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A.ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAA.ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAA.ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAA.ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJEJEJEJE    

A1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ,OŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ,OŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ,OŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ, PŘEDMĚT  PŘEDMĚT  PŘEDMĚT  PŘEDMĚT 
ZMĚNYZMĚNYZMĚNYZMĚNY    

Pořízení a zpracování Změny č. 1 ÚPNSÚ Kokory je vyvoláno požadavkem obce na 
zařazení nové rozvojové plochy pro bydlení do návrhu ÚPNSÚ. Důvodem pro to je nedostatek 
rozvojových ploch pro zvýšený zájem o výstavbu rodinných  domů, dostupných v současné 
době z hlediska vlastnických vztahů, zájem vlastníka pozemku umožnit na svém pozemku 
výstavbu více RD, i dílčí změna  využívání zemědělských pozemků v sousedství dotčené 
plochy, která takové využití umožní (definitivní zrušení chmelnice.) Pořízení Změny č. 1 ÚPNSÚ 
Kokory bylo schváleno na zasedání obecního zastupitelstva dne12.4.2000 

A2. VYMEZA2. VYMEZA2. VYMEZA2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ     

Řešené území je vymezeno plochou  při jižním okraji zástavby obce Kokory, směrem 
k přeložce komunikace I/55. 

A3. PODKLADYA3. PODKLADYA3. PODKLADYA3. PODKLADY    
Změna č.1  ÚPNSÚ Kokory je zpracována na základě požadavku obce podloženého 

usnesením  zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.4.2000 

DALŠÍ PODKLADY: 

• Návrh ÚPNSÚ Kokory (ALFAPROJEKT Olomouc, říjen 1995), schválený 1997 
• informace obecního úřadu Kokory (kanalizace) 
• informace firmy PRINS Přerov (plynofikace) 

A4.  OBSAH ZMĚNY ÚPNA4.  OBSAH ZMĚNY ÚPNA4.  OBSAH ZMĚNY ÚPNA4.  OBSAH ZMĚNY ÚPNSÚ KOKORY Č.1     SÚ KOKORY Č.1     SÚ KOKORY Č.1     SÚ KOKORY Č.1         
Změna č. 1 ÚPNSÚ Kokory obsahuje části : 

A. GRAFICKOU ČÁST:  
Ve Změně č. 1 ÚPNSÚ Kokory jsou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně 

grafické části ÚPNSÚ, ve formátu výřezu  části k.ú. Kokory, která obsahuje dotčenou plochu a 
navazující území v minimálním rozsahu nezbytném pro postižení souvislostí. Pro každý výkres 
je doložen vždy výřez původního návrhu a odpovídající výřez  dle Změny. Měřítko grafické části 
Změny je shodné s měřítkem grafické části schváleného ÚPNSÚ.  

1 zájmové území  (širší vztahy) 
2 Komplexní urbanistický návrh:  

 2a     Návrh funkčního využití území 
 2b    Zásady regulace 

3  Doprava 
4  Vodní hospodářství 
5 Energetika 
7 Zábor ZPF  

Nejsou doloženy výkresy č. 2c – Veřejně prospěšné stavby a č. 6 – Krajinná ekologie, 
zeleň,  které nejsou Změnou č.1 dotčeny. 

B. TEXTOVOU ČÁST  

C. ZÁVAZNOU ČÁST ÚPNSÚ – REGULATIVY  USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (definování 
změn) v členění dle vyhlášky o závazných částech územního plánu, doplněnou o přílohu 
„Regulační podmínky“ v podrobnosti odpovídající standardu územních plánů zpracovaných 
v současné době. 
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B. NÁVRH ÚPDB. NÁVRH ÚPDB. NÁVRH ÚPDB. NÁVRH ÚPD    

B1. URBANISTICKÁ ČÁSB1. URBANISTICKÁ ČÁSB1. URBANISTICKÁ ČÁSB1. URBANISTICKÁ ČÁSTTTT    

B1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Území Řešené Změnou č.1 ÚPNSÚ Kokory je vymezeno plochou na jižním  okraji 
zástavby obce  Kokory v lokalitě Záhumenky, která bude vlastním předmětem Změny a dále 
směrem k přeložce komunikace I/55.  

B1.2. ŠIRŠÍ VZTAHY 

Návrhem Změny nedojde ke změně zásad a principů širších vztahů ÚPNSÚ Kokory.  

B1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE. PROSTOROVÉ USPO ŘÁDÁNÍ 

Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory nedochází ke změně celkové koncepce rozvoje 
sídla, dochází k dílčí změně  možností rozvoje v jižní části obce. a ke změně rozsahu území 
určeného k zastavění dle výkresů č. 2a,b grafické části Změny. Hranice zastavitelného území 
není vymezena v ÚPNSÚ ani ve Změně č.1, vzhledem k tomu, že ÚPNSÚ Kokory  byl 
zpracován podle stavebního zákona a vyhlášky č.84/ 1976 ve znění pozdějších předpisů před 
1.7.1998. 

Nově navržená plocha  bezprostředně navazuje na stávající zástavbu a obrys zástavby  
rozšiřuje logickým a nenásilným způsobem vůči obrazu obce v krajině. Z tohoto hlediska je 
dotčená plocha příznivější, než kdyby měly nově větší rozvojové plochy (mimo návrh ÚPNSÚ) 
vznikat v jiných okrajových částech obce.  Plocha dosahuje k hranici ochranného pásma 
zemědělské farmy, toto pásmo nemůže být v budoucnosti zvyšováno s ohledem na stávající 
blíže situovanou obytnou zástavbu. Způsob zástavby v lokalitě je předurčen nutností vedení 
páteřního uličního prostoru nad stokou kanalizace, která prochází podélně přibližně středem 
této plochy.  Předpoklad možnosti výstavby cca 20 RD pří způsobu zástavby obdobného 
charakteru jako zástavba v sousedství, počet RD možno příp. zvýšit při uplatnění užších parcel 
a tomu odpovídajícího způsobu zástavby. Nutno upřesnit v podrobnější PD lokality na základě 
zaměření skutečného stavu. 

Mezi plochou nově navrženou pro bydlení a přeložkou silnice I/55 se dále naskýtá 
optimální možnost vymezení potenciální rozvojové plochy pro podnikatelskou činnost většího 
rozsahu (předpoklad výrobně – provozního charakteru) v budoucí velmi výhodné poloze jak 
z hlediska dopravní obsluhy, tak vůči organismu obce.  Možnost využití plochy pro navržený 
účel je však opodstatněná až po výstavbě přeložky silnice I/55, jejíž realizace nemá být 
zahájena před rokem 2005 (Program rozvoje okresu Přerov, GAREP  Brno, 1999) plocha je 
proto navržena jako výhledová, není tedy vlastním předmětem Změny. 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 

• Ostatní závazné prvky prostorového uspořádání zůstávají v platnosti. Z hlediska zařazení ploch 
do kategorií podle urbanistické exponovanosti prostoru nová plocha nebude charakterizována  
jako kategorie 1 – urbanisticky významné prostory. Prostorové regulativy pro dotčenou plochu 
budou upřesněny v rámci přípravné projektové dokumentace lokality jako celku .  

V této PD budou  na základě dohody vymezeny: 

⇒ Charakter zástavby související s šířkou pozemků, upřesněním počtu domů, příp. i s časovým 
předpokladem výstavby. (V lokalitě budou přípustné volně stojící domy)  

⇒ Stavební a uliční čára, jednotný způsob vymezení předzahrádek a situování oplocení 
pozemků 
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Jako závazné přitom budou respektovány: 

⇒ Jednotná výška zástavby - přízemí a obytné podkroví 
⇒ Jednotné výškové osazení v rozmezí 0,3 – 1 m nad terénem v závislosti na ověření 

terénních podmínek, zejména hladiny spodní vody. 
⇒ pro případ zvýšeného osazení je stanoveno jako závazné vyloučení prvků, které přispívají 

k narušení uličních prostorů, tj.:  
∗ nepřípustnost vyrovnávacího schodiště v uličním prostoru s výjimkou zápraží do 3 stupňů  
∗ nepřípustnost rampových vjezdů do garáží 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. 

⇒ Střecha sedlová, s orientací hlavního hřebene rovnoběžně s uliční čárou, s přípustnou 
polovalbou 

⇒ Sklon střechy jednotný v rozmezí 35 - 400 
⇒ Vzájemně sladěný způsob prosvětlení podkroví 

• regulativ intenzity stavebního využití pozemků RD – stavby do 20%, přitom podíl zastavěných a 
zpevněných ploch max. 40% výměry pozemku RD 

B1.4. FUNKČNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE ÚZEMÍ 

Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory dojde k rozšíření kapacit rozvojových ploch pro 
bydlení, které v platném územním plánu jsou poměrně omezené (návrh mj. vycházel 
z předpokladu dalšího výraznějšího poklesu počtu obyvatel v návrhovém období ÚPNSÚ; tyto 
prognózy obecně doznávají u značné části obcí změn – pokles  počtu obyvatel se zmírňuje až 
zastavuje, zejména u obcí v atraktivnější poloze z hlediska dostupnosti i kvality okolí (mezi 
takové obce Kokory jistě patří). Rozvojové plochy v ÚPNSÚ tak nevytvářejí dostatečnou rezervu 
nabídky zejména s ohledem na v současnosti složité podmínky v obou větších rozvojových 
plochách (možnost vyřešení majetkoprávních vztahů nebo časovou reálnost uvolnění jiné 
plochy od stávajících zařízení). Možnost využití dotčené plochy pro bydlení se uvolnila i 
zrušením chmelnic v sousedství, když se s jejich obnovením již neuvažuje ani do budoucna.  

V nově navržené rozvojové ploše se předpokládá možnost výstavby cca 20 RD při šířkách 
parcel kolem 20 – 22m a výměrách průměrně nad 1200 m2. Na tento počet RD je uvádět i 
předběžný odhad potřeby vody a plynu. V případě zájmu a dohody by bylo možno umístit větší 
počet domů  na užších parcelách a dimenzování technické infrastruktury tomu přizpůsobit. 

B1.5. LIMITY VYUŽITÍB1.5. LIMITY VYUŽITÍB1.5. LIMITY VYUŽITÍB1.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ    

A/ ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY P ŘÍRODY A KRAJINY  
• Návrhem Změny nejsou dotčená chráněná území přírody ani významné krajinné prvky  
• Návrhem Změny není dotčeno ochranné pásmo lesa 50 m od jeho katastrální hranice.  
• Návrhem Změny nejsou dotčeny stávající ani navržené prvky ÚSES 

B. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 

• Plocha řešená návrhem Změny č.1 nezasahuje do ložisek nerostných surovin 

C. PAMÁTKOVÁ OCHRANA 

• Území řešené Změnou je lokalitou s výskytem archeologických nálezů. Před zahájením 
veškerých zemních prací musí investor stavby  zajistit možnost odborného archeologického 
dohledu a strpět případný záchranný archeologický průzkum. 

• Nemovité kulturní památky nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. 
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D. OCHRANNÁ PÁSMA 

D1 OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZA ŘÍZENÍ 

• Limity nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. Úprava šířek ochranných pásem komunikací není 
předmětem Změny a  nemá k navržené rozvojové ploše vztah 

D2.  OCHRANNÁ PÁSMA ZA ŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

• Limity nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. V rozvojové ploše bude respektována  stávající 
stoka kanalizace, tak, aby nad celým jejím průběhem byl situován veřejný uliční prostor 
Rozvojová plocha se nachází mimo jiná ochranná pásma technických zařízení.  

D3. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 

• Návrh změny nemá vliv na ochranná pásma vodních zdrojů. Plocha řešená návrhem Změny č.1 
leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů 

D4 OCHRANA  ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD 

• Plocha řešená návrhem Změny č.1 leží mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních 
vod  

D5 PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY (PHO)  PROVOZ Ů A ZAŘÍZENÍ 

• Limity nejsou návrhem Změny č.1 dotčeny. PHO živočišné výroby zasahuje okraj rozvojové 
plochy bydlení, nemůže být dále rozšiřováno z důvodu zasažení stávající obytné zástavby  

E. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 
• Není návrhem Změny č.1 dotčeno 

F. ZÁTOPOVÉ ÚZEMÍ 
• Území řešené Změnou č.1 leží mimo vyhlášená zátopová území  

B2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍÍÍÍ    

B2.1. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

• Dotčená plocha se nachází v území kat. 2Cm radonového rizika, při stavební činnosti je proto 
nutno provádět opatření proti pronikání radonu z podloží. dle ČSN 730601. Pro podrobné 
posouzení pro stavební činnost je však potřebné ověření přímým měřením 

• V nové rozvojové ploše je třeba upozornit na předpokládanou vysokou hladinu spodní vody. 

B2.2.VLIV NÁVRHU NA KVALITU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

• Zásady ochrany životního prostředí uvedené v bodech (1) a (2)  nejsou návrhem Změny 
dotčeny. Pro novou výstavbu je uvažováno vytápění plynem a napojení na budoucí ČOV.  

• Do doby výstavby ČOV je do stávajících kanalizačních stok, které mají vyústění do povrchových 
vod toku Kopřivnice, přípustné vypouštění pouze předčištěných vod (domovní ČOV) 

• při dodržení zásad ochrany životního prostředí nebude mít  návrh Změny č.1 významnější 
dopad na životní prostředí 

B2.3. ÚSES, ZELEŇ 
• Návrhem Změny nejsou dotčeny stávající ani navržené prvky ÚSES 
• Návrhem Změny nedojde k narušení zeleného rámce na obvodu obce 
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B3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVA    

Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory dojde k doplnění obslužné komunikace, která bude 
sloužit pro vlastní obsluhu plochy a k jejímu zapojení do systému komunikací na JZ okraji obce,  
dle výkresu č.3 grafické části Změny. 

B4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVENOSTNOSTNOSTNOST    

B4.1. VODNÍ TOKY 

Není návrhem Změny č.1 dotčeno 

B2,3. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A UŽITKOVOU VODOU 

Obec je akumulačně kryta z vodojemu Kokory 2x 250 m3 (263,0 / 259,25) . Obecní 
vodovod svojí dimenzí DN 100 a DN 80 je schopen pokrýt navrhovanou zástavbu cca 20 RD. 
Vodovod v řešeném území DN 80 je dimenzován i na potřebu vody požární. Tlakové poměry 
jsou plně vyhovující (kóta dotčeného území cca 215 m.n.m.) 

Výpočet pot řeby vody:  

Qd = 20 RD x 4 x 120 l/os/den      = 9 600 l/ den 

qp = 0,11 l/s 

Qm = 9 600 x 1,4        = 13 440 l/den 

qm = 0,16 l/s 

Qh = 13 440 x 1,8 : 24        = 1 008 l/hod 

qh = 0,28 l/s  

B4.4. KANALIZACE 

V Kokorách je v ploše, která je předmětem Změny č.1, vybudována z nedávné doby 
kanalizace, která má být využita jako jednotná. Čistírna odpadních vod dosud realizována není. 

Kanalizace je profilu DN 600, v hloubce cca 1,8 m pod RT.  Zástavba v nové rozvojové 
ploše je navržena tak, že tato stoka zůstane ve veřejném uličním prostoru. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: 

SPLAŠKOVÉ VODY: 

Do doby vybudování obecní ČOV je navrženo čištění splaškových vod z rodinných domů 
v samostatných domovních čistírnách (např. typu SILT, TOPOL, ASIO apod) 

DEŠŤOVÉ VODY 

V maximální míře je uvažováno s využitím vsaku. Do stávající kanalizace budou 
odvedeny jen dešťové vody z komunikací. Dešťové vody ze střech budou jímány do 
akumulačních nádrží u jednotlivých RD (voda využita jako dešťová) 

Výškové osazení domů i komunikací musí být v souladu s možností odkanalizování (v 
dalším stupni PD nutno zaměřit dna a poklopy šachet kanalizace) 

hydrotechnický výpo čet odtoku deš ťových vod 

Q = F x k x i = 0,35 x 0,9 x 139 = 43,8 l/s  

(F = odhad výměry zpevněných ploch ve veřejném uličním prostoru. a před domy)  
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B4.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Návrhem Změny č. 1 ÚPNSÚ Kokory nedojde ke změně koncepce zásobování plynem, 
plynofikace je již realizována. 

V obci je realizována STL síť v tlakové hladině 0,3 MPa. Regulační stanice je společná i 
pro Čelechovice a Nelešovice. Plynovod v řešeném prostoru je DN 63, LPE. 

V dalších stupních PD je třeba nechat přešetřit zpracovatelem „Generelu“ (firma PRINS 
Přerov) stávající rozvodnou síť s ohledem na nárůst zástavby jak v Kokorách, tak 
v Čelechovicích. 

Výpočet spot řeby plynu 

maximální hodinová spotřeba 

20 RD x 1,0 m3/ hod (vaření) x 0,30 (koef.současnosti)   = 6,0 m3/ hod 

20 RD x 3,0 m3/ hod (ohřev TUV) x 0,20 (koef.současnosti)   = 12,0 m3/ hod 

20 RD x 2,0 m3/ hod (topení) x 0,8 (koef.současnosti)   = 32,0 m3/ hod 

Qh = 50 m 3/ hod 

celková roční spotřeba 

Qr = 20 RD x 3 500 m3/ rok       = 70 000 m3/ rok 

Při odběru nad 60 000 m3/ rok je třeba podat na SMP Ostrava „Návrh na uzavření budoucí 
smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu“ 

B4.6.ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Návrhem Změny č. 1 ÚPNSÚ Kokory nedojde ke změně koncepce zásobování teplem. U 
navržené zástavby se předpokládá jako hlavní topné médium zemní plyn, vzhledem k tomu, že 
plynofikace je již realizována. 

B4.7. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

• Nová rozvojová plocha bude zásobována elektrickou energií z trafostanice TS 6, na které  bude 
nutno osadit nový transformátor o výkonu  400 kVA. Rozvody NN budou provedeny zemními 
kabely.  

B4.8.TELEKOMUNIKACE 

Návrhem Změny č. 1 ÚPNSÚ Kokory nedojde ke změně koncepce telekomunikací. 

B4.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Návrhem Změny č. 1 ÚPNSÚ Kokory nedojde ke změně koncepce nakládání s odpady. 
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B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST –––– ZÁBOR ZPF A LPF ZÁBOR ZPF A LPF ZÁBOR ZPF A LPF ZÁBOR ZPF A LPF    

(dle výkresu č.7 grafické části Změny a přílohy vyhodnocení záboru ZPF v textové části – 
průvodní zprávě). Návrhem Změny č.1 dojde ke zvětšení rozsahu ZPF pro nově navrženou 
rozvojovou plochu bydlení B15 včetně  nezbytných komunikací o výměře cca 3,08 ha, v BPEJ 
3.58.00, tj. II. třídě ochrany ZPF.  

zdůvodnění: Kapacita rozvojových ploch navržených v ÚPNSÚ pro bydlení v obci je 
poměrně omezená a nevytváří dostatečnou rezervu nabídky zejména s ohledem na 
v současnosti složité podmínky v obou větších rozvojových plochách (možnost vyřešení 
majetkoprávních vztahů nebo časovou reálnost uvolnění jiné plochy od stávajících zařízení. 
Nově navržená plocha navazuje ze dvou stran bezprostředně na stávající zástavbu . 
Předmětem řízení o vynětí ze ZPF podle zákona č.334 budou jen pozemky určené k zástavbě, 
pozemky zpevněné a pozemky určené k výsadbě okrasné zeleně  

B6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNB6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNB6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNB6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYÉ STAVBYÉ STAVBYÉ STAVBY    

Návrhem Změny č.1 ÚPNSÚ Kokory nedojde ke změně návrhu veřejně prospěšných 
staveb v rozsahu a podrobnosti staveb uvedených v ÚPNSÚ (tj. staveb celoobecního významu)  
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ÚPNSÚ KOKORY– ZMĚNA Č.1 – NÁVRH PLOCH NA VYNĚTÍ ZE ZPF 

z toho  ha z toho ha parcelní čísla pořadové číslo celková 
výměra 
lokality 

celková 
výměra ZPF orná půda zahrady louky,pastviny chmelnice kód BPEJ výměra  

          

B 15 včetně 
nezbytných 
komunikací 

3,0800 3,0800 3,0800 - - - 3.58.00 3,0800 602/ 1 

 


