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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJEA. ZÁKLADNÍ ÚDAJEA. ZÁKLADNÍ ÚDAJEA. ZÁKLADNÍ ÚDAJE    

A.1. HLAVNÍ  CÍLE A A.1. HLAVNÍ  CÍLE A A.1. HLAVNÍ  CÍLE A A.1. HLAVNÍ  CÍLE A NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, NÍHO PLÁNU, NÍHO PLÁNU, NÍHO PLÁNU, 
OBSAH, PODKLADYOBSAH, PODKLADYOBSAH, PODKLADYOBSAH, PODKLADY    

A.1.A.  ZADÁNÍ ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Pořízení Změny č.1 územního plánu obce (ÚPNO) Nelešovice schválilo Zastupitelstvo obce 
Nelešovice z vlastního podnětu usnesením z 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nelešovice 
dne 30.6.2010.  

Zadávacím dokumentem je Zadání Změny č.1 schválené usnesením z.8 zasedání 
Zastupitelstva  obce Nelešovice konaného dne 27. 4. 2011. 

 

A.1.B.  NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Návrhové období územního plánu se Změnou č.1 nemění.. 

A.1.C.  HLAVNÍ CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNU 
             DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Důvodem pro pořízení změny územního plánu je potřeba změny trasy přívodního řadu 
vodovodu z vodojemu Sobíšky a změny závazných zásad koncepce odvádění odpadních vod. 
Potřeba změny trasy vodovodu vyplynula z nedostupnosti pozemků na původní trase přívodu.  
Změna koncepce odkanalizování vyplynula z podrobného prověření technického stavu stávajících 
stok jednotné kanalizace, které prokázalo, že současný stav kanalizačních stok neumožní původně 
navrhované řešení, tj. jejich využití jako stok jednotné kanalizace. Dále bylo během prací na 
dokumentaci kanalizace nalezeno a z hlediska majetkoprávních vztahů předběžně prověřeno řešení 
s využitím pouze gravitačních stok, tj. s vyloučením čerpání a výtlaku a byla opuštěna varianta 
napojení kanalizace na společnou čistírnu odpadních vod  pro obce Nelešovice a Čelechovice na 
území obce Čelechovice..   

A.1.D. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obsah Změny č.1 je uveden v úvodu textové části, za titulním listem.  

A.1.E   PODKLADY  

ZADÁVACÍ DOKUMENT  

Zadávacím dokumentem je Zadání Změny č.1 schválené usnesením z.8 zasedání 
Zastupitelstva  obce Nelešovice konaného dne 27. 4. 2011. 

DALŠÍ PODKLADY 

• Územní plán obce Nelešovice (Alfaprojekt Olomouc, a.s., ing. arch. Š. Moráňová a kol, 12/2004, 
schválený 12/.2005) 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ing. arch. J. Haluza a kol., 10/2007) vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22.2.2008, Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydaná Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22.4.2011. 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a požadavek obce Nelešovice na 
aktualizaci, s příslibem zařazení do nejbližší aktualizace.  

• Vodovod Nelešovice, DÚR - Voding Hranice 12/2008 

• Likvidace odpadních vod Nelešovice, kanalizace a ČOV, DÚR - HYDRO - EKO Přerov 10/2011 
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A.A.A.A.2222. ZHODNOCENÍ DŘÍVE Z. ZHODNOCENÍ DŘÍVE Z. ZHODNOCENÍ DŘÍVE Z. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPDPRACOVANÉ ÚPDPRACOVANÉ ÚPDPRACOVANÉ ÚPD    

A/ ÚPD NA ÚROVNI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

Schválený ÚPNO v části zásobování vodou vymezil mj. přívodní řad vodovodu vedený od 
Přerova - Penčiček podél silnice III/4364 Tato trasa se v následných stupních přípravy záměru 
(DÚR) prokázala jako neprůchodná z majetkoprávních důvodů. Uvedená dokumentace proto řeší 
přívodní řad v jiné, majetkoprávně průchodné trase. 

Dále v části zneškodňování odpadních vod vymezil jako závaznou  výstavbu  kanalizační sítě 
s využitím a rekonstrukcí stávajících stok, výstavbou  čerpací stanice a výstavbou nové gravitační stoky 
směrem západně z obce, s napojením kanalizační sítě na ČOV buď na území obce nebo mimo území 
obce. Podrobné prověření technického stavu stávající kanalizace prokázalo, že současný stav 
kanalizačních stok neumožní původně navrhované řešení - jejich využití jako stok jednotné kanalizace. 

Umístění navržené čistírny odpadních vod zůstává v platnosti dle ÚPNO – varianty 1, varianta 2 
– společná ČOV pro obce Nelešovice a Čelechovice situovaná na území obce Čelechovice se ruší.  

B/ ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU – VYHODNOCENÍ SOULADU  ZMĚNY Č.1 SE ZÁSADAMI 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Ze ZÚR OK ve znění po 1. aktualizaci vyplývá doporučení vycházet při řešení vodovodu a  
kanalizace obcí z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje uvádí, v principu shodně s územním plánem, možnost využití 
stávající kanalizace jako jednotné. Vzhledem k prověřené potřebě odlišného řešení obec požádala 
o aktualizaci dokumentace PRVKOK a obdržela od pořizovatele  předběžný souhlas a příslib,  že 
změna systému odvádění a čištění odpadních vod může být po příslušném projednání a schválení 
akceptovaná v nejbližší aktualizaci PRVKOK.   

C/  ÚZEMNÍ PLÁNY SOUSEDNÍCH OBCÍ  

Koordinace nové trasy přívodu vody s územím Přerova – m.č. Penčičky je zajištěna 
zpracovanou dokumentací, která je podkladem pro změnu územního plánu obce Nelešovice i 
územního plánu města Přerova.  

Čistírna odpadních vod bude sloužit jen pro obec Nelešovice, proto v ČOV Čelechovice není 
nutno zajišťovat podmínky pro napojení obce Nelešovice. 

A.A.A.A.3333        SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZASPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZASPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZASPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY   DÁNÍ ZMĚNY   DÁNÍ ZMĚNY   DÁNÍ ZMĚNY               
A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územně plánovací dokumentace 

vydané krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů 

• Splněno dle požadavků zadání  (Obec má příslib aktualizace PRVKOK pro změnu systému 
kanalizace, pro změnu trasy přívodu vody aktualizace není potřebná) .   

B. Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů 

• Splněno dle požadavků zadání.  

C. Požadavky na rozvoj území obce 

• Bez požadavků.  

D. Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspo řádání krajiny) 

• Bez požadavků.  
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E. Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 

E1. Doprava 

• Bez požadavků.  

E2. Technická infrastruktura. 

• Splněno dle požadavků zadání.  

• Podkladem pro návrh kanalizace je DÚR „Likvidace odpadních vod Nelešovice, kanalizace a ČOV“ 
(HYDRO - EKO Přerov 10/2011) 

 F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

• Bez požadavků. Návrh změny se nepromítá do koncepce ochrany hodnot území. 

G. Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace 

• Splněno dle požadavků zadání.  

H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právní ch p ředpis ů (například požadavky na 
ochranu ve řejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe čnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochran y před povodn ěmi a jinými rizikovými 
přírodními jevy) 

• Bez požadavků. 

I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů zájmů a problém ů v území 

• Splněno dle požadavků zadání. Řešení kanalizace v problémových lokalitách bylo během 
zpracování DÚR technicky prověřeno a předjednáno z majetkoprávního hlediska.  

J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a plo ch p řestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

• Bez požadavků. 

Požadavky zadání zm ěny ad K), L), M), N)   

• Bez požadavků. 

O. Požadavky na uspo řádání obsahu konceptu a návrhu zm ěny územního plánu a na 
uspo řádání obsahu jejich od ůvodn ění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení 

• Splněno dle požadavků zadání.  

B. ŘEŠENÍ B. ŘEŠENÍ B. ŘEŠENÍ B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNUÚZEMNÍHO PLÁNUÚZEMNÍHO PLÁNUÚZEMNÍHO PLÁNU    
ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉB.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉB.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉB.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A POSTAVENÍHO ÚZEMÍ A POSTAVENÍHO ÚZEMÍ A POSTAVENÍHO ÚZEMÍ A POSTAVENÍ OBCE  V  OBCE  V  OBCE  V  OBCE  V 
REGIONUREGIONUREGIONUREGIONU        

B.1.A.  ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Území řešené změnou č.1 zaujímá celé zastavěné a zastavitelné území obce Nelešovice. 

B.1.B   ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ  VZTAHY  

Koordinace nové trasy přívodu vody s územím Přerova – m.č. Penčičky je zajištěna 
zpracovanou dokumentací, která je podkladem pro změnu územního plánu obce Nelešovice i 
územního plánu města Přerova.  

Navržená změna kanalizace je lokálního významu, bez vlivů na území sousedních obcí.  

Celková koncepce platného ÚPNO, s výjimkou řešení kanalizační sítě, se nemění.  
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B.2.  ZÁKLADNÍ PŘEDPB.2.  ZÁKLADNÍ PŘEDPB.2.  ZÁKLADNÍ PŘEDPB.2.  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝOKLADY A PODMÍNKY VÝOKLADY A PODMÍNKY VÝOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A VOJE OBCE A VOJE OBCE A VOJE OBCE A 
OCHRANY HODNOT VOCHRANY HODNOT VOCHRANY HODNOT VOCHRANY HODNOT V    ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ     

Analytická část, která není změnou dotčena. 

B.3. NÁVRH URBANISTIB.3. NÁVRH URBANISTIB.3. NÁVRH URBANISTIB.3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCECKÉ KONCEPCECKÉ KONCEPCECKÉ KONCEPCE        

B.3.A. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  

Změna č.1 neovlivní základní zásady řešení katastrálního území.  

B.3.B. ZÁMĚRY ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

Záměry Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje neovlivní řešení změny č.1 a naopak, 
změna č.1 nedotýká územních záměrů ZÚR OK. Souvislost s plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizace Olomouckého kraje je uvedena v jiných částech textu odůvodnění změny. 

B.3.C. DALŠÍ ZÁM ĚRY V  KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE 

Změna č.1 neovlivní jiné záměry řešení katastrálního území, kromě řešení kanalizační sítě. 
Čistírna odpadních vod bude sloužit jen pro obec Nelešovice. 

B.3.D. URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ OBCE - URBANISTICKÁ KONCE PCE  

Urbanistická koncepce se Změnou č.1 nemění.  

B.3.E. ZÁSADY PRO OCHRANU A TVORBU URBANISTICKÝCH H ODNOT 

Tyto zásady se Změnou č.1 nemění.  

B.4. FUNKČNÍ PLOCHY B.4. FUNKČNÍ PLOCHY B.4. FUNKČNÍ PLOCHY B.4. FUNKČNÍ PLOCHY ÚZEMÍ, ÚZEMÍ, ÚZEMÍ, ÚZEMÍ, PODMÍNKYPODMÍNKYPODMÍNKYPODMÍNKY FUNKČNÍ REGULACE FUNKČNÍ REGULACE FUNKČNÍ REGULACE FUNKČNÍ REGULACE    
Zásady funkčního uspořádání ani podmínky funkční regulace se Změnou č.1 nemění. Hranice 

současně zastavěného území ani zastavitelného území se nemění, neboť předmětem změny  jsou 
výhradně změny na úseku vodního hospodářství. 

B.5. PŘEHLED PLOCH ZB.5. PŘEHLED PLOCH ZB.5. PŘEHLED PLOCH ZB.5. PŘEHLED PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍASTAVITELNÉHO ÚZEMÍASTAVITELNÉHO ÚZEMÍASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ        
Přehled ploch zastavitelného území se změnou č.1 nemění.  

B.6. LIMITY VYUŽITÍ B.6. LIMITY VYUŽITÍ B.6. LIMITY VYUŽITÍ B.6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍ        

Limity využití území se Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice nemění.  
Ve Změně č.1 ÚPNO Nelešovice se promítají aktuální platné zákony, předpisy a správní 

rozhodnutí týkající se limitů využití území, které mají vztah k předmětu změny i jiných v zájmovém 
prostoru změny. 

Do řešeného území se promítá omezení vyplývající ze stanoviska Ministerstva obrany ČR: 
Řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 
Zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu. Na celé území zasahuje ochranné 
pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení (návrh – nevyhlášeno). 

• Změna se promítne do ochranných pásem vodovodů a stok kanalizace v důsledku nového umístění 
stok. Tyto limity nejsou graficky vyjádřeny. 

• Změna se dále projeví vůči limitům vodního toku – tok Nelešovického potoka a oprávněný prostor 
pro správu vodního toku – souběh části hlavní toky A.  

U ostatních limitů změna č.1 nepředstavuje změnu vlivu návrhu oproti platnému územnímu plánu.  
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B.7.KRAJINNÁ EKOLOGIB.7.KRAJINNÁ EKOLOGIB.7.KRAJINNÁ EKOLOGIB.7.KRAJINNÁ EKOLOGIE, ÚSES, ZELEŇ E, ÚSES, ZELEŇ E, ÚSES, ZELEŇ E, ÚSES, ZELEŇ         

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce zeleně v zástavbě ani koncepce zeleně v 
katastrálním území a územní systém ekologické stability nemění.  

Dotčení ÚSES: Nová trasa přívodu vody do ÚSES, kromě křížení interakčních prvků, 
nezasáhne. Nově navržená stoka do ČOV vede podél potoka plochou interakčního prvku, který je 
v tomto úseku rozšířený.  

B.8. DOPRAVAB.8. DOPRAVAB.8. DOPRAVAB.8. DOPRAVA    

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce dopravy nemění. 

B.9. TECHNICKÉ VYBAVB.9. TECHNICKÉ VYBAVB.9. TECHNICKÉ VYBAVB.9. TECHNICKÉ VYBAVENÍ ENÍ ENÍ ENÍ     

B.9.A  VODNÍ  TOKY  A  PLOCHY, MELIORACE, PROTIPOVO DŇOVÁ A PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ 

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se nemění koncepce řešení vodních toků a ploch, 
protipovodňových a protierozních opatření. 

B.9.B  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce zásobování vodou nemění. Navrhuje se jen dílčí 
změna uspořádání vodovodní sítě. Podkladem pro řešení vodovodu je dokumentace pro územní 
řízení  „Vodovod Nelešovice“ (Voding Hranice 12/2008). 

Nejvýznamnější z těchto změn je nová trasa přívodu vody od Přerova – Penčiček, která 
nahrazuje původně navrženou trasu podél silnice, která se prokázala jako majetkoprávně  velmi 
obtížně průchodná. Nová trasa využívá ve značné části své délky vedení po pozemcích ostatních 
komunikací.  

Dále je uplatněna změna krátkého úseku rozvodné sítě, který se navrhuje po jiných 
pozemcích než původní trasa. Ostatní části rozvodné sítě vedou vesměs ve stejných  uličních 
prostorech  a na stejných pozemcích jako původní, tyto drobné korekce se v grafické části  změny 
neuplatňují a jsou ošetřeny nově uvedenými obecnými zásadami umístění technické infrastruktury 
(ad C.4.E.  závazné části změny): 

„Umístění sítí a zařízení technické infrastruktury může být v případě potřeby korigováno uvnitř 
dotčených parcel s ohledem na podrobné zjištění skutečné polohy přilehlých tras technické 
infrastruktury a dalších okolností na pozemku a technologických potřeb sítí a zařízení.“ 

B.9.C. ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD  

Změna způsobu dostavby kanalizační sítě obce je jedním ze dvou předmětů změny č.1.  

V územním plánu byla navržena dostavba kanalizační sítě s využitím a rekonstrukcí 
stávajících stok, výstavbou  čerpací stanice a výstavbou nové gravitační stoky směrem západně 
z obce, s napojením kanalizační sítě na ČOV buď na území obce nebo mimo území obce. Využití 
jen gravitačních stok bylo v ÚPNO vyloučeno z důvodu předpokládané neprůchodnosti z hlediska 
majetkoprávních vztahů, proto byla volena varianta  pokud možno mimo soukromé pozemky, i za 
cenu technicky náročnějšího čerpání a výtlaku do trasy podél silnice. Při rozpracování 
podrobnějších stupňů přípravy dostavby kanalizace v obci a podrobném prověření technického 
stavu stávající kanalizace se prokázalo, že současný stav kanalizačních stok neumožní původně 
navrhované řešení - jejich využití jako základu systému jednotné kanalizace. 
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Podkladem pro návrh změny je dokumentace pro územní řízení „Likvidace odpadních vod 
Nelešovice, kanalizace a ČOV“ (HYDRO - EKO Přerov 10/2011), která následovala po technicko - 
ekonomickém posouzení tří variant možného řešení nakládání s odpadními vodami v obci ( VODING 
Hranice 05/2010). Na základě posouzení variant a jejich kombinací z hlediska proveditelnosti, 
finančního či technicko ekonomického zhodnocení a řešení vlastnických poměrů a vztahů byla 
vybrána varianta  nové oddílné kanaliza ční splaškové sít ě. V rámci zpracování této dokumentace a 
jednání s vlastníky pozemků se podařilo předjednat a technicky podrobně ověřit   také možnost 
průchodu přes soukromé pozemky podél potoka mezi západním okrajem návsi a navrženou čistírnou 
odpadních vod, takže je možné vyloučit potřebu čerpání a výtlaku splašků do původně navržené trasy 
podél silnice. Ochrana koridorů těchto stok a jejich přístupnost bude zajištěna smluvně (v rámci 
změny se však po dohodě s obcí příslušné úseky uvádějí také jako veřejně prospěšné stavby). 

Nově navržená splašková kanalizační síť je navržena jako větvený systém sběrné , kmenové 
stoky „A“ s profilem potrubí DN250 až DN400, na kterou budou napojeny vedlejší stoky AB, AC, AC-
1, AD, AE, AF, AG, AH, AI, všechny DN250. Tato síť zajistí možnost napojení na kanalizaci také pro 
nemovitosti na severním okraji obce, proto se ruší i označení pro původně navrhované samostatné 
čištění jejich odpadních vod.  

Systém navržený uvedenou dokumentací je doplněn o jednu krátkou stoku pro odkanalizování 
malých ploch bydlení navržených územním plánem jižně od hlavní stoky, rozdíl oproti ÚPNO 
spočívá v nahrazení jednotné kanalizace splaškovou.  

Stávající stoky jednotné kanalizace budou využity jako kanalizace dešťová. 

Umístění navržené čistírny odpadních vod (mechanicko – biologická čistírna) zůstává 
v platnosti dle ÚPNO – varianty 1. Varianta 2 – společná ČOV pro obce Nelešovice a Čelechovice 
situovaná na území obce Čelechovice se ruší.  

B.9.D. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce zásobování teplem nemění. 

B.9.E. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce zásobování plynem nemění. 

B.9.F. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce zásobování elektrickou energií nemění. 

B.9.G  TELEKOMUNIKACE 

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce telekomunikací nemění. 

B.9.H. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce nakládání s odpady nemění. 

B.10. DŮSB.10. DŮSB.10. DŮSB.10. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ EŠENÍ NA ŽIVOTNÍ EŠENÍ NA ŽIVOTNÍ EŠENÍ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍPROSTŘEDÍPROSTŘEDÍPROSTŘEDÍ    

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí nemění. 

B.11. DŮSLEDKY NAVRHB.11. DŮSLEDKY NAVRHB.11. DŮSLEDKY NAVRHB.11. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ MĚDĚLSKÝ MĚDĚLSKÝ MĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND PŮDNÍ FOND PŮDNÍ FOND PŮDNÍ FOND     

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkcí lesa nemění.   
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B.12. VEŘEJNĚ PROSPĚB.12. VEŘEJNĚ PROSPĚB.12. VEŘEJNĚ PROSPĚB.12. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  ŠNÉ STAVBY  ŠNÉ STAVBY  ŠNÉ STAVBY      

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se mění či ruší níže uvedené veřejně prospěšné stavby.  

ÚPNO ZMĚNA  STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A 
VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

   STAVBY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

TV1 TV1z1 a Stavba přívodu vodovodu z vodojemu Sobíšky do obce  změna trasy bez 
změny popisu. 

Pozn. (jako VPS se uvádí jen část stavby -souvislý úsek zahrnující 
pozemky ve vlastnictví jednotlivých soukromých osob) 

TV2 – 
TV8 

 ruší se  a STAVBA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VODOVODNÍCH ROZVODŮ PRO 
STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU V OBCI DLE SITUAČNÍHO ŘEŠENÍ VODOVODU  

    

TK1 nahrazuje 
se VPS:  

b-c  Stavba stoky jednotné kanalizace ze severního okraji  návsi do 
odlehčovací komory a čerpací stanice u konce zatrubnění potoka 

 TK1z1 a Stavba stoky splaškové kanalizace "A" (část) změna trasy páteřní stoky a 
druhu kanalizace 

Pozn. (jako VPS se uvádí jen část stavby -souvislý úsek zahrnující 
pozemky ve vlastnictví jednotlivých soukromých osob) 

TK4 nahrazuje 
se VPS:  

a Stavba splaškové kanalizace od kulturního domu po jižní okraj zástavby, 
parc.č. 557/1  

 TK4z1  stavba stoky splaškové kanalizace "AC" (část) dílčí změna trasy stoky a 
druhu kanalizace 

Pozn. (jako VPS se uvádí jen část stavby -souvislý úsek zahrnující 
pozemky ve vlastnictví soukromých osob) 

TK2  
 
 

TK3  

TK5  
 

ZK6 

ruší se 
 
 

ruší se 

ruší se 
 

ruší se  

b-c  
 
 

b-c  

b-c  
 

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) 

Stavba propojení stávajících stok severně od centra obce 

Stavba stoky jednotné kanalizace pro rozvojovou plochu č. 19.BV - od 
zemědělského areálu do stávající stoky v hlavní ulici 

Stavba stoky jednotné kanalizace pro rozvojové plochy č. 21, 22. BV, 
včetně odlehčovací komory, čerpací stanice a výtlaku do stoky ad TK2 

   Pozn. Ochrana ploch pro stavbu čistírny odpadních vod  je řešena 
smluvně. 

B.1B.1B.1B.13333. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽAD. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽAD. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽAD. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANYAVKŮ CIVILNÍ OCHRANYAVKŮ CIVILNÍ OCHRANYAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY    

Změnou č. 1 ÚPNO Nelešovice se koncepce civilní ochrany nemění. 

B.1B.1B.1B.14444.URBANISTICKÁ EKONOM.URBANISTICKÁ EKONOM.URBANISTICKÁ EKONOM.URBANISTICKÁ EKONOMIEIEIEIE        

Změna č. 1 ÚPNO Nelešovice se této problematiky netýká. 

    


