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1.  ÚVOD  
Územní plán obce stanovuje urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné a 

podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, základní funkční i prostorovou regulaci a 
vymezuje hranici zastavitelného území obce. V územním plánu jsou vyznačeny hranice 
současně zastavěného území obce. 

Územní plán obce bude sloužit jako podklad pro rozhodování obecního úřadu, pro územní 
a stavební řízení, umožní realizovat veřejně prospěšné stavby důležité pro další rozvoj obce a 
vytvoří předpoklad pro přiznání státních příspěvků, zejména pro dobudování technické 
infrastruktury. 

Regulativy územního rozvoje vymezují závaznou část územního plánu a definují základní 
prostředky pro dosažení navržené urbanistické koncepce.  Zároveň stanovují vstupní 
podmínky pro územní a stavební řízení a rovněž pro zpracování podrobnějšího stupně 
územně plánovací dokumentace . 

Obsah regulativů vyrůstá ze současných potřeb obce, ze snahy po zachování a místy 
vylepšení jejího vzhledu , navazuje na souborné stanovisko vycházející ze zpracované úpravy 
konceptu územního plánu obce Výkleky ( Alfaprojekt a.s. Olomouc) a širší vztahy formulované 
v Územním plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace (TERPLAN PRAHA, 
návrhové období rok 2 010). 

2. ZÁVAZNÉ REGULATIVY  

2.1 ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Urbanistická koncepce podporuje přirozený rozvoj obce v souladu s přírodní charakteristikou 
území, stávající urbanistickou strukturou a funkčním využitím území. V obci jsou navrženy 
rozvojové plochy jednotlivých funkcí v návaznosti na stávající dopravu a technickou 
infrastrukturu. Jejich využití je v souladu s využitím okolních ploch. Zástavba odpovídá 
stanovené funkci a charakteru okolní zástavby. 

Rekreace, občanská vybavenost - Z  atraktivity přírodního prostředí vzniká předpoklad 

pro rozvoj rekreace (přírodní koupaliště v zatopeném lomu, možná vazba na turistické trasy  
nejbližším okolí …). Stávající rekreační zařízení budou doplněna hotelem OV.4 a 
občerstvením OV.5 s vazbou na zatopený lom, výletní restaurací OV.6 v místě bývalého 
muničního skladu na jihu obce, doplněním plochy individuální rekreace chatových objektů 
CH.5, vymezením plochy pro parkování karavanů S.4. 

Bydlení -k rozvoji bydlení bude přednostně využíváno proluk v zastavěném územím obce. 

Jejich výhodou je možnost okamžitého napojení na inženýrské sítě. Dále  je vymezeno několik 
ploch pro bydlení na hranici zastavěného území obce:  

BV. 3  - plocha pro bydlení v jižní části obce v blízkosti ZD 
BV. 8  - plocha pro bydlení v mírném svahu na západní hranici obce 
BV.15 -  plocha pro bydlení v zahradách na západní hranici obce 
BV.17 -  plocha pro bydlení na severním okraji obce v sousedství RS a TR  
BV. 19 - plocha pro bydlení na SV okraji obce v blízkosti zatopeného lomu 
BV. 20 - plocha pro bydlení na JV okraji obce v mírném svahu se západní orientací 

Výroba - je soustředěna zejména do areálu ZD a nově navrhované lokality 

podnikatelských aktivit P.1, která s ním přímo sousedí. Objekty ZD nejsou v současné době 
zastájeny. V zastavěném území obce jsou vymezeny obytné plochy s možností integrace 
drobné průmyslové i zemědělské výroby. Jejich označení, charakteristika a způsob využití jsou 
stanoveny výkrese B.2-HLAVNÍ VÝKRES. Plochy mají kód BV – bydlení venkovské. Vlastní 
výrobu, resp. těžbu  pak reprezentuje dobývací prostor evidovaný pod názvem CHLÚ Velký 
Újezd (kód TZ). 
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2.2   ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO 

ÚZEMÍ  

2.2.1   ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

1. Rozdělení území obce na jednotlivé funkční plochy je zakresleno ve výkrese B2-HLAVNÍ 

VÝKRES. Jednotlivé funkční plochy jsou označeny rozdílnou barvou a samostatným 
kódem. 

2. Funkci plochy musí odpovídat způsob jejího využití. Stanovená regulace určuje 

podmínky pro umísťování a povolování staveb v dané ploše.  V rozporu s předepsanou 
regulací mohou být umístěny pouze stavby dočasné a sice v případě, že neovlivní 
realizaci trvalých objektů v plochách sousedních. Sousední plochy nesmí být ohroženy 
provozem dočasné stavby. Plochu nezastavitelnou lze k jinému účelu využít pouze 
v případě možnosti bezodkladného navrácení odpovídající funkci. 

3. Posouzení přípustnosti staveb a zařízení v kategorii  podmíněně přípustné náleží do 

pravomoci příslušného orgánu územního plánování. 

4. Současně zastavěné území dle 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. 

2.2.2  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 

1.  Zastavitelné území obce dle zákona č. 50/1976 Sb.o územním plánován  a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů zahrnuje současně zastavěné   území  včetně ploch 
navržených pro novou výstavbu.  Plochy pro výhledové rozšíření zástavby jsou umístěny za 
hranicí zastavitelného území. Zastavitelné území obce zahrnuje tyto funkční plochy: 

 BI…………………………………………………………………………………………………...bydlení intenzivní  

 BV………………………………………………………………………………………………... bydlení venkovské  

 OV…………………………………………………………………………………………….občanská vybavenost  

 S ……………………………………………………………………………………………………… sport, rekreace 

 CH ……………………………………………………………………..individuální rekreace chatových objektů  

 Z………………………………………………………………………………..……………….. zemědělská výroba 

 P…………………………………………………………………………………..….……….podnikatelské aktivity  

 TZ……………………………………………………………………………………………..…………………. těžba 

 D …………………………………………………………………………………… stavby a zařízení pro dopravu  

 T ………………………………………………………………………………………………… technické vybavení  

 TH…………………………………………………………………………..stavby vodohospodářských zařízení 

4. Nezastavitelné území (podmíněně zastavitelné) zahrnuje zejména plochy krajinné zeleně, 
ZPF, PUPFL a vodní prvky. 

 ZK …………………………………………………………….…….………………………………….krajinná zeleň 

 ZP ………………………………………………….………………………………………………….  veřejná zeleň 

 H ………………………………………………………………….…………………………….vodní toky a plochy 

 PUPFL ………………………………………….……………………..  pozemky určené k plnění funkce lesa    

 ZPF …………………………………………………….……………………………….... zemědělský půdní fond 
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Seznam ploch zastavitelného území obce 

číslo  druh  kód  charakteristika plochy ha 

1. A BV. 3  Bydlení venkovské 0,4649 

2. A BV. 8 Bydlení venkovské 0,9899 

3. A BV. 15 Bydlení venkovské 0,5560 

4. A BV. 17 Bydlení venkovské 0,4239 

5. A BV. 19 Bydlení venkovské 0,9846 

6. A BV. 20  Bydlení venkovské 1,5411 

7. B OV. 4 Občanská vybavenost 0,2100 

8. B OV. 5 Občanská vybavenost 0,1733 

9. B OV.6 Občanská vybavenost 0.1872 

10. C. S3 Sport, rekreace 
7.3072 

11. C. S.4 Sport, rekreace 
0,7208 

12. C. CH.5 Plochy individuální rekreace chatových objektů 
0,9319 

13. D. P.1 Plochy průmyslové výroby 
0,4255 

14. E. ČOV Čistírna odpadních vod 
0,0520 

 

 

A – v dané ploše převažuje bydlení 

B – v dané ploše převažuje obchod a služby 

C – v dané ploše převažuje rekreace 

D – v dané ploše převažuje výroba 

E – v  dané ploše je přípustné jiné využití  

 

 

 



 7 

2.3    ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY 

1. Trasy a plochy vymezené pro dopravu jsou označeny na výkr. B.4-DOPRAVA 1:5000. 

2. Zůstane zachována stávající síť silnic a místních komunikací, včetně jejich kategorie. 
Stávající komunikace budou upravovány ve smyslu zajištění kategorijních šířek. 

3. Budou respektovány a zachovány zastávky HD včetně navržené zastávky HD ve směru 
na Lipník n.B. Zastávky budou v případě potřeby upravovány dle  příslušných 
parametrů (zálivy, označení,…)  

4. Budou zachována stávající parkoviště a respektovány plochy pro nově navržená 
parkoviště dle výkresu č. B4-DOPRAVA. 

5. Síť silnic a místních komunikací bude doplněna dle návrhu ÚPNO.   

6. Na pozemcích vymezených tras a ploch pro dopravu nesmí být umísťovány a povolovány                                                       

        novostavby a přístavby stávajících staveb s vyjímkou  liniových staveb tech.vybavení.  

7. Umísťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve                                                                                                        

všech plochách zastavěného a zastavitelného území. Nesmí negativně ovlivnit základní 
funkci navržené plochy. 

2.4    ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

1. Řešení technické vybavenosti zachycují výkresy B.5 -VODA 1:5000, B.6-KANALIZACE 

1:5000, B.7-ENERGETIKA,  

2. Vodní toky a plochy –Na katastru obce jsou evidovány vodní toky Říka a Kyjanka. Další 
úpravy, ani úpravy ostatních toků nejsou uvažovány. Podél vodních toků bude ponecháno 
provozní pásmo pro údržbu vodních toků 6 m. Budou zachovány a udržovány stávající vodní 
plochy-vodní nádrž na severu obce za koupalištěm. Další zásahy do vodních toků je nutno 
projednat s jejich správci. 

3. Zásobování pitnou vodou –Bude respektován navrhovaný systém zásobování pitnou vodou. 
Nově  navrhované lokality budou napojeny na veřejný vodovod.  

4. Kanalizace – Závazný je navrhovaný systém odvedení odpadních vod s obecní čistírnou 
na jihu obce. 

5. Plynofikace – Obec je v současné době plynofikována. Navrhované lokality budou 
napojeny na STL plynovod umístěný převážně ve vozovce prodloužením stávajících STL 
rozvodů.  

8. Elektrifikace  

- Zachování stávajících elektrických rozvodů a trafostanic 
- Výstavba nových trafostanic pro rozvojové plochy 
- Zachování stávajících telekomunikačních zařízení 

7. Telefonizace – V současné době je provedena telefonizace obce. Nové lokality budou 
napojeny kabelovými rozvody telefonu. 

8. Odpadové hospodářství – Likvidace tuhého komunálního odpadu je řešena vývozem na 
skládku mimo řešené území. Ostatní odpad bude likvidován formou tříděného sběru 
s následným odvozem na specializovaná pracoviště mimo území obce. 
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2.5   ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

1. Realizace ÚSES je opatřením ve veřejném zájmu dle zákona č. 114/92 Sb.o ochraně přírody a 
krajiny , příp. ve znění pozdějších předpisů. 

2. Plochy navržené pro ÚSES jsou  vyznačeny  ve  VÝKRESECH, B.1 – ŠIRŠÍ VZTAHY,  B.2 – 

HLAVNÍ VÝKRES,  B.8 – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY. 

3. Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a interakční 

prvky  s funkcí  základní plochy zeleň krajinná, ochranná, ZPF – zemědělský půdní fond ,  
PUPFL -   pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní toky a plochy , to vše současně se 
zvláštním ochranným režimem ÚSES.    

4. Ve všech plochách ÚSES jsou přípustné porosty původních dřevin příp. trvalý travní 

porost.  

5. Podmíněně přípustné jsou úpravy vodních toků se zachováním přírodního charakteru - 

přirozených koryt a břehů,  liniové stavby pro dopravní obsluhu ploch s ochranným režimem 
ÚSES, technické vybavení území a meliorační stavby zemědělské a lesní půdy při 
respektování požadavků ochrany přírody, pozemkové úpravy, které nevedou k narušení 
ekologicko stabilizační funkce a změnám kultur na nižší stupeň ekologické stability, oplocení 
jednotlivých staveb a zařízení  podmíněně přípustných. 

6. Nepřípustné jsou činnosti které vedou k závažnému narušování ekologicko - stabilizační 

funkce ploch ÚSES a jakékoliv stavby a zařízení včetně oplocení,  které nejsou uvedeny  v 
podmíněně přípustných.  

Na pozemcích zahrnutých do ÚSES je zakázáno umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, 

rekreaci, průmyslovou a zemědělskou výrobu. Při respektování požadavků ochrany přírody 
mohou být na dotčených plochách povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení 
obce a meliorační stavby. Dále se připouští údržba stávajících objektů . 

Na dotčených plochách ÚSES se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické 

stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, dále na těchto plochách nelze 
provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních nádrží, těžit 
nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch.  

Konkrétní předpisy a omezení určuje orgán ochrany přírody.  

7. Výsadba zeleně v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být uvedena do souladu 

s požadavky správců těchto sítí. V místech střetu zájmů s inženýrskými sítěmi                          
( křížení, souběh ) bude nutno v dalších stupních přípravy ÚSES provést koordinaci 
s požadavky správců dotčených sítí ( druh vegetace). 

8. Výsadbu podél vodních toků je nutno sladit s požadavky správců toků (přístup pro údržbu 

toků ) . 

9. V rámci komplexních pozemkových úprav 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. 

10. Zřizování suchých poldrů slouží na ochranu zástavby proti přívalovým vodám a údržbu 

toků. Jde o suché nádrže,  prostory řízené inundace, provozní plochy pro údržbu vodních toků 
a ploch, malé vodní nádrže. V plochách lze výjimečně zřizovat komunikace a polní cesty 
v tělese hráze. Zřizováním suchých poldrů v plochách ÚSES nesmí dojít ke snížení ekologické 
stability,  zejména nesmí dojít však k likvidaci stávajících meandrů a břehového porostu 
dotčených vodotečí včetně přilehlých travobilinných společenstev. 
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2.6 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

A. FUNKCE LIMITU 
Limity využití území jsou zakresleny ve VÝKRESE B2-HLAVNÍ VÝKRES. Limit slouží k ochraně 

objektů nebo jejich souborů a dále k ochraně území ležícího v ochranném pásmu. Na danou 
plochu je uplatněna ochrana plynoucí z předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných 
v návrhovém období územního plánu (do roku 2015). Další limity jsou stanoveny na základě 
konkrétních podmínek území.  

B. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, případně ve znění pozdějších 

předpisů a dle zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY:  

V katastrálním území obce Výkleky se nenacházejí zvláště chráněná území přírody.  

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V řešeném území se vyskytují pouze ty významné krajinné prvky, které jsou jimi ze zákona - 
tedy veškeré nivy vodních toků (Kyjanka a Říka), lesní porosty a zatopený lom, který 
v současnosti slouží jako přírodní koupaliště. 

C. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  
Plochy navržené pro lokální systém ekologické stability jsou zakresleny ve výkresech     B.8 

– ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY , dále v urbanistické části B.2-HLAVNÍVÝKRES, B.3 - 
KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH. 

Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a interakční 
prvky  s funkcí  základní plochy PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa, ZK - zeleň 
krajinná, vodní toky a plochy s příslušnými regulačními podmínkami   to vše současně se 
zvláštním ochranným režimem ÚSES. 
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D. OCHRANA VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ  

Ložiska nerostných surovin - dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v úplném znění zákona č. 439/1992 Sb., a vyhlášky MŽP ČR č. 
364/1992 Sb. o ochranných ložiskových územích . 

Limitem je – Dobývací prostor Velký Újezd - číslo ložiska 032 900 

Ochrana vodních zdrojů – dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů 
a dle změny tohoto zákona  ze dne 7.ledna 1998, Směrnice č. 51 Ministerstva zdravotnictví 
z roku 1979 o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání 
ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou 
vodou a pro zřizování vodárenských nádrží.  

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (vrtaná studna v severní části obce) 

Ochrana vodních toků  - zákona č. 254/2001 Sb . ,  vyhlášky 19/1978   a  nařízení vlády č. 
171/1992.  

Správce vodního toku může užívat pozemky pro nutné a nezbytné účely v šíři 6m od 
břehové čáry. Ke stavbám ve vzdálenosti menší než 15m od vzdušné paty hráze je třeba 
souhlasu vodohospodářského orgánu. U ČOV musí charakter všech odpadních vod odpovídat 
podmínkám přípustného znečištění vod dle nařízení vlády č. 171/1992. V obci se nacházejí 
přírodní, částečně upravené toky Říka a Kyjanka. 

Ochrana ZPF- dle zák.č.334/1992 sb.,vyhláška č.13/94 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 
výkresy B.6 - ZÁBOR ZPF 1:5000, B.7 - ZÁBOR ZPF 1:2000, A1-Průvodní zpráva,  příloha č.3-tabulka 
vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu.  

Jako závazný je vymezen maximální rozsah záboru ZPF mimo hranice současně 
zastavěného území. 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. 
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E. ZÁSADY OCHRANY KULTURNÍCH PAMÁTEK 
Ve státních seznamu nemovitých kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb. není zapsaná 

žádná památka, která se nachází na katastru Výklek. 

Archeologické nálezy - dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění je 
území s možnými archeologickými nálezy. Při veškerých zemních pracích je nutno  zajistit 
možnost záchranného archeologického výzkumu, alespoň formou dozoru.  

F. OCHRANNÁ PÁSMA 
Ochranná pásma jsou zakreslena ve výkrese B.2 – HLAVNÍ VÝKRES 

Ochranné pásmo zemědělské výroby – dle metodiky Státního zdravotního ústavu v Praze 
vydané na základě hygienických požadavků na ovzduší ,půdy, vody a zdravého stavu území 
ve smyslu zákona č.20/66Sb., vyhlášky č.45/1966 Sb.,hygienické směrnice č.46/78 Sb., (v 
pozdějším znění), zákon č.83/1998 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky Mmr č.137/1998Sb. musí 
být respektováno OP ZD vypočtené při zpracování úpravy konceptu ÚP obce Výkleky. Z jeho 
prostoru je vyloučena zástavba pro bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči (B.2-HLAVNÍ 

VÝKRES). Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou objekty ZD zastájeny je vypočteno OP 
variantně pro různá množství a kombinace druhů hospodářských zvířat. V grafické části je 
užito kombinace, která je nejméně výhodná a její pásmo tedy největší.  

Ochranné pásmo lesa 50 m – dle zákona ČNR č.289/1995 Sb. O lesích a o změně  a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon) v platném znění. Zástavbu v jeho prostoru musí schválit 
správa PUPFL (B.2 – HLAVNÍ VÝKRES). 

Ochranné pásmo silničních staveb -  dle zákona č. 13/1997 Sb. Týká se pouze silnic  v části 
mimo zastavěné území obce. U silnice III. třídy je šířka 15 m od osy silnice. Příslušný silniční 
orgán může nařídit, aby v silničním OP byla odstraněna nebo upravena stavba, zařízení, 
stromy, keře a povrch půdy. V OP je zakázána stavební činnost vyžadující ohlášení nebo 
povolení. Výjimku může udělit příslušný silniční orgán (B.2–HHLAVNÍ VÝKRES, B.4–DOPRAVA ).  

Ochranné pásmo elektrického vedení VN 22 kV - dle zákona č. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci je stanoveno svislými 
rovinami vedenými po obou stranách krajinných vodičů ve vodorovné vzdálenosti 10 m 
měřené kolmo na vedení. Venkovní trafostanice má ochranné pásmo 20 m ve všech směrech 
( B.2 – HLAVNÍ VÝKRES  B.7 ENERGETIKA ). 

Ochranné pásmo kabelového vedení VN 22 kV - - dle zákona č. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci je stanoveno 1m po 
obou stranách ( B.2 – HLAVNÍ VÝKRES  B.7 ENERGETIKA ). 

Ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu - dle zákona č. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a  o státní energetické inspekci. Ochranné pásmo je 
měřeno ve vodorovné vzdálenosti po obou stranách kolmo na plynovod. Jeho šířka měřená po 
obou stranách od osy plynovodu je 4 m (toto pásmo je uvažováno pro DN do 200) ve volném 
terénu a v nezastavěném území. V ochranném pásmu  nebude vysazována zeleň, která by 
ztěžovala nebo znemožňovala provádění pravidelné údržby, odstraňování ploch a havárií 
těchto zařízení . Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je stanoveno 20m od zástavby (B.2-
HLAVNÍ VÝKRES, B.7 ENERGETIKA ). 

Ochranné pásmo středotlakého plynovodu - dle zákona č. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích . Ochranné pásmo je měřeno ve vodorovné 
vzdálenosti po obou stranách kolmo na plynovod. Jeho šířka měřená po obou stranách od osy 
plynovodu je 4 m  (toto pásmo je uvažováno pro DN do 200) ve volném terénu a 
v nezastavěném území. V ochranném pásmu  nebude vysazována zeleň, která by ztěžovala 
nebo znemožňovala provádění pravidelné údržby, odstraňování ploch a havárií těchto zařízení 
(B.2-HLAVNÍ VÝKRES, B.7 ENERGETIKA). 
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Ochranné pásmo navržené čistírny odpadních vod   –  dle ČSN 73 67 07 – městské čistírny 
odpadních vod je mezi ČOV a obytnou zástavbou vymezeno pásmo hygienické ochrany. 
Obecní čistírny odpadních vod s nezakrytou vodní hladinou mají OP 50m. Velikost pásma je 
stanovena orientačně. OP nebylo vyhlášeno, dodržení je pouze doporučeno. 

Ochranné pásmo vodovodních řadů – dle ČSN 75 5401 

Je stanoveno na 2m po obou stranách vodovodního řadu. 

Ochranné pásmo kanalizačních sběračů – dle ČSN 75 6101 

Je stanoveno na 3m po obou stranách. 

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení – dálkový telekomunikační kabel 

Je stanoveno na 1,5m po obou stranách. 

Záplavové území   –  nebylo vyhlášeno 

G. OBRANA STÁTU 
Pro řešené území platí generální souhlas vojenské správy. Nenachází se zde žádné 

objekty a zařízení, ani zde nezasahují ochranná pásma vojenských objektů.  
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2.7  VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A PROVEDENÍ 

ASANACÍ 

1. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění 
pozemků nebo staveb podle ustanovení § 108 ods. 2 písm. a, a odst. 3 stavebního 
zákona pokud nebude řešení majetkoprávních vztahů dosažitelné dohodou nebo jiným 
způsobem. Seznam veřejně prospěšných staveb musí schválit zastupitelstvo obce 

2. Seznam veřejně prospěšných staveb 

označení Popis stavby Čísla dotčených pozemků 

Odkanalizování obce 

K1 uliční řad veřejné splaškové kanalizace.  viz. B.6  kanalizace, B.11 veřejně 
prospěšné stavby 

K2 centrální ČOV  91 

Veřejný vodovod 

V1 Napojení rozvojové plochy P1 1264, 15/2, 134/2 

V2 Napojení rozvojové plochy BV8 1270/2, 284, 70/2 

V3 Napojení objektu č.13 1306, 83/2, 14/2 

V4 Napojení rozvojové plochy BV15 1276/1, 1282/1 

V5 Napojení objektu č.155 593/1 

V6 Napojení rozvojové plochy S4 988/16, 1287 

Ochranné vodní nádrže - poldry 

TH2 Suchý poldr za severovýchodní hranicí obce 912, 896,1289 

TH3 Suchý poldr za severní hranicí obce 618,619/4,1291 

TH4 Suchý poldr za severozápadní hranicí obce 338,323,267,1292 

Elektrické vedení, trafostanice včetně napojení na stávající VN 

E1 TS pro zásob. východního okraje obce a plochy BV.20 988/1 

E2 TS pro zásob.severovýchod. okraje obce a plochy BV.19 988/46 

plynofikace 

L1 Napojení rozvojové plochy BV8 284, 1270/2, 70/2 

L2 Napojení objektu č.13 83/2, 1306, 14/2 

L3 Napojení rozvojové plochy BV.20 1037, 1045/6, 1045/8, 69, 1055 

L4 Napojení rozvojové plochy BV15 1276/1, 1282/1 

L5 Napojení objektu č.155 593/1 

Obslužné komunikace,chodníky 

D1 Napojení stávajícího hřiště 91,1304/4,1309/4 

D2 Propojení silnice směr Tršice a silnice směr Přerov  1304/3,4,33/2,1309/2,1309/1,1289,1308/1,
1308/3 

D3 Napojení rozvojové plochy BV.20 1259/1,1045/8,1059/3,1045/7,1045/6,69,10
45/5,1037 

D4 Napojení objektu č.13 1306,14/2,83/1,83/2,83/5 

D5 Napojení rozvojové plochy BV8 284,1270/2 

D6 Napojení rozvojové plochy BV15 1276/1,43,44 

D7 Napojení rozvojové plochy S4 988/16,1011,1287 

D8 Napojení navrhovaných zahrad na SV obce 988/13,988/14,1286 

D9 Náhrada účelové komunikace podél plochy BV 17 834/1,1284 

D10 Chodník v severovýchodní části obce 1286 

D11 Chodník podél návsi 1259/1,1045/8,85/1,18,85/2,1283 

Autobusová zastávka a záliv pro autobusy 

BUS1 Zastávka se zálivem směr Lipník n/B 1283,4,65 
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2.8  ZÁSADY FUNKČNÍ REGULACE  

A. URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ-PLOCHY ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ 
Území obsahuje plochy stávající a navrhované zástavby . V plochách  všech funkčních typů 

urbanizovaného území  jsou  přípustné : 

 nezbytné přístupové a příjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy pro 

přímou obsluhu funkční plochy (zejména chodníky, místní a účelové komunikace, 
parkoviště, obratiště, manipulační plochy - v kapacitě potřebné pro provoz zařízení, 
určené dle příslušných norem), pokud jejich negativní vlivy nepřesahují míru přípustnou 
pro základní funkci plochy a které svým významem a velikostí není účelné vymezit 
samostatnou dopravní  plochou 

 liniové stavby technické vybavenosti (inženýrské sítě jako vodovod, kanalizace, 

plynovod, elektrorozvody,  telekomunikační kabely) 

 zařízení technické  vybavenosti  pro přímou obsluhu plochy (zejména trafostanice, 

regulační stanice, malé čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, lokální prostory 
pro sběr komunálního odpadu), pokud jejich negativní vlivy nepřesahují míru přípustnou 
pro základní funkci plochy a které svým významem a velikostí není účelné vymezit 
samostatnou  funkční plochou technické vybavenosti. 

 veřejné hygienické vybavení pro návštěvníky (uživatele) ve vazbě na potřebu a účel 

příslušné funkční plochy 

 zeleň veřejná (parková, rekreační, ostatní), ochranná 

 zeleň  soukromá a vyhrazená  úměrně  ve vazbě na potřebu a účel  příslušné  funkční 
plochy 

 malé vodní plochy 

To vše plochy, které svým významem, velikostí  a charakterem není účelné vymezit  
samostatnou  funkční plochou. 

Stavby a způsoby využití území neuvedené ve výčtu kategorie přípustných a podmíněně 
přípustných jsou považovány za nepřípustné. 

REGULAČNÍ PODMÍNKY 

BI – BYDLENÍ INTENZIVNÍ                                              HPP bydlení 80 – 100 % 

Plochy určené převážně pro bydlení. Funkci odpovídají rodinné a bytové domy s omezenou 
možností na budování hospodářského zázemí. 

 Přípustné      

Rodinné domy, zařízení maloobchodu vestavěné do obytných objektů, garáže jako součást 
objektů, plochy veřejné zeleně, drobná zařízení pro sport pouze pro potřebu daného území, 
oplocení nesmí omezit průchodnost území. 

 Podmíněně přípustné 

Stavby dočasného ubytování,  chov domácích zvířat za podmínky, že jeho OP nezasáhne 
sousední zástavbu a odpadové hospodářství neovlivní sousední pozemky, drobná nerušící 
výroba jako součást komplexu hlavní stavby, občanská vybavenost integrovaná do obytných 
budov, drobná sportovní zařízení výhradně pro potřebu této plochy, samostatné garáže           
( u stávajících bytových domů jsou realizovány ), provoz nesmí negativně ovlivnit sousední 
pozemky ( hluk, zápach, dopravní obsluha doplňkové funkce …)  

 



 15 

 

BV  -   BYDLENÍ VENKOVSKÉ                                              HPP bydlení 60 – 80 % 

Plochy jsou určeny převážně pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad  
případně chovem domácího zvířectva. Plnění funkce vyhovují objekty členitého půdorysu se 
samostatným hospodářským křídlem. Nesourodá kombinace bodové zástavby                         
a hospodářských přístavků je nevhodná. Nepřípustná je realizace funkce  v bytových domech. 

 Přípustné 

Individuální bydlení, užitkové zahrady, byty v nebytových  prostorech, doplňkové stavby pro 
hospodářskou a výrobní činnost, chov domácích zvířat za podmínky, že nezasáhne svým OP 
sousední zástavbu a jeho odpadové hospodářství neovlivní sousední pozemky, drobná 
nerušící výroba jako součást komplexu hlavní stavby, drobná pěstitelská činnost, veřejné 
stavby – školy, zdravotní zařízení, zařízení pro kulturu, správu, církev, obchod, veřejné 
stravování a drobnou sportovní činnost – vše jako součást staveb určených převážně pro 
bydlení. Oplocení nesmí omezit průchodnost území. 

 Podmíněně přípustné 

Samostatná garáž, pouze jako doplňková stavba nebo jako stavba dočasná, skupinové 
garáže v počtu do 2 ks sousedících garáží, veřejné stavby v samostatných objektech sloužící 
zejména pro potřebu daného území, agroturistika pouze v případě nerušícího OP, možnost 
integrace individuální rekreace ve stávajících objektech, sportovní zařízení s využitím nad 
rámec tohoto území ( tenisový a volejbalový kurt, hřiště pro malou kopanou, univerzální plocha 
pro míčové hry …). 

OV – OBČANSKÁ VYBAVENOST  

Plochy se stabilizovaným funkčním využitím pro občanskou vybavenost. Zabezpečují 
základní potřeby obyvatel obce a návštěvníků. 

 Přípustné 

Školy, školky, budovy pro správu zdravotnictví, kulturu, církev a zájmovou činnost, veřejné 
stravování, ubytování, maloobchod, administrativa a kultura – vše v návaznosti na hlavní 
funkci, parkoviště související s hlavní funkcí, byty související s hlavní funkcí. 

 Podmíněně přípustné 

Nerušící provozovny řemeslné a zemědělské výroby související s hlavní funkcí. 

S – SPORT, REKREACE 

Plochy určené převážně pro sport a rekreaci. Možnost využití pro společenské zábavy . 

 Přípustné 

Zařízení pro sport a rekreaci včetně technického a hygienického zázemí, parkoviště pro 
návštěvníky. 

 Podmíněně přípustné 

Chov zvířat pro rekreaci, bydlení vlastníků a správců zařízení, oplocení neomezující průchod 
územím. 
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CH – INDIVIDUÁLNÍ REKREACE CHATOVÝCH OBJEKTŮ 

Plochy určené individuální rekreaci. Jsou určeny zejména pro budování rekreačních chat . 

 Přípustné 

Zařízení pro individuální rekreaci, která nenarušují přírodní charakter území ve kterém se 
nacházejí, rekreační chaty, jejich technické a hygienické zázemí, sportovní zařízení a hřiště 
pro vnitřní potřebu území, parkovací stání pro vnitřní potřebu území. 

 Podmíněně přípustné 

Chov zvířat pro rekreaci, chov drobných hospodářských zvířat při splnění hygienických 
podmínek vůči okolní zástavbě a nesnižující celkovou estetickou kvalitu prostředí, oplocení 
neomezující průchod územím. 

 

P – PODNIKATELSKÉ AKTIVITY 

Výrobní provozovny neslučitelné s ostatními funkcemi. 

 Přípustné 

Stavby pro výrobu, skladování a zemědělské služby s doplňkovými provozy, odstavná 
parkoviště, parkoviště přesahující rámec areálu, čerpací stanice pohonných hmot pro vnitřní 
potřebu území, stavební dvory, zařízení pro administrativu sloužící danému areálu, 
maloobchod související s hlavní funkcí, technické vybavení, zeleň, vodní plochy (požární 
nádrže). 

 Podmíněně přípustné 

Byty majitelů, ubytovny zaměstnanců, maloobchod, zdravotnická a kulturní zařízení 
související s hlavní funkcí, čerpací stanice pohonných hmot nesouvisející s vnitřní funkcí. 

 

Z – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

Stavby a zařízení zemědělské výroby neslučitelné svým provozem a vzhledem s jinými 
funkcemi. 

 Přípustné 

Stavby pro rostlinnou a živočišnou výrobu, skleníky, zahradnictví, sklady s návazností na 
hlavní funkci, doplňkové služby, administrativa, skladovací plochy (volné nebo haly), odstavná 
parkoviště, izolační zeleň, chov zvířat pro sport a agroturistiku.  

 Podmíněně přípustné 

Byty majitelů, ubytovny zaměstnanců, jídelny, maloobchod, zařízení pro zdravotnictví a 
kulturu související s hlavní funkcí, čerpací stanice pohonných hmot pro vnitřní potřebu. 

TZ –TĚŽBA       

Těžební provozy ve vazbě na přírodní zdroje. Jejich funkce je neslučitelná s převážně 
obytnou funkcí obce. 

 Přípustné 

Stavby pro těžbu, skladování a doplňkové provozy, odstavná parkoviště, parkoviště 
přesahující rámec potřeby areálu, čerpací stanice pohonných hmot pro vnitřní potřebu území, 
stavební dvory, zařízení pro administrativu sloužící danému areálu,  technické vybavení, 
zeleň, vodní plochy . 
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D – STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU 

Silnice pro automobilovou dopravu (silniční tělesa, svodidla, osvětlení, signalizace, 
odvodnění,…) plochy, které fuknčně souvisí se zařízením pro automobilovou dopravu, 
parkoviště, zařízení pro údržbu komunikací. Liniové stavby jsou uváděny bez kódu. 

T – PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Plochy vymezené na území obce k umísťování staveb a zařízení technického vybavení na 
úseku vodního hospodářství, energetiky,  spojů, nakládání s odpady. 

 Přípustné 

Zařízení vodovodu a kanalizace, čerpací stanice, úpravna pitné vody, vodojem, přerušovací 
vodojem, čistírna odpadních vod, usazovací nádrže, zařízení rozvodu elektrické energie, 
liniová vedení, trafostanice, zařízení spojů a zařízení pro přenos televizního signálu, plochy 
pro manipulaci s odpady a jejich zneškodňování zařízení provozovatele (hygiena, 
administrativa, ochranná zeleň). 

 Podmíněně přípustné 

drobné provozovny maloobchodu související s hlavní funkcí. 

TH – STAVBY VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Slouží na ochranu zástavby proti přívalovým vodám a údržbu toků 

 Přípustné 

suché nádrže,  prostory řízené inundace, provozní plochy pro údržbu vodních toků a ploch, 
malé vodní nádrže 

 Podmíněně přípustné 

komunikace a polní cesty v tělese hráze 

ZP – VEŘEJNÁ ZELEŇ, PARKY 

Upravená veřejná prostranství, upravené okrasné předzahrádky na soukromém nebo 
veřejném  pozemku, zeleň uvnitř veřejně přístupných areálů. Plochy veřejné zeleně jsou 
převážně  veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek, rekreaci a estetické 
dotvoření zástavby 

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

 Přípustné 
Předzahrádky pouze s okrasnou funkcí, vegetační úpravy musí odpovídat funkci plochy, 

drobná architektura, mobiliář (altánek, zastávka MHD, veřejné WC…..), chodníky, vjezdy do 
domů. 

 Podmíněně přípustné 
Oplocení jednotlivých objektů, parkoviště, obchody a stavby technického vybavení 

s velikostí a charakterem nevyžadující vyčlenění samostatné funkční plochy, drobná hřiště 
s přírodním povrchem v chatové lokalitě 

B. PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 

Nezastavitelné území obsahuje plochy mimo současně zastavěné území, kde zůstává 
zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch zeleně, vodních ploch nebo jiných 
volných ploch (ZPF) a rovněž takové plochy uvnitř současně zastavěného  území.  

V plochách  všech funkčních typů území nezastavitelného jsou  přípustné 
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 podzemní liniové stavby technické vybavenosti (inženýrské sítě jako vodovod, 
kanalizace, plynovod, horkovod, parovod, kabelové elektrorozvody, telekomunikační 
kabely, 

V plochách  všech funkčních typů území nezastavitelného jsou podmíněně přípustné (při 
posuzování přípustnosti staveb – zejména dopravy a technické vybavenosti je nutno brát v úvahu 
mj.i možnost narušení krajinného rázu): 

 liniové stavby dopravy 

 nezbytné přístupové a příjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy pro přímou 
obsluhu funkční plochy, (zejména chodníky, místní a účelové komunikace, parkoviště, 
obratiště, manipulační plochy), které svým významem a velikostí není účelné vymezit 
samostatnou dopravní  plochou 

 nadzemní liniové stavby technické vybavenosti (jako elektrorozvody apod.)  

 jednotlivé stavby technické vybavenosti, které svým významem a velikostí není účelné 
vymezit samostatnou funkční plochou technické vybavenosti (např. trafostanice, 
regulační stanice, výměníkové stanice, radiokomunikační vysílače, základnové 
telekomunikační stanice a stožáry, malé čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, 
úpravny vody, vodojemy, potrubní mosty)  

 malé vodní plochy (které svým významem, velikostí  a charakterem není účelné vymezit  
samostatnou  funkční plochou) 

Stavby a způsoby využití území neuvedené ve výčtu kategorie přípustných a podmíněně 
přípustných jsou považovány za nepřípustné. 

REGULAČNÍ PODMÍNKY 

ZK – ZELEŇ KRAJINNÁ 

Je určena pro zachování a obnovu krajinných hodnot území. Plochy krajinné zeleně 
chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území apod.) podléhají rovněž regulačním 
podmínkám příslušného ochran. režimu. 

 Přípustné 
Dřeviny solitérní a skupinové, podrost keřů, bylin a trávy, travní porost, květnaté louky, 

stepy a mokřady, aleje, meze, ÚSES v ZPF, pěší cyklistické a jezdecké stezky, drobná 
architektura, lavičky ve vazbě na cestu. Je-li zeleň součástí ÚSES podléhá jeho ochrannému 
režimu. 

 Podmíněně přípustné 
Oplocení přírodního charakteru nenarušující průchodnost území, komunikace a liniové 

stavby technické vybavenosti, drobné umělé vodní plochy. 
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H– VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Drobné vodní toky, rybníky, malé vodní nádrže a ostatní vodní nádrže, které plní funkci 
ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské. 

 Přípustné 
Přirozené, upravené a umělé vodní toky, přirozené, upravené a umělé vodní plochy, 

revitalizace vodních toků, stavby pro zajištění protipovodňové ochrany 

 Podmíněně přípustné 
Stavby a zařízení  pro chov ryb, rybaření a vodní sporty vodohospodářské stavby 

a zařízení, stavby a zařízení technické vybavenosti, účelové komunikace. 

PUPFL – POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 Přípustné 
Pěší cyklistické a účelové stezky, jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní 

hospodářství, oplocení nových lesních porostů a obor, drobná architektura přírodního 
charakteru (altány, informační tabule, lavičky),  

 Podmíněně přípustné 
Myslivny, hájovny, drobná architektura, nekrytá rekreační zařízení (dětské hřiště), drobné 

vodní plochy, jezdecké a běžecké stezky, liniové stavby technické vybavenosti. 

ZPF – ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

 Přípustné 
Orná půda, louky, pastviny, chmelnice,zahrady a sady sloužící pro zemědělskou činnost, 

účelové cesty, meze, zatravnění, změna stupně ekologické stability z nižšího na vyšší, 
soliterní a lineární zeleň 

 Podmíněně přípustné 
Doplňkové zařízení pro zemědělskou výrobu, byt vlastníka, liniové stavby technické 

vybavenosti a dopravy, změna kultury na sad, zahradu, pokud nedochází ke změně krajinného 
rázu, meliorace, polní hnojiště, sportovní plochy jen v případě možnosti navrácení půdy pro 
hospodaření bez nákladů na rekultivaci,stavby přiléhající ke komunikacím a s nimi související 
(maximálně po hranici ochranného pásma komunikace), změna stupně ekologické stability 
z vyššího na nižší. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 

 Návrhové období územního plánu obce Výkleky  je stanoveno do roku  2015  . 

 Pokud během návrhového období nedojde k vyčerpání rozvojových ploch navržených 
územním plánem a celková koncepce se ukáže jako vyhovující i pro další období, může dojít 
k prodloužení návrhového období. 

 Pokud  by došlo k vyčerpání všech návrhových ploch ještě před koncem návrhového 
období nebo došlo k zásadní změně koncepce, bude nutné zpracovat novou ÚPD ještě v době 
před uplynutím návrhového období.  

 Pro jednotlivé změny, které se týkají závazné části územního plánu, je nutné pořídit 
změnu územního plánu. 
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4. SMĚRNÁ ČÁST REGULATIVŮ  

4.1  ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 

Uliční čára - Volné rozptýlení zástavby nedovoluje pevné stanovení uliční čáry. Navrhovaná 

lokalita BV 19 navazující přímo na silnici II. třídy II/437 bude mít uliční čáru ve vzdálenosti 15 
m od osy silnice. Nová zástavba bude umístěna ve vzdálenosti 10 m od osy místní 
komunikace. Uliční čára stávající zástavby zůstane zachována. 

Výška zástavby je graficky vyznačena ve výkrese B.3-KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH.  

 BYDLENÍ 1NP + PODKROVÍ - maximální výška hřebene 9 m nad  nejnižším bodem terénu 
v patě obvodové stěny domu. V některých případech stojí v těchto plochách objekty 
s nevhodně zvolenou větší výškou.  

 BYDLENÍ  2NP+PODKROVÍ -  max. výška hřebene 12 m nad nejnižším bodem terénu v patě 
obvodové stěny domu. Stávající zástavbu není možno zvyšovat nad stanovenou úroveň. 

 OBČANSKÁ VYBAVENOST – výška stávajících objektů bude odpovídat výškové hladině ve 
které se nachází. 

 ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA –  objekty zemědělského družstva nesmí přesáhnout výšku 10 m 
po okap nebo římsu střechy nad terénem.  

Střecha. Pro zachování typického rázu obce v členitém terénu, kde je střešní krajina důležitá 

pro dálkové pohledy: 

 TVAR STŘECHY - sedlová, valbová, polovalbová – s ohledem na konkrétní lokalitu. 
Podmíněně je přípustná pultová střecha případně rovná a to v případech , že navrhovaná 
stavba bude vykazovat kvalitní architektonické řešení s přesvědčivým vztahem ke zdejšímu 
prostředí.  

 SKLON STŘECHY – 35-40O , halové objekty zemědělského  mohou použít sklon nižší. 
Podmíněně je přípustný sklon jiný a to v případech , že navrhovaná stavba bude vykazovat 
kvalitní architektonické řešení s přesvědčivým vztahem ke zdejšímu prostředí. 

 ORIENTACE STŘECH - hřebenem rovnoběžně s uliční čárou, pokud není v grafické části 
stanoveno jinak. 

Způsob zástavby, tvar objektů: 
 Nově navržené skupiny rodinných domů mohou použít formu  samostatně stojících 

objektů, řadových domků a dvojdomků.  
Zástavba navržená v sousedství původních venkovských stavení (rezerva v současně 

zastavěném území) nesmí používat čtvercového půdorysu. 

Směrná část prostorové regulace doporučuje pravidla pro způsob navrhování nových 
objektů a přestavbu objektů stávajících. Dodržení jednotlivých zásad ovlivní výsledné 
působení urbanistického prostoru. 

1. Způsob zástavby v navrhovaných lokalitách –je podmíněn zpracováním zastavovací studie.  

2. Půdorys objektů – u navrhovaných domů je nevhodný čtvercový půdorys. Plnění funkce 
vyhovují objekty členitého půdorysu se samostatným hospodářským křídlem. Obdélník a ještě 
lépe půdorys tvaru písmene L může kladně ovlivnit strukturu zastavovaného území. 

3. Charakter zástavby – je citlivých problémem zejména v prolukách uvnitř zastavěného území 
a v místech pohledově exponovaných svahů. Regulace závazná i směrná navazuje na osobitý 
charakter konkrétního místa. Ten je určen přírodními podmínkami ( terénní reliéf, zeleň, 
vymezení urbanistického prostoru...) a okolní zástavbou ( výška zástavby, způsob zastřešení, 
prostorový vztah jednotlivých objektů...). Navázání na původní architekturu však nesmí být 
zaměněno za její kopírování. 

4. Výškové osazení – v případě umístění garáží pod terénem není vhodné umísťování 
příjezdové rampy směrem do ulice. 

5. Používané materiály  
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 Omítky: pro úpravu povrchů vnějších stěn nejlépe vyhovuje hladká omítka. Hrubé 
stříkané omítky nebo omítky břízolitové vypadají nepřirozeně zvláště na původních 
venkovských objektech. 

 Krytiny: na šikmých střechách působí příznivě tašková krytina pálená i betonová            
a břidlice (v současné době jsou na trhu dostupné šablony, které charakter této klasické 
krytiny zdařile napodobují). Nevhodné jsou krytiny z pískovaných asfaltových  šablon. Při jejich 
použití mizí skladebnost krytiny a střecha ztrácí svùj typický vzhled. Použití plechových krytin 
nelze konkrétně vymezit. Záleží na jejich druhu a barevné úpravě povrchu. 

 Oplocení: velmi dobře působí základní přírodní materiály. Dřevěný plot ze svisle 
postavených kůlů vypadá v prostředí vesnice příznivěji než plot z typizovaného ocelového 
pletiva a kovových stojek. Dřevo je možné doplnit podezdívkou a zděnými sloupky (kámen bez 
omítky, omítnuté nebo režné cihelné zdivo). 

6. Proporce oken a dveří – základním formátem je obdélník s delší osou svislou. Poměr jeho 
stran určují obecně platné proporční vztahy (2:3, zlatý řez …). Větší prosklené plochy mohou 
být orientovány do zahradní části parcely a nemusí tuto proporci dodržet. Jejich orientace do 
veřejného prostoru je nevhodná. 

4.2    SMĚRNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY    

Jako směrné jsou uváděny kapacity parkovišť v zastavěném území obce. 

 

 


