohledem na 
spotřebu vody v minulých letech    130 l/obyv.x den 

 270 x 130 = 35100 l/den = 35,1 m3/den 

 Celková denní potřeba vody: 

Q24 = 35,1 m3/den 

 Maximální denní potřeba vody: 

Qd = Q24 x kd = 28,6 x 1,5 = 42,9 m3/den 
kd....koeficient denní nerovnoměrnosti 

 Maximální hodin. spotřeba. vody: 

Qh = Qd x kh = 52,65 x 1,8 = 94,77 m3/den = 1,1 l/sec 
kh....koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

B4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Pro zpracování předkládaného stupně ÚPn byla použita studie „Přerov, Vodovod 
Čekyně – Penčice“ vypracovaná firmou Voding Hranice. Tato studie posuzuje možnosti 
zásobování obcí Čekyně, Penčice, Lhotka, Nelešovice, Sobíšky a Zábeštní Lhota. 

Návrh byl dále koordinován s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje. Princip řešení  pro obec Nelešovice není s tímto dokumentem v rozporu. 
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Pro zásobování zmíněných obcí pitnou vodou bylo s ohledem na možné technické 
řešení a nutné investiční náklady zvažováno několik variant. Dle informace od zástupce MěÚ 
Přerov byla již jedna z variant vybrána jako nejvýhodnější a v současné době probíhá 
stavební příprava. 

Vybraná varianta spočívá ve využití nedostatečně provozně využitého systému 
zásobování obcí Sobíšky, Zábeštní Lhota pitnou vodou. Do tohoto systému Skupinového 
vodovodu Přerov s akumulací ve VDJ Buk 2x250 m3 je voda gravitačně přepouštěna z VDJ 
Čekyně. Z vodojemu Buk je voda čerpána do vodojemu Sobíšky 2x50m3 s hladinou vody 
319,45 m n.m. a dnem 316,70 m n.m. Z vodojemu Sobíšky je gravitačně zásobována obec 
Sobíšky a Zábeštní Lhota. Penčice, Čekyně, Nelešovice a Lhotka budou napojeny na 
koncovou část rozvodné sítě Zábeštní Lhoty přívodním řadem do Penčic. 

Na přívodním řadu z Penčic do Lhotky bude osazena vodoměrná šachta a odbočka do 
Nelešovic. Přívodní řad DN 100 bude veden podél silnice Nelešovice – Penčice (délka cca 
1800 m). Rozvodná vodovodní síť v obci je navržena z PVC v profilech DN 50÷100. celková 
délka rozvodných řadů v obci je cca 2060 m. 

Rozvojové plochy a výhledové lokality zástavby budou zásobeny pitnou vodou 
napojením na navrhovaný vodovod v obci. 

B.9.C. ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD  

C1. POUŽITÉ PODKLADY 

 Průzkumy a rozbory, koncept  ÚPNO Nelešovice (ISSO Olomouc, ing. Kožušníček, S. Krejčí) 

 Pasport kanalizace Nelešovice (Aquaplan, ing. Kuda, 1994) 

 Likvidace odpadních vod Nelešovice (Aquaplan, ing. Kuda, 1994) 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, schválený Radou Olomouckého 
kraje 26.8.2004 („PRVKOK“) 

C2. STÁVAJÍCÍ STAV 

V roce 1994 byla firmou Aquaplan zpracována pasportizace stávající kanalizační sítě 
v obci. 

Jedná se převážně o betonové trouby DN 250 ÷ 500 uložené poměrně mělce pod 
terénem. Kvalita stávající dešťové kanalizace nesplňuje požadované parametry (vzdálenost 
šachtic, netěsnost trubních spojů atd.). Do koncových úseků stok jsou navíc zaústěny i vody 
z polních tratí. 

Stávající kanalizace kolem komunikace od návsi směrem na Penčice je vedena 
oboustranně s výustí do Nelešovického potoka, resp. meliorační svodnice. Kolem silnice od 
návsi směrem k Čelechovicím je kanalizace umístěna v krajnici a ústí do potoka. Odpadní 
vody z jižní část návsi jsou odváděny ve dvou samostatných stokách, které jsou napojeny do 
zatrubněné části potoka. 

Do zatrubněné části Nelešovického potoka je evidováno ještě několik dalších 
samostatných napojení stok nebo vpustí. Ve spodní části obce jsou do toku napojeny další 
dvě samostatné kanalizace. 

Většina objektů v obci má odpadní vody napojeny přes žumpy nebo septiky přepadem 
do potoka, nebo vypouštějí splaškové vody do toku přímo. 

Stávající způsob odvádění odpadních vod v obci je z hygienických a estetických 
hledisek nevyhovující. Vody před vypouštěním do toku nejsou čištěny a jejich vypouštění 
nesplňuje podmínky vládního nařízení č. 61/2003 Sb., které stanovuje ukazatele a hodnoty 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. 
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C3. VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD A PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ 

 Posuzované množství obyvatel          270 (trvalé bydlící obyvatelstvo 
včetně rezervy + přechodné bydlení v objektech individuální rekreace) 

 Předpokládaná produkce splaškových vod                   130 l/os.den 

                  270 x 130 = 35100 l/den = 35,1 m3/den 

Q24 = 35,1 m3/den = 0,41 l/sec 
Qd = Q24 x kd = 35,1 x 1,5 = 52,65 m3/den 
Qh = Qd x kh = 52,65 x 4,6 = 242,19 m3/den = 2,8 l/sec 

Celkové hodnoty znečištění: 

BSK5 – 16,2 kg/den = 461,5 mg/l 
NL - 48,6 kg/den = 1384,6 mg/l 
Ncelk. – 4,05 kg/den = 115,4 mg/l 
Pcelk. – 0,675 kg/den = 19,2 mg/l 
CHSK – 32,4 kg/den = 923,1 mg/l 

C4. POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou stanoveny emisní standardy ukazatelů 
přípustného znečištění odpadních vod. Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL pro 
ČOV do 500 EO stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a 
stavu vody v toku a místních podmínek.  

Jako recipient pro vypouštění čištěných odpadních vod je uvažován Nelešovický potok 
ústící do vodoteče Kopřivnice, která spadá do povodí Olešnice. Průtokové poměry 
Nelešovického potoka nebyly v rámci ÚPNO zjišťovány. 

Podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou stanoveny imisní standardy ukazatelů 
přípustného znečištění povrchových vod: 

O2    – >6 mg/l 

BSK5  – 6 mg/l 

CHSKCr – 35 mg/l 

N-NH4 - 0,5 mg/l 

Pc     – 0,15 mg/l 

NEL    - 0,1 mg/l 

C5. MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Q = F x k x i15 

F……plocha kanalizačního okrsku v ha 
k……odtokový součinitel dle druhu povrchu 
i15…intenzita návrhového deště (t = 15 min.,p = 1) 

Q = 18 x 0,25 x 130 = 585 l/sec 

C6. NÁVRH ŘEŠENÍ 

KANALIZACE 

Celou stávající stokovou síť navrhujeme upravit tak, aby splňovala požadavky 
příslušných norem, zejména pak ČSN 75 6101 – stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 
EN 752 – 2 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, část 2: Požadavky a 
ČSN EN 752 – 2: Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, část 3: 
Navrhování. 
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Uvažujeme s vybudováním systému jednotné kanalizace v celé obci. Stávající 
stoková síť bude v nevyhovujících úsecích rekonstruována a doplněna o nové kanalizační 
stoky. 

Doporučujeme vypracovat nejdříve hydrotechnický výpočet, na základě kterého bude 
možné provádět postupnou rekonstrukci stávající kanalizace a případně upravovat dimenzi 
potrubí tak, aby bylo zajištěno bezproblémové odvedení splaškových a dešťových vod 
z obce. 

Podle hydrotechnického výpočtu bude možné také navrhnout dimenzi nového potrubí 
kanalizace a upřesnit polohu, počet i typ oddělovacích komor. 

V návrhu je uvažováno s přepojením dvou stávajících samostatných stok v horní části 
obce do jedné nové stoky. Stoka bude na návsi umístěná na levém břehu zatrubněného 
potoka. V místě, kde tok přechází do otevřeného koryta, bude na levobřežní stoku osazena 
oddělovací komora a odpadní vody budou převedeny na pravou stranu toku do čerpací 
stanice. 

Odpadní vody z horní části návsi (nad kaplí) jsou svedeny stávající kanalizací 
k pravému břehu potoka. U kaple bude kanalizace napojena na novou stoku odvádějící 
odpadní vody na pravém břehu potoka k výše zmíněné čerpací stanici s oddělovací 
komorou. 

Výtlakem splašků jsou odpadní vody z čerpací stanice odváděny do nové gravitační 
stoky situované v krajnici silnice směrem na Kokory. 

Odpadní vody ze stávajících objektů na pravém břehu Nelešovického potoka pod 
silnicí v jihozápadní části obce budou svedeny do čerpací stanice a odtud čerpány do 
navrhované hlavní stoky podél komunikace. 

Lokalitu určenou pro novou zástavbu podél silnice do Nelešovic v jihozápadní části 
zástavby bude možné odkanalizovat přípojkami do navrhované kanalizace v krajnici silnice. 

Nové objekty budované v lokalitě navrhované zástavby v severovýchodní části obce 
budou odkanalizovány do nové stoky podél komunikace. 

U objektů umístěných v horní části obce na pravém břehu potoka bude likvidace 
splaškových vod řešena individuelně (např. domovní ČOV, domovní čerpací stanicí, žumpou 
apod.). 

Odkanalizování výhledové zástavby v jižní části obce na levém břehu potoka je možné 
řešit vybudováním jednotné kanalizace svedené do oddělovací komory a napojením splašků 
do nové čerpací stanice využívané i pro stávající zástavbu. 

Odvedení odpadních vod v lokalitě výhledové zástavby v severní části obce lze řešit ve 
dvou variantách. V obou variantách uvažujeme s vybudováním nové jednotné kanalizace. 

V první variantě lze odpadní vody odvést novou stokou v cestě směrem k návsi. Druhá 
varianta uvažuje s vybudováním oddělovací komory s čerpací stanicí a čerpáním odpadních 
vod  do horní části obce přes potok do stávající kanalizace. 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

V rámci návrhu řešení čištění odpadních vod obce Nelešovice navrhujeme napojení 
výše uvedené kanalizační sítě na účinnou čistírnu odpadních vod, které by zajistilo splnění 
limitů pro vypouštění odpadních vod do recipientu. 

Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci „Likvidace odpadních vod 
Nelešovice“, která řeší dvě základní varianty umístění ČOV. 
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VARIANTA 1 – ČOV umístěná pod obcí na pravém břehu potoka s odtokem 
vyčištěných vod do recipientu. Dle „PRVKOK“ je uvažována  malá aktivační ČOV. Podle TNV 
75 6011 – Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení pro čistírnu mechanicko-
biologickou, s úplným zakrytím mechanického čištění a kalových polí je vzdálenost mezi 
ČOV a zástavbou 50 ÷ 100 m. 

VARIANTA 2 – Společná ČOV pro obce Nelešovice a Čelechovice umístěná pod 
křižovatkou cest Nelešovice – Čelechovice.  

Návrh byl dále koordinován s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje. Princip řešení  pro obec Nelešovice není s tímto dokumentem v rozporu („PRVKOK“ 
připouští obě tyto varianty, s preferencí varianty 2). Výstavba se dle „PRVKOK“ předpokládá, 
s ohledem na velikost a charakter sídla, až ve vzdálenějším časovém horizontu. Do té doby 
je nutno likvidaci odpadních vod řešit individuálně.  
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B.9.D. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  

D1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Jedná se o obec menší velikosti nacházející se  v okrese Přerov. Výpočtová zimní  

venkovní teplota pro danou oblast je -15
0
C, otopné období trvá 235 dní, průměrná zimní 

teplota + 3,9
0
C. Zástavba obce je převážně tvořena typickou vesnickou zástavbou. 

D2. ZDROJE TEPLA  

V  areálu ZD Kokory je instalován plynový hořák  sušičky  chmele o výkonu 1,0 MW. 
Hořák je využíván sezónně, cca 2 týdny v době sklizně chmele. Dále je ve středisku menší 
tepelný zdroj o výkonu 20 kW. 

Jinak v obci nejsou dle Zákona č.286/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (Zákon o ochraně ovzduší) zdroje větší jak 200 kW (střední zdroje 
znečištění). Většina domků je vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je 
plynofikována.  

D3. NÁVRH ŘEŠENÍ : 

Ke znečistění ovzduší dochází lokálními zdroji tepla, především se jedná o kotelny na 
tuhá paliva (úlety popílku a SO2). V obci probíhá v současné době plynofikace. Při 

plynofikaci stávajících kotelen je nutné provést podstatnější zásahy do strojní části, záměna 
kotlových jednotek, osazení prvků měření a regulace, vyvložkování komínových těles, 
kontrola výšek a průměrů komínů. Doporučuje se osazování kotlů s vysokou účinností 
spalování tak, aby úlety NOx byly minimální.   

Ke zlepšení ekologických parametrů (snížení koncentrací škodlivin) je možné použít 
tato řešení , nebo jejich kombinace: 

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

 použití kvalitního uhlí – koks, černé uhlí, hnědé uhlí. U rodinných domů je vhodné instalovat  
akumulační nádoby o objemu cca 2000l (vyšší komfort, při nabíjení akumulační nádoby kotle 
pracuje v optimálním režimu, jsou tedy nižší úlety škodlivin) 

 použití kotlů na spalování biomasy (převážně dřeva), nejlépe v kombinaci s akumulačními 
nádržemi   cca 2000l na běžný RD 

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

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

 vytápění elektrické akumulační 

 spalovaní lehkých topných olejů 

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

Z hlediska ekologického projektant jednotlivě nevylučuje žádnou z výše uvedených 
možností. Vzhledem k současným cenám energií se jeví jako provozně nejvýhodnější (při 
vyšším standartu vytápění) použití varianty – tepelné čerpadlo + elektrokotel (špičkový 
provoz, cca 15% topné sezóny). Pro nižší provozní standart (manuální práce) je 
nejvýhodnější použití kotle na dřevoplyn se zabudovanými akumulačními nádobami (cca 
2000l pro běžný RD). Před změnou technologie vytápění je vhodné provést co nejkvalitnější 
zateplení objektu. 
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D5. LIMITY : 

V návrhovém období se počítá s plynofikací cca 70 - 80% objektů, 20 - 30% objektů 
bude vytápěno jiným způsobem, viz další popis. Maximálně 10% objektů může být plně 
„elektrifikováno“ (kategorie C). 

D6. OSTATNÍ 

Při realizaci je nutné dodržovat především tyto zákony: Zákon č.406/2000 Sb. O 
hospodaření energií a zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon a jejich příslušné prováděcí 
vyhlášky, Zákon č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

B.9.E. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

E1.POUŽITÉ PODKLADY 

 zaměření skutečného provedení stavby plynovodu v k.ú. Nelešovice (Noving Morava 
Kojetín,1997) 

E2. SOUČASNÝ STAV 

V současné době je v obci vybudován středotlaký plynovod. Z vysokotlakého 
plynovodu byla u Kokor provedena přípojka a nová regulační stanice na 1200 m3/hod. 

Obce Nelešovice i Čelechovice jsou napojeny na STL rozvod v Kokorách. Společná 
trasa zásobního řadu je vedena v poli (podél pravého břehu potoka Kopřivnice). Přibližně 
300 m pod obcí Čelechovice kříží plynovod silniční komunikaci III.třídy a potok Kopřivnici. Po 
dalších asi 80 m je z řadu provedena odbočka k obci Čelechovice. 

Hlavní přívod k obci je z lPe Ø90x8,2 mm a navazující rozvody v obci jsou provedeny 
z lPe DN50. Podchody pod vozovkou a toky jsou provedeny protlakem. 

E3. NÁVRH ŘEŠENÍ 

V Nelešovicích se bude STL plynovod připojovat na další nemovitosti v rámci 
plánované dostavby nových RD. Lokality výstavby RD budou napojovány přes nově 
postavené řady navazující na stávající rozvod. Všechny nové řady budou z potrubí lPe DN 
50. 

E4. BILANCE POTŘEBY PLYNU: 

Pro základní bilanční výpočet je třeba počítat s následujícími údaji: 

stávající stav               69 bytů trvale obydlených 

navržený stav         75 bytů trvale obydlených 
vč. rezervy druhého bydlení (10-15)      celkem 90 bytů 
     

maximální hodinová potřeba plynu pro jeden rod. dům (1BJ)    Qhmax = 3,0 m3/h                                    

celkem  pro 90 (BJ)                       Qhmax = 270 m3/h                                    

průměrná roční potřeba plynu pro jeden RD. (BJ)      Q = 3290 m3/rok       

celkem pro 90 BJ)                          Q = 296 100 m3/rok  
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B.9.F. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

F1. ELEKTROROZVODY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ: 

Podkladem  pro  zpracování územního plánu obce Nelešovice byly předchozí  koncept 
ÚPNO a Souborné stanovisko..  

Řešeným územím mimo zastavěnou část obce probíhají venkovní vedení VVN 400 kV 
číslo 402 a 413 ve směru rozvodna Prosenice. Trasy linek VVN budou zachovány a 
respektovány včetně ochranných pásem.  

Obec Nelešovice je zásobovaná elektrickou energií odbočkou z linky VN 22 kV  č.40, 
která je vedena z rozvodny R110/22 kV Dluhonice do rozvodny 110/22 kV Olomouc - 
Hodolany. Stávající  napájecí linka byla rekonstruována  a  svým  průřezem  a provedením 
odpovídá současným  i  budoucím  nárokům  na  odběr  elektrické energie.  

Úprava v trasování venkovních vedení VN 22 kV bude pouze částečně upravena 
v místech výstavby nové TS1 a při budování suchého poldru. 

Rozvody NN  jsou provedeny v obci  Nelešovice venkovním  vedením. Při  výstavbě 
nové zástavby rodinných domků budou tyto objekty připojeny na kabelové vedení. Stávající 
venkovní rozvody jsou ve vyhovujícím stavu, jejich rekonstrukce byla provedena v roce 1984. 
S celkovou kabelizací venkovních vedení NN obce je možno proto počítat v ponávrhovém 
období. 

F2. STÁVAJÍCÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE: 

 TS 1      železná    160 kVA 

 TS2 + ZD     4.sloup betonová   160 kVA 

F3. NÁVRH ENERGETICKÉ BILANCE: 

Stávající počet bytových jednotek včetně  objektů druhého bydlení 75 
2015  75 + (10) - 15 (druhé bydlení) =     90 
(odpad 5 BJ, nově navrženo 15 – 17 BJ) 
 
(Výhled – započtena kapacita vždy jen jedné z možných lokalit)  20-25) 

Celkem s výhledem         110-115 

Vzhledem k tomu, že v obci je provedena plynofikace, nepředpokládá se významnější 
rozvoj elektrického vytápění. Projektant stanovil podíl počtu BJ na jednotlivé stupně 
elektrizace v návrhovém období následovně:: 

 Stupeň elektrizace A     60% t.j. 54BJ       

 Stupeň elektrizace B     30% t.j. 27 BJ  

 Stupeň elektrizace C     10% t.j. 9 BJ  

Výpočet spotřeby el.energie: 

54 BJ x 1,7 kVA        92 kVA  
27 BJ x 2,6 kVA         70 kVA   
 9 BJ x 8,0 kVA         72 kVA   

 Celkem         234 kVA  

Potřeba pro podnikatele a občanskou vybavenost cca 20%  46kVA 

Rezerva           10 kVA 

Celkem         290 kVA  

Při využití transformátoru na 85% a účiníku 0,95 je celkový požadovaný výkon na 
straně distribučních transformoven  360kVA.  
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Zásobování obce bude řešeno výstavbou nové transformační stanice TS1 v místě 
budoucí soustředěné zástavby. Tato transformační stanice bude nahrazovat stávající, 
umístěnou v nevhodném, špatně přístupném místě. Zároveň u trafostanice TS2 bude 
postupně vyměňován transformátor za jednotky o vyšším výkonu. 

F4. ROZVODY NN: 

jsou vesměs provedeny vrchním vedením. V případě soustředěné obytné zástavby 
budou rozvody NN řešeny jako kabelové. Samostatně stojící RD budou připojeny závěsnými 
kabely. 

F5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: 

je řešeno svítidly umístěnými na stožárech a střešnících stávající sítě NN. Tento  
způsob osvětlení bude v podstatě  zachován, při  rekonstrukci vedení NN a při soustředěné 
výstavbě RD budou rozvody veřejného osvětlení  budovány jako kabelové se samostatnými  
stožáry  VO   osazenými  výbojkovými svítidly.  

F6. OCHRANNÁ PÁSMA: 

Jsou stanovena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné  
vzdálenosti, měřené kolmo  na vedení. (Pro stávající zařízení budovaná do r. 1994 byla 
ochranná pásma určena vládním nařízením č. 80/1957 Sb.)  

Šíře ochranných pásem: 

 Venkovní vedení VVN 400 kV     - 25 m od krajního vodiče na obě strany (celkem cca 
37 m od osy vedení) 

 Venkovní vedení VN   22 kV        - 10 m od krajního vodiče na obě strany 

 Stožárové trafostanice                  -  10 m všemi směry 

 Kabelová vedení energetická     -   1 m  od krajního kabelu  

U nových zařízení jsou ochranná pásma následující  

 Venkovní vedení VN   22 kV        -  7 m od krajního vodiče na obě strany 

 Stožárové trafostanice                  -  7 m všemi směry 

Ochranná pásma u stávajících zařízení, která nejsou určena k přeložení, jsou 
respektována.  

B.9.G  TELEKOMUNIKACE  

G1.  TELEFONIZACE: 

 Telefonní účastníci  obce Nelešovice patří do uzlového telefonního obvodu Přerov a 
MTO Brodek u Přerova. Rozvody v obci jsou provedeny zemními kabely, přestavba telefonní 
sítě byla provedena v r. 1999. Pro nově navrženou zástavbu budou rovněž budovány pouze 
kabelové rozvody. 

Obec uvádí nedostatečný signál sítí mobilních telefonů. 

G2.  DÁLKOVÉ  KABELY: 

Katastrem obce procházejí dálkové kabely  ve  správě  Český Telecom  - přenosová 
technika Olomouc. Tyto kabely jsou chráněny ochranným pásmem 1,5 m na každou stranu 
od krajního kabelu. Trasy budou respektovány včetně ochranných pásem. 

G3.  RADIORELÉOVÉ SPOJE: 

Řešeným územím neprocházejí  dle sdělení Českých radiokomunikací Praha  
radioreléové trasy. 
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G4. DISTRIBUCE TELEVIZNÍHO SIGNÁLU: 

 Distribuci  TV  signálu zajišťují následující TV vysílače 

 vysílač TV Brno - Kojál, pracující na 

  29 kanálu  -  ČT1 

 46 kanálu  -  ČT2 

 9 kanálu  -  NOVA 

 vysílač TV Nový Jičín - Veselský kopec, pracujícím na 

 34 kanálu  -  ČT1 

 vysílač TV Jeseník - Praděd, pracujícím na  

 36 kanálu  -  ČT1 

 50 kanálu  -  ČT 2 

 53 kanálu  -  NOVA    

B.9.H. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

Nakládání s odpady se řídí Zákonem č. 185/2001 o odpadech. Je především záležitostí 
předcházení vzniku, přednostního využití a dále organizace sběru, třídění, odvozu. 

Pro období následujících 10 let byl zpracován ( FITE, a.s. Ostrava, 2004) a vyhlášen 
(17. 9. 2004) závazný dokument „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje“. Plán 
určuje principy předcházení vzniku odpadů, požadavky na využívání jednotlivých složek 
odpadů a na  ukládání odpadů na skládky. Z POH nevyplývají  pro území obce Nelešovice 
konkrétní plošné požadavky pro řešení územního plánu. 

H.1. KOMUNÁLNÍ ODPAD :  

STAV: 

Svoz běžného komunálního odpadu zajišťují technické služby Přerov na skládku 
Žeravice.  

SEPAROVANÝ ODPAD:. Je zavedena částečná separace přímo v obci - kontejnery na 
tříděný odpad  - sklo, plasty. Kontejnery jsou umístěny před bývalou prodejnou  (poblíž 
autobusové zastávky)  

SMĚSNÝ ODPAD: sběrové nádoby jednotlivých vlastníků nemovitostí 

NEBEZPEČNÝ  A SPECIFICKÝ ODPAD: Svoz zajišťuje  specializovaná firma 
s oprávněním pro nakládání s nebezpečnými odpady (BIOPAS Kroměříž).  

KOVOVÝ ŠROT: sběr zajišťují příležitostně společenské organizace (Sokol, hasiči),  

PAPÍR: sběr zajišťují převážně děti v rámci školního sběru pro Sběrné suroviny.  

NÁVRH: 

Zneškodňování tuhého komunálního odpadu bude v návrhovém období nadále řešeno 
svozem prováděným firmou (firmami) oprávněnou k nakládání s odpady mimo řešené území 
k dalšímu zpracování  případně na k tomu určené skládky. 

BIOLOGICKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, ODPAD ZE ZELENĚ:: Využívá se převážně 
přímo na místě vzniku (domácí kompostování). . Požadavek na případné zřízení obecní 
kompostárny není. 
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H.2. STAVEBNÍ ODPAD  

STAV: 

Produkce je omezená, pokud není možno stavební odpad uplatnit přímo na stavbě, 
zajišťují jeho odvoz ke zpracování (zneškodnění) sami stavebníci.. Kamenivo z výkopů na 
komunikacích se používá na zpevnění polních cest. 

NÁVRH 

Při stavebních pracích je nutno omezit potřebu ukládání mimo vlastní pozemek 
vyrovnanou bilancí materiálů. Zbývající odpad bude nadále odvážen ke zneškodnění mimo 
území obce. Optimálním způsobem zneškodnění stavebního odpadu je jeho recyklace 
odbornou firmou. Nadále se předpokládá možnost využívání kameniva z výkopů, po 
projednání s příslušnými orgány státní správy,  na úpravy polních cest příp. jiné stavební 
práce.  

H.3. SPECIFICKÉ ODPADY - ODPAD Z VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 

STAV, NÁVRH 

Zneškodnění příp. využití zajišťují podnikatelé ve vlastní režii. V obci takto připadají 
v úvahu odpady z areálu ZD (denní odvoz mrvy z porodny prasat, sezónně odpad 
z posklizňové linky chmele), odpady z drobných soukromých chovů hospodářských zvířat 
(vzhledem k omezené kapacitě není problém využití na přilehlých pozemcích). Právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které při své činnosti produkují odpad 
zařazený dle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se mohou na základě 
písemné smlouvy s obcí zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem. 

H.4. SKLÁDKY: 

STAV 

Na pozemku (v areálu) zemědělského střediska byla dříve vymezena a zpevněna 
plocha pro ukládání odpadu zejména ZD, později se na místo odkládal odpad velmi 
různorodého charakteru. Skládka byla neřízená a dle dřívějších podkladů označena 
z hydrogeologického hlediska jako podmíněně vhodná.  

NÁVRH: 

V současnosti je skládka již zlikvidovaná. 
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B.10. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

DOPADY NA KRAJINU 

 Návrh řešení územního plánu nepředpokládá zásahy, které by měly zásadní negativní dopad 
na utváření krajiny (neuvažují se např. velké komunikační stavby, velké nádrže apod.) Přínos 
pro krajinu může mít naopak dotvoření zeleně v systému ekologické stability, které přinese 
poněkud drobnější měřítko do některých nadměrně rozlehlých ploch polí a oživení krajiny. 

 Návrhem rozvojových ploch pro bydlení nedojde k významnějšímu narušení obrazu obce, 
rozvojové plochy se nacházejí uvnitř obrysu obce, zástavba nezasahuje do vyšších poloh. 
Zvýšenou pozornost z tohoto hlediska vyžaduje rozvojová plocha č.20.BV při vjezdu do 
obce.  

 Potenciální rozvojové ploch (pokud by mělo dojít k jejich budoucímu využití) jsou sice 
rozsáhlé, jsou však pokud možno situovány v polohách mimo lokality nejvíce pohledově 
exponované a  tak, že jsou nebo mohou být kryty terénním reliéfem nebo stávajícími i 
navrženými prvky zeleně, jejich vnitřní uspořádání je uvažováno tak, aby  do volné krajiny 
byly vždy obráceny  nezastavěnými plochami zeleně zahrad a v případě lokality Záhumenky 
zčásti navazují na zástavbu obdobného charakteru.  

TVÁŘNOST OBCE, ZAČLENĚNÍ DO KRAJINY 

 Celková tvářnost obce: šanci na zachování celkového obrazu obce i jednotlivých kvalitních 
částí a prvků zástavby i kultivaci problémových dává systematické dodržování zásad pro 
ochranu a tvorbu urbanistických hodnot území při stavbách a rekonstrukcích ve stávajících 
uličních prostorech (prostor návsi a dále jižním směrem) a optimálně i při výstavbě v nových 
plochách. Tyto zásady se snaží optimalizovat poměr mezi zájmem o perspektivní udržení 
(resp. zachování možnosti udržení) charakteru venkovské zástavby obvyklé v regionu a 
relativně dobře zachované zejména v centrální části obce návsí a možnými představami 
potenciálních stavebníků.  

 Na hlavní urbanistické zásady by měly navazovat úpravy  parteru, drobné architektury, 
oplocení, přírodních prvků v organismu obce a v dlouhodobé perspektivě postupná 
kabelizace elektrických vedení podle možností aspoň v zástavbě obce. 

OCHRANA PŮDY,  PROTIEROZNÍ PATŘENÍ, ZELEŇ 

Blíže uvedeno v kap. B.7. a samostatné zemědělské příloze „C“ 

OCHRANA ZPF  

Jako závazný je vymezen max. rozsah ploch záboru ZPF mimo hranice současně 
zastavěného území uvedený v tabulkách  zemědělské přílohy a graficky na výkresech č.7a, 
7b. Zábor ZPF uvnitř hranic současně zastavěného území  (v rámci stabilizovaných 
zastavitelných ploch)  je uveden jako  směrný. 

Při záboru ZPF je v souladu se zák.č. 334/1992 nutno co nejméně narušovat 
organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.   

Při veškerých zásazích do sítě zemědělských účelových komunikací je nutno zajistit 
přístup ke všem obhospodařovaným pozemkům. 

PROTIEROZNÍ PATŘENÍ, ZELEŇ 

 Základem zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny  je budování lokálního ÚSES. 
Jako základ systému opatření proti vodní i větrné erozi na rozsáhlých, dnes málo členěných  
pozemcích slouží navržené interakční prvky ÚSES, které představují nezbytné minimum 
členění pozemků, a návrhy zatravnění.  
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 Východně od zástavby obce a ne jejím severním okraji jsou navržena technická opatření 

proti přívalovým extravilánovým vodám  dvě suché nádrže(viz kap.  B3.C.5, B9.A). 

 Severní okraj katastru zasahuje část chráněného profilu výhledové suché nádrže v k.ú. 
Suchonice, navržené v rámci ÚPNO Čelechovice.  

 Kromě návrhu zatravnění nezbytného v zátopových prostorech poldrů a na nejstrmějších 
svazích je doporučeno rozšiřování zatravnění a ozelenění v příkřejších částech svahů (o 
sklonu nad cca  12%) a svazích přilehlých k okrajům zástavby nebo drobných toků (i toků 
mimo vlastní k.ú. Nelešovice). To je uvedeno jako směrná část ÚPNO formou výhledu, 
pozemky jsou také označeny kódem ZPF(K). 

 Jako okamžité opatření prakticky bez investic je třeba uplatnit podnět k vhodné volbě plodin, 
s vyloučením velkých celků ve svazích osazených plodinami mimořádně erozně náchylnými 
jako kukuřice, mák, příp. brambory). 

 Součástí ÚSES je obvykle i vegetační doprovod komunikací – zejména polních cest, jejich 
trasování ovlivňuje i průběh prvků ÚSES.  

 Návrh podporuje způsobem výstavby zachování příp. i dotvoření rámce zahrad na okrajích 
obce. Pro úpravy parteru včetně výsadby a úpravy uličních prostorů tam, kde jsou 
nedostatečné, je žádoucí ucelený  charakter výsadeb a použití druhů obvyklých v místních  

podmínkách. Obecné zásady výsadby zeleně jsou uvedeny v  kap. B.7,  ve vybraných 
lokalitách je nutno zpracovat projektovou dokumentaci výsadby. 

VODNÍ PRVKY, VODNÍ ZDROJE 

Blíže uvedeno v kap.  B.9.A., B.9.C. 

 Vodní toky – Nelešovický potok i svodnice, příkopy - je potřebné udržovat v takovém stavu, 
aby mohly lépe plnit funkci významného biologického i urbanistického prvku v obci. Postupně 
je třeba usilovat o zlepšení podmínek přístupu pro údržbu ve smyslu uvedeného návrhu. 

 Ochrana lokálních vodních zdrojů i zlepšení  čistoty drobných vodních toků jsou  závislé 
zejména na zajištění nezávadného zneškodňování odpadních vod, v cílovém stavu na 
vybudování splaškové kanalizace včetně  čistírny odpadních vod.  

 Územní plán respektuje stávající veřejné studny využitelné  jako zdroje užitkové, v případě 
průkazu kvality i pitné vody.  

OCHRANA OVZDUŠÍ 

 Řešené území se dle Sdělení Odboru ochrany ovzduší MŽP „O zveřejnění vymezení oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší“ (věstník MŽP, částka 2), nenachází v oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší.   

 Ze schváleného Programu snižování emisí a imisí a zlepšení kvality ovzduší Olomouckého 
kraje nevyplývají pro obec Nelešovice, kromě obecných zásad organizace dopravy, podpory 
nemotoristické dopravy, uplatňování obnovitelných zdrojů tepla, tepelné ochrany budov, 
uplatňování nízkoenergetických domů, způsobů zemědělského hospodaření, protierozní 
ochrany aj.konkrétní požadavky postižitelné v úrovni ÚPNO. Výše uvedené zásady jsou 
uplatněny přiměřeně v rámci celého návrhu ÚPNO. 

 Je stanovena přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojů a pouze 
takových úprav stávajících tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší. 

(možnosti tepelných zdrojů jsou uvedeny v textové části, kap.  B9.D.Zásobování teplem) 

 Terénní konfigurace v rozvojové ploše č. 20.BV je velmi vhodná pro uplatnění 
nízkoenergetických domů. 
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 Navržené rozvojové záměry nepředstavují riziko nadměrného zvýšení znečištění ovzduší, 
pokud budou respektovány požadavky na způsob vytápění. V okolí rozvojových ploch dojde 
k malému lokálnímu zvýšení četnosti automobilové dopravy, bez předpokladu dosažení 
limitních hodnot.  

 Stanovení limitů znečištění ovzduší pro případné podnikatelské aktivity v rozvojové ploše 
výroby a služeb bude předmětem posouzení případného konkrétního záměru. 

 Zemědělské komunikace: Uspořádání systému hlavních zemědělských cest vytváří 
předpoklady k omezení provozu přes centrální část obce.   

 Komunikace místní, zemědělské, veřejná prostranství: problém prašnosti souvisí s dobrou 
údržbou veřejných prostranství na podkladě jasného vymezení ploch zpevněných a 
s přírodním povrchem,  úpravou a údržbou ploch na přechodu do polí (omezení prašnosti, 
alergenů z plevelných rostlin aj.) i ohleduplností provozu zemědělské techniky. Významné 
pro mikroklima je zmenšování podílu živičných ploch a náhrada vhodnou dlažbou a zelení. 
Znečištění má často sezónní charakter (stavební činnost,  posypy komunikací, sezónní práce 
zemědělské aj.). 

 Ochrana proti vodní i větrné erozi je řešena v rámci ÚSES (s možností doplnění  při 
komplexních pozemkových úpravách), navrženého i doporučeného zatravňování a  způsobu 
obhospodařování zemědělských pozemků.  

OCHRANA PROTI HLUKU 

DOPRAVA 

 Na silnici III. třídy v řešeném území nebylo prováděno přímé sčítání dopravy v rámci 
celostátních akcí. Intenzita dopravního provozu na silnicích procházejících obcí je však malá 
a lze očekávat, že v současném stavu ani po přepočtu pro návrhové období nepřesahuje a 
nepřesáhne stanovené limity. V okolí rozvojových ploch dojde k lokálnímu nepodstatnému 
zvýšení četnosti automobilové dopravy. 

PROVOZY A DÍLNY 

 Jednotlivé záměry budou posuzovány z hlediska Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a navazujícího Nařízení vlády č.88 /2002 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky. Umisťování provozů a dílen v zástavbě bude posuzováno individuálně 
tak, aby byly splněny hlukové limity vůči okolní zástavbě. Plošně náročnější, mírně rušivé 
činnosti je možno situovat  zejména v ploše bývalých siláží  navržené pro drobné podnikání, 
dohodou v areálu ZD Kokory a dále v plochách smíšeného bydlení „BS“ případně i bydlení 
venkovského „BV“, v částech pozemků nenavazujících na jiné objekty bydlení. 

B.11. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  

Doloženo jako samostatná textová a tabulková příloha „C“. 
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B.12. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

V této části textu jsou  závazně vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 29 zák. č. 
50/1976 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejně prospěšné stavby lze pozemky, 
stavby a práva k nim vyvlastnit. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou graficky vymezeny 
ve výkrese č. 8 územního plánu. Všechny veřejně prospěšné stavby jsou navrženy územním 
plánem obce, nevyplývají ze závazné části ÚPD velkého územního celku.  

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

Etapizace:    

a – prioritní stavby 
b – stavby žádoucí, ale časově nevyjasněné 
c – stavby ostatní 

  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY NAVRŽENÉ ÚPNO NELEŠOVICE 

D  STAVBY PRO DOPRAVU 

D1 b směrová úprava průjezdního úseku silnice III/43615 v přemostění 
Nelešovického potoka, včetně asanace stávajícího úseku (parc.č.48/1,2, 
255/2, 261/5) 

D2a 

D2b 

a stavba polní cesty – propojení zemědělského areálu a systému cest v JV 
části obce, pro vyloučení zemědělského provozu z centra 
(parc.č.137/1,171/1), část trasy vedena po hrázi poldru  

D3 b stavba  polní cesty – nového úseku do trasy mimo zátopové území poldru 
(parc.č.150) 

D4 a stavba polní cesty pod hrází poldru pro přístup k pozemkům - náhrada úseku 
cesty přerušené stavbou hráze poldru (parc.č. 137/1,171/1) 

D5 a stavba  polní cesty – náhrada úseku přerušeného stavbou hráze poldru 
(parc.č.102/3) 

D6a,b,c c stavby chodníků z centra po západní okraj obce 

D7 c Stavba  místní komunikace pro obsluhu rozvojových ploch č. 21, 22 BV,  
v trase polní cesty  

30.DS b stavba parkoviště pro sportovně společenský areál (parc.č.48/1, 48/11, 48/13) 

   

T  STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A 
VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

  STAVBY PRO PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU OBCE 

TH1 a stavba suché nádrže v lokalitě Na nivách (parc.č.137/1, 171/1,339/1) 

TH2 a stavba suché nádrže nad hřištěm (parc.č.102/2, 102/3, 275, 341) 

TH3 c stavba záchytného příkopu nad rozvojovou plochou č. 20.BV (p.č. 249/1, 
252/2 
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  STAVBY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

TV1 a přívod vodovodu z vodojemu Sobíšky do obce  

  STAVBA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VODOVODNÍCH ROZVODŮ PRO 
STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU V OBCI DLE SITUAČNÍHO ŘEŠENÍ VODOVODU 

TV2 b - od zemědělského areálu  podél východní fronty hlavní ulice po jižní okraj 
návsi 

TV3 b - od zemědělského areálu  podél západní fronty hlavní ulice k hostinci 

TV4 b - z jižního okraje návsi (TV2) k hostinci (TV3) 

TV5 b - od hostince po západní okraj zástavby a podél rozvojové plochy č. 20.BV 
k okraji stávající zástavby 

TV6 b - z návsi pro zástavbu u úvozové cesty severně 

TV7 b - od zemědělského areálu pro zástavbu severně od potoka 

TV8 c stavba vodovodu pro rozvojové plochy č. 21, 22. BV 

  STAVBY SYSTÉMU JEDNOTNÉ KANALIZACE  

TK1 b-c stavba stoky jednotné kanalizace ze severního okraji  návsi do odlehčovací 
komory a čerpací stanice u konce zatrubnění potoka 

TK2 b-c stavba výtlaku z čerpací stanice a dále stoka jednotné kanalizace po západní 
okraj obce (úsek společný pro variantu ČOV Nelešovice i var. napojení na 
ČOV Čelechovice) 

TK3 b-c stavba propojení stávajících stok severně od centra obce 

TK4 b-c stavba stoky jednotné kanalizace od zástavby u úvozu severně centra do 
čerpací stanice (TK1) 

TK5 b-c stavba stoky jednotné kanalizace pro rozvojovou plochu č. 19.BV - od 
zemědělského areálu do stávající stoky v hlavní ulici 

TK6 c stavba stoky jednotné kanalizace pro rozvojové plochy č. 21, 22. BV, včetně 
odlehčovací komory, čerpací stanice a výtlaku do stoky ad TK2 

  STAVBY PRO ENERGETIKU 

TP1 a stavba STL plynovodu do jižního okraje zástavby 

TP2 c stavba STL plynovodu pro zástavbu u úvozu severně centra 

TP3 c stavba STL plynovodu pro rozvojovou plochu č.19.BV 

TP4  stavba STL plynovodu pro rozvojovou plochu č.20.BV 

TP5  stavba STL plynovodu pro rozvojové plochy č. 21, 22. BV 

TE1 b stavba přeložky venk.vedení VN 22 kV do nové trafostanice (parc.č.52/1, 
252/2) 

TE2 b stavba nové trafostanice (náhrada stávající) (parc.č.252/2) 

TE3 a stavba přeložky venkovního vedení VN 22 kV mimo zátopovou plochu poldru 
TH2 (parc.č.150, 109/3, 110/2, 111, 102/3, 275, 341) 
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  PLOCHY PRO PROVEDENÍ ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV  

A1, A2,  a zrušení úseků polních cest přerušených stavbou hráze poldru v lok. Na 
nivách a vedoucích zátopovou plochou poldru 

A3 a zrušení úseku polní cesty přerušené stavbou hráze poldru v lok. nad hřištěm 
a vedoucí zátopovou plochou poldru 

A4 a asanace zchátralého domu parc.č.22 stavební pro uvolnění koryta potoka 

A5, a koridor pro přístup ke korytu Nelešovického potoka pro údržbu, uvedeno jako 
funkční plocha 26.TH (parc.č.48/2, 48/13, 49/1, 49/7, 49/8, 49/12) 

A6 a koridor pro přístup ke korytu Nelešovického potoka pro údržbu, uvedeno jako 
funkční plochy 27.TH (parc.č.49/2) 

A7 b zrušení trafostanice TS1 a úseku venkovního vedení VN 22 kV do stávající 
TS1 

A8 a zrušení úseku venkovního vedení VN 22 kV v prostoru poldru TH2 

A9, A10 b zrušení kanalizačních stok – zaústění do Nelešovického potoka 
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B.13. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Vč. požadavků dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. vydané na základě Zákona č. 
239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému, kde se požaduje v rozsahu předaných 
podkladů zapracování následujících okruhů do ÚPD. 

a) záplavová území, ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní 
povodní:  

V řešeném území není vyhlášeno záplavové území, celé území se nachází rovněž 
mimo rozsah záplavy v r. 1997 

Vzhledem k poloze obce a konfiguraci terénu není riziko vzniku průlomové vlny vzniklé 
zvláštní povodní. 

Na ochranu zástavby proti náhlým lokálním povodním jsou na drobných tocích nad 
obcí navrženy suché nádrže. Ty musí být řešeny se zabezpečením proti poškození, opatřeny 
bezpečnostním  přepadem. 

b) zóny havarijního plánování 

V rozsahu ÚPN obce není řešeno, konkrétní požadavky ani informace nebyly 
formulovány. 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: 

c.1. Možnosti ukrytí civilního obyvatelstva 

Možnosti ukrytí civilního obyvatelstva na území obce Nelešovice se stanovují pro 
návrhový počet obyvatel.  Pro stávající obyvatelstvo by měl být zpracován plán ukrytí, který 
by měl být uložen na obecním úřadě. V současnosti obec plán ukrytí nemá. 
počet obyvatel stávající (2004, r. 2001 – 205 obyvatel) 194 + přechodné bydlení (do 30) 
předpokládaný počet obyvatel ke konci N.O.(2015)  210 + přechodné bydlení  (cca 40)  
přičemž není vyloučen ani příp. větší rozvoj obce v případě zvýšené migrace do obce 

Pro výpočet plochy potřebné pro ukrytí obyvatelstva se uvažuje:  

a/  pro improvizované  úkryty   -  1,5 m2 na osobu   
b/   pro stálé tlakově odolné úkryty   -   

 0,5 m2  /  na 1 osobu 

 pro matky s malými dětmi (10% obyvatelstva)  1,0 m2 na 1 osobu. 

Z přiložené tabulky vyplývá výměra ploch potřebná pro ukrytí předpokládaného počtu 
trvale bydlících obyvatel ke konci návrhového období (210 obyvatel): 315 m2 jako IÚ 
(improvizované úkryty), příp. 116 m2 jako STOÚ (stálé tlakově odolné úkryty- jejich budování 
je však nepravděpodobné) 

Možnosti ukrytí ve stávajících objektech s využitím pro veřejnost jsou značně omezené 
(vzhledem k minimu těchto objektů a jejich charakteru). Z obytných domů má podsklepení 
jen část. 

Přiložená tabulka uvádí rovněž orientační výměry ploch potřebných pro ukrytí civilního 
obyvatelstva v jednotlivých  rozvojových plochách  bydlení a to podle obou výše uvedených 
směrnic (IÚ, STOÚ)  Návrhový počet obyvatel (210) nepředstavuje plnou kapacitu určitého 
území dle urbanistického návrhu (ta je vyšší  o nezbytnou rezervu a další nabídku ploch), ale 
stav předpokládaný demografickým odhadem, tedy s naplněním určitého procenta výše 
uvedených možností  rozvoje. Údaje o maximálních kapacitách v jednotlivých rozvojových 
plochách nemohou sloužit pro stanovení celkové potřeby ploch v obci, měly by  však být 
zohledněny  při stanovení potřeb v případě  vyjasnění skutečného vývoje v té které lokalitě. 

V dalších stupních přípravy výstavby je nutno přihlédnout k potřebě zabezpečení 
ochrany obyvatelstva a zajistit  potřebnou kapacitu prostor pro ukrytí. U obytných objektů se 
doporučuje zřizovat úkrytové prostory v prostorech zapuštěných pod úroveň upraveného 
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terénu (nejlépe více než 1,7m) a provést stavebně technické úpravy pro budování 
improvizovaných úkrytů dle instrukcí orgánu CO. 

c2. Výrobní provozy  

Výrobní provozy zajišťují ukrytí pro své pracovníky ve vlastní režii v prostorách 
podniků.  

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

V případě nutné evakuace je možné ubytování v okolních obcích a ve městě Přerově. 

Možnosti ubytování obyvatelstva na území obce v případě evakuace: nouzové – v sále 
pohostinství, v případě dohody i v některých jiných objektech (např. větších usedlostech)  

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Sklad materiálu CO v současnosti není, je ho však možné zřídit v budově obecního 
úřadu, hasičské zbrojnice případně bývalé prodejně (část skladů)  

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné a zastavitelné 
území obce 

V rozsahu ÚPN obce není řešeno. Požadavky na plochy pro uskladnění nebezpečných 
látek nebyly v zadání ÚPNO formulovány. 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události 

Na úrovni ÚPN obce není řešeno. Územní nároky ani jiné konkrétní požadavky nebyly 
v zadání ÚPNO formulovány. 

h) Ochrana území před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Na území obce nejsou známy subjekty skladující nebezpečné látky, výjimkou může být 
příp. skladování omezeného množství agrochemikálií v zemědělských objektech mimo 
soustředěnou obytnou zástavbu. 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování vodou dle „PRVKOK“ se předpokládá dovozem vody v cisterně, 
potřeba první dva dny 1,0 m3/den, další dny 3m3/ den. K nouzovému zásobování vodou 
mohou sloužit i místní studny (kvalitou ale zřejmě převážně nesplňující požadavky na pitnou 
vodu).  Nouzové zásobování elektrickou energií není v rozsahu ÚPNO řešeno. 

j) požadavky na nezavalitelnost komunikací: 

Při navrhování výstavby na nových plochách,  při stávajících i nově navrhovaných 
komunikacích, je nutno dodržet předpis CO - 1-9/č. Umístění rychlostních komunikací a 
důležitých místních komunikací  musí zabezpečit jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní 
zástavby. V případě, že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, musí být šířka volného 
koridoru minimálně (V1 + V2) / 2 + 6 m, kde v1 a v2 je průměrná výška budov po střešní 
římsu v m . Při jednostranné výstavbě se připočítávají 3m místo 6 m. 

Při oboustranné zástavbě RD takto vychází: 

při výšce římsy 4m   .......................................  .....10m 
při výšce římsy 7m .......                         ............... 13m 

Při  jednostranné zástavbě a výšce římsy 7m...... ……...10 m 

Tyto podmínky u hlavních komunikací splněny.  

Další požadavky  na obsah doložky CO se jeví jako převážně organizačního 
charakteru a reálně řešitelné zřejmě jen součinností orgánu CO a obce (obcí) v širším území, 
a jen v případě vzniku, formulace územního nároku na území obce je možné ho uplatnit na 
úrovni územního plánu. 
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B.14. URBANISTICKÁ EKONOMIE  

Urbanistická  ekonomie  se  zabývá  ekonomickými důsledky využití území. Na území  
obcí a v jejich vlastnictví  se nachází obvykle značný majetek. Tento majetek  je nutno 
efektivně spravovat a podle potřeby i rozšiřovat.  

Např. technická   infrastruktura   mnohdy   tvoří   10-20 %  z  hodnoty nemovitého 
majetku na území obce.  Na druhé straně je nutno říci, že  běžné   obecní  příjmy  mnohdy  
nepostačují   ani  na  údržbu a reprodukci   tohoto   majetku   (přiměřené náklady   na   
správu,  údržbu a reprodukci  lze  odhadovat  asi  na  úrovni  3-4 % z reprodukční ceny 
majetku ročně). 

Cílem  obce  při  hospodaření  v  území  by  nemělo  být pouze zvětšování majetku, ale  
dlouhodobá optimalizace užitků (výnosů). Obzvláště v současnosti, po desítkách  let  
extenzívního hospodaření se zdroji v  území, je mnohem naléhavější jeho zefektivnění. 
Právě nízká efektivnost provozu a realizace veřejných investic je mnohdy oprávněnou 
námitkou proti hospodaření obcí a státu.  

V zásadě existují dva přístupy ke zlepšení hospodaření v území : 

 Optimální alokace investic , tj. stavět tam kde je to nejvýhodnější a v době kdy je to potřebné. 

 Dosáhnout optimální hustoty zastavění v území, šetřící především inženýrské sítě, pozemky, 
ale neznehodnocující kvalitu vlastní zástavby (obytné prostředí).    

Dosažení těchto cílů je obtížné, protože obcím chybí reálné nástroje (především 
ekonomické). Územní plán představuje jednu z možností pro dosažení těchto záměrů.  

B.13.A. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVNOST 
ZASTAVĚNÍ 

Vnější ekonomické prostředí je možno z hlediska urbanistické ekonomie 
charakterizovat následujícím způsobem: 

1. Rychle se rozvíjejícím sektorem bankovních služeb, ale stále malou vymahatelností 
práva . Hypotéční financování zůstává finančně náročné (z hlediska příjmů a zvyklostí 
domácností), výraznou změnu nelze očekávat ani v blízké budoucnosti. V regionu je stále 
převažující formou svépomocná výstavba rodinných domků především na základě 
rodinných úspor a eventuálních dotací. Možnosti komerční výstavby bytů jsou 
ekonomicky omezené.  

2. Na komerční výstavbě bytů a jejich prodeji (pronájmu) se nedá vydělat na více než 70 % 
území ČR (r. 2004). Nízká tržní cena nemovitostí (špatná prodejnost) v řešeném území 
(ve srovnáním s ostatními územími ČR) omezuje efektivnost nové komerční bytové 
výstavby. Trh nemovitostí pro bydlení je stále poměrně silně deformován regulací 
nájemného, přímými dotacemi, daňovým systémem a absencí moderní sociální dávky na 
bydlení.  

3. Obecně chybí vyhodnocování růstu cen pozemků, stavebních nákladů, výnosnosti 
investic atd. na centrální úrovni umožňující orientaci a přehlednost trhu. Průměrné 
reprodukční náklady bytu 3 + 1 (60 m2) jsou nad 1 200 000 Kč s mírnými regionálními 
odchylkami (především v závislosti na regionální ceně stavebních prací - úrovni mezd). 
Jeho tržní (obvyklá) cena - je však na místním regionálním trhu ( Přerov) stále  (cca 650 
tis.) tj. nižší než časová cena - cca 850 tis. Kč (tj. reprodukční cena po odečtu 
opotřebení). Podobná situace je i u rodinných domků.  

4. Neexistuje obecné povědomí reálné tržní hodnoty pozemků. Většina vlastníků 
nepovažuje pozemky a další nemovitosti za zdroj výdělku - zisku, ale spíše jako tzv. 
dobře uložené peníze odolávající inflaci a poskytující jistý přírůstek hodnoty těchto 
nemovitostí v čase. Zároveň nejsou cenově a legislativně náležitě odlišeny připravené, 
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syrové (nepřipravené) stavební pozemky a potencionální stavební pozemky (formálně 
dosud zemědělská půda u níž však zástavba není vyloučena). Mnozí majitelé pozemků 
mají nereálné představy o jejich ceně. Od doby platnosti vyhlášky MF ČR č. 127/1999 
Sb. jsou nově oceňovány pozemky, které nejsou stavebními (ve smyslu zákona „o 
cenách“ č. 151/1997 Sb.), ale jsou zahrnuty do platného územního plánu obce nebo 
regulačního plánu. Cena těchto  pozemků se vypočte jako součin výměry pozemku v m2 
a základní ceny (podle velikostní skupiny obce) a koeficientu 0,3, tj. v případě řešeného 
území se jedná o cenu asi 15-20 Kč/m2 pozemku 

B.13.B.MÍSTNÍ EKONOMICKÉ PODMÍNKY 

Řešené území Nelešovice vykazuje z hlediska urbanistické ekonomie  následující 
základní charakteristiky: 

1. Administrativní cena stavebních pozemků podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. je stanovena 
pro řešené území na cca 20-40 Kč/m2 (s možností úprav podle podmínek parcely a podle 
druhu zástavby), tj.  na úrovni mírně pod  současnou (obvyklou) - tržní cenou (30-150 
Kč/m2) . Vyšší ceny je možné dosáhnout v obytně atraktivních  lokalitách (pozemcích).  

2. Obvyklá prodejnost rodinných domků se v řešeném území pohybuje na úrovni kolem 
70% časové ceny (tj. nákladové ceny po odečtení opotřebení) - na úrovni uvedené ve 
 vyhlášce č. 540/2002 Sb. .  

3. Podrobnější postižení hodnotových (cenových) rozdílů v území je možné pomocí 
zpracování hodnotové nebo cenové mapy pozemků v souladu se zákonem č.151/1997 
Sb. S ohledem  na malou hodnotovou diferenciaci řešeného území   její zpracování 
nepovažujeme za nutné. 

4. V rámci přípravy pozemků pro zástavbu je nutno uvažovat u zainvestování těchto 
pozemků s náklady 250-650 Kč/m2 pozemku, tj. cca 150-650 tis. Kč na rodinný domek (v 
r.2004), podle velikosti parcely, složitosti terénu a rozsahu potřebných investic do 
infrastruktury v jednotlivých lokalitách. Rozhodující pro náklady obce na infrastrukturu u 
daného pozemku je vždy délka hranice parcely s komunikací podél níž jsou sítě vedeny, 
proto jsou efektivnější vždy užší parcely (pod 20 m šířky) a eventuálně protažené do 
hloubky. Opačné řešení přináší až statisícové rozdíly v nákladech na zainvestování 
pozemků a každoročně tisícové vícenáklady na údržbu sítí. Proto je u návrhu nové 
zástavby navrhován její poměrně ekonomický příznivý způsob. Názory soukromých 
vlastníků, že způsob zástavby na soukromém pozemku by neměl být ovlivňován jsou 
v rozporu s tímto ekonomickým zájmem obce. Moderní zástavba je podmíněna 
inženýrskými sítěmi (tvořící mnohdy i 20 % z hodnoty staveb). Infrastrukturu financují z 
velké části obce a nemají možnost pomocí daňového systému tyto peníze získat zpět. 
Nemají k dispozici ekonomické nástroje, které by nutily k úsporné zástavbě, proto je 
vhodné používat nástroje, který je k dispozici, tj. územního plánu.  

5. Z uvedených ekonomických důvodů není v zájmu obce vymezovat a investovat do 
rozsáhlejších nových staveních ploch. V prvé řadě je nutno soustřeďovat pozornost na 
stávající proluky v zástavbě, podél stávajících silníc se sítěmi a jednostranně 
obestavěných cest . Intenzifikace využití území je levnější než plošná expanze. Ze 
srovnání hodnot tržní ceny pozemku cca 30-150 Kč/m2 s hodnotou infrastruktury je 
patrné, že tržní hodnota stavebních pozemků je stále na poměrně  nízké úrovni. 
Současně při průměrné reprodukční hodnotě rodinného domku 2-2,5 mil. Kč tvoří tržní 
cena pozemku pouze  cca 5 % z hodnoty nemovitosti, což je výrazně méně než ve 
vyspělých zemích.  
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Pro řešené území je v návrhového období uvažováno : 

1) S úbytkem (odpadem) cca  5 bytů do r.2015 (ve všech formách, především přeměnou na 
druhé bydlení - demolice budou  tvořit  pouze malou  část odpadu), tj. s poměrně nízkou 
intenzitou odpadu méně než  0,5 % ročně z celkového výchozího počtu bytů. 

2) S  potřebou 5-8 bytů pro zlepšení úrovně bydlení do roku 2015. Především pokrytí nároků 
vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenzové domácnosti, což bude 
představovat největší část z celkové potřeby nových bytů. Tato potřeba však do r. 2015 
nebude plně uspokojena a především do r. 2005 je možné očekávat i mírný růst soužití 
cenzových domácností. Soužití cenzových domácností nelze ve vesnickém zástavbě 
považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené míry je problematické.  

V řešeném území (po redukci na úroveň koupěschopné poptávky) je očekáváno 
získání asi 10 nových bytů v období 2000-2015. Asi u 5 předpokládáme jejich získání bez 
nároku na nové plochy vymezené územním plánem jako návrhové (tj. jako nástavby, 
přístavby, změny využití budov, v zahradách, prolukách v zástavbě apod.). Současně však 
pro přiměřené fungování trhu s pozemky doporučujeme výraznou převahu nabídky pozemků 
nad očekávanou poptávkou (o50-100%). V době zpracování územního plánu nelze zaručit, 
že všechny pozemky budou skutečně  nabídnuty k zastavění, z nejrůznějších - např. 
majetkoprávních důvodů.  

DOKLADY 

 Souborné stanovisko ke konceptu řešení územního plánu obce Nelešovice 

(příloha „vyhodnocení připomínkového řízení“ včetně dodaných stanovisek a vyjádření je 
uložena u pořizovatele, resp. pověřeného pořizovatele a u zpracovatele) 

 

  

 


