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A.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚA.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚA.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚA.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJEDAJEDAJEDAJE    

A1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ    

Pořízení Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kokory bylo schváleno 
usnesením veřejného zasedání zastupitelstva obce z 15.5. 2002. 

Důvodem pro pořízení Změny č.2 ÚPnSÚ Kokory je zájem obce umožnit vlastníkům 
pozemků parc. č. 300 (rozdělena na parc. č. 300/1 a 300/2), 301/1, 301/2, kteří iniciovali 
pořízení změny, využití těchto ploch pro bydlení - výstavbu max. 4 rodinných domů. Lokalita je 
dostupná po stávající místní komunikaci omezených parametrů a jsou k ní zavedeny všechny 
inženýrské sítě.  

Cílem pořízení Změny č.2 ÚPNSÚ Kokory  je zajistit soulad tohoto záměru s ÚPD.  

Předmětem zakázky je  návrh změny, který svým obsahem a rozsahem naplňuje ust. 
stavebního zákona ve znění před 1.7.1998 a vyhl. č.84/1976 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 

A2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHA2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHA2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHA2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VÝČET KATASO ÚZEMÍ, VÝČET KATASO ÚZEMÍ, VÝČET KATASO ÚZEMÍ, VÝČET KATASTRÁLNÍCH TRÁLNÍCH TRÁLNÍCH TRÁLNÍCH 
ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ     

Území řešené Změnou č.2 zahrnuje jednu lokalitu ve správním území obce Kokory, k.ú. 
Kokory. 

LOKALITA  KOKORY –P ŘEDNÍ KOPEC (NAD PIVOVAREM),  PLOCHA PRO BYDLENÍ  

Řešená lokalita Přední kopec (nad pivovarem) se nachází v severní části obce,  zahrnuje 
plochy zahrad navazující na stávající obytnou zástavbu podél místní komunikace vedoucí od 
bývalého pivovaru směrem k dalším zahrádkám v lokalitě Přední kopec a pokračující dále jako 
polní cesta do údolí Kopřivnice (k Čelechovicím, Nelešovicím,..). V platném územním plánu se 
jedná o stavovou plochu zahrad, která spolu se sousedními zahradami s chatami vytváří 
prostorově víceméně uzavřený celek. 

A3. PODKLADYA3. PODKLADYA3. PODKLADYA3. PODKLADY    

• Zadávacím podkladem je Zadání Změny č.2 ÚPnSÚ Kokory schválené zasedáním 
Zastupitelstva obce Kokory dne 17.12. 2003. 

• Další podklady. 

⇒ ÚPnSÚ Kokory  (ALFAPROJEKT Olomouc, leden 1996), schválený v květnu 1997, ve znění 
změny č.1 

⇒ ÚPnVÚC olomoucké aglomerace (TERPLAN Praha, schváleno 16.7.1997), ve znění 1. 
změny (Atelier T-plan Praha 2001), schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 
28.11.2002 

⇒ Kopie katastrální mapy (stav 11/2001). 

⇒ podklady o vodovodní síti v lokalitě (VaK Přerov) 
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A4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁŮ ZADÁŮ ZADÁŮ ZADÁNÍNÍNÍNÍ    

A. důvody pro po řízení změny ÚPnSÚ  

• Bez požadavků. 

B. vymezení území řešeného zm ěnou č.2, výčet katastrálních území 

• Rozsah řešené plochy upřesněn dle usnesení zastupitelstva obce Kokory ze 14.4.2004 – 
z návrhu je vyloučena parcela č. 302. Jinak splněno dle Zadání. 

C. požadavky vyplývající z ÚPD VÚC 

• Bez požadavků. 

D. požadavky vyplývající ze širších vztah ů v území 

• Bez požadavků, změna je lokálního významu. 

E. požadavky vyplývající ze základních demografický ch, sociálních a ekonomických 
údajů obce a výhled ů 

• Bez požadavků. 

F. požadavky a podmínky pro rozvoj obce s p řihlédnutím k historickým, kulturním, 
urbanistickým a p řírodním podmínkám území 

F1. Z HLEDISKA A PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK V ÚZEMÍ:  

• Splněno v souladu se zadáním. Za navržený zábor části interakčního prvku je navržena 
náhradní plocha jako liniový interakční prvek. 

F2. Z HLEDISKA URBANISTICKÝCH PODMÍNEK: 

• Splněno v souladu se zadáním  

G.  Požadavky na vymezení zastavitelných území 

• Splněno v souladu se zadáním. Změnou dojde k rozšíření území určeného k zástavbě.  

H. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prost ředí, zdravých životních podmínek, na 
využitelnost p řírodních zdroj ů (včetně ZPF a PFL) a ochranu krajiny a na územní systémy 
ekologické stability 

H1. ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK:   

• Splněno v souladu se zadáním.  

H2. OCHRANA VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ: 

2A)  OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 

• Bez požadavků. 

2B)   OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 

• Bez požadavků. 

2C)  OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD  

• Bez požadavků. 



 5 

H3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

• Oproti zadání dochází ke zmenšení předpokládaného záboru ZPF. Jinak splněno v souladu se 
zadáním. 

H4. OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PFL)  

• Bez požadavků, zábor ani jiné dotčení lesních pozemků se nenavrhuje.  

H5. OCHRANA KRAJINY  

• Splněno v souladu se zadáním.  

H6. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

• Splněno v souladu se zadáním. Změnou dojde k zásahu do stávajícího interakčního prvku 
ÚSES dle ÚPnSÚ, je navržena náhradní plocha jako liniový interakční prvek. (V textu kap. B.2.3. 
je uvedeno vysvětlení zásahu.)  

I. Požadavky na ochranu kulturních památek, památko vě chrán ěných území a jejich 
ochranných pásem  

• Splněno v souladu se zadáním 

J. Požadavky na řešení koncepce dopravy, ob čanského a technického vybavení a 
nakládání s odpady 

J1. DOPRAVA: 

• Splněno v souladu se zadáním.    

J2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:  

• Splněno v souladu se zadáním. Tlakové poměry ve vodovodní síti umožní navrhovanou 
zástavbu. 

J3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

• Bez požadavků 

K. Požadavky vyplývající z dalších právních p ředpis ů (obrana státu, CO, ochrana ložisek 
surovin a jejich t ěžba, ochrana p řed povodn ěmi) 

K1.  ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

• Bez požadavků 

K2. CIVILNÍ OCHRANA 

• Bez požadavků. 

K3. OCHRANA LOŽISEK SUROVIN A JEJICH TĚŽBA 

• Bez požadavků. 

K4. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

• Bez požadavků.   
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l. Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztah ů částí obce a vztah ů se 
sousedními obcemi 

• Splněno v souladu se zadáním. 

M. požadavky na nutné asana ční zásahy 

• Bez požadavků. (Platný ÚPnSÚ však do budoucna umožňuje dožití stavby na nároží uličky na 
přístupu do lokality.) 

N. okruhy problém ů řešení vyplývající z pr ůzkumů a rozbor ů 

• Bez požadavků.   

O. výkres limit ů využití území 

• Grafická příloha zadání, bez požadavků 

P. požadavky na rozsah a zp ůsob zpracování návrhu řešení 

• Splněno v souladu se zadáním (viz kap. A.5.) 

A5.  OBSAH ZMĚNY Č.2A5.  OBSAH ZMĚNY Č.2A5.  OBSAH ZMĚNY Č.2A5.  OBSAH ZMĚNY Č.2 ÚPNSÚ KOKORY  ÚPNSÚ KOKORY  ÚPNSÚ KOKORY  ÚPNSÚ KOKORY     

Změna č.2 ÚPNSÚ Kokory  obsahuje části : 

A. TEXTOVOU ČÁST – průvodní zprávu s potřebnými tabulkami v textu 

B. ZÁVAZNOU ČÁST ÚPNSÚ – REGULATIVY  USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (definování změn) 
v členění dle vyhlášky o závazných částech územního plánu.  

C. GRAFICKOU ČÁST 

⇒ Ve Změně č.2 ÚPNSÚ Kokory  jsou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně grafické 
části ÚPNSÚ, ve formátu výřezu, který obsahuje jevy, které jsou dotčeny předmětem 
Změny. Ve výkresech č. 2 – 7 je uveden návrh Změny č.2 ve formě kopie průsvitky 
zachycující jevy, které doznávají změn, nad výřezem výkresu ÚPnSÚ. Výkres č.1 – Zájmové 
území, širší vztahy je doložen ve formě schématu změny na černobílé kopii výkresu č.1. 

1 -  Zájmové území, širší  vztahy  – schéma změny 

2a – Komplexní urbanistický návrh  – funkční členění území  

2b – Komplexní urbanistický návrh – zásady regulace (vč. limitů využití území) 

3 – doprava 

4 – voda, kanalizace 

5 – plyn, teplo, elektro, spoje 

6  – krajinná ekologie, zeleň 

7 – vyhodnocení záboru ZPF  

Ve výkrese č. 8 – veřejně prospěšné stavby nedochází ke změně, není proto doložen. 
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B. NÁVRH   B. NÁVRH   B. NÁVRH   B. NÁVRH       

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

B1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené Změnou č.2 zahrnuje jednu lokalitu ve správním území obce Kokory, k.ú. 
Kokory. 

LOKALITA  KOKORY –P ŘEDNÍ KOPEC (NAD PIVOVAREM),  PLOCHA PRO BYDLENÍ  

Řešená lokalita Přední kopec (nad pivovarem) se nachází v severní části obce,  zahrnuje 
plochy zahrad navazující na stávající obytnou zástavbu podél místní komunikace vedoucí od 
bývalého pivovaru směrem k dalším zahrádkám v lokalitě Přední kopec a pokračující dále jako 
polní cesta do údolí Kopřivnice (k Čelechovicím, Nelešovicím,..). V platném územním plánu se 
jedná o stavovou plochu zahrad, která spolu se sousedními zahradami s chatami vytváří 
prostorově poměrně uzavřený celek. 

B1.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

Navržená změna je lokálního charakteru a nemá vliv na širší území mimo obec Kokory. 
Nemění se celková koncepce platného ÚPnSÚ. 

Širší vztahy v rámci lokality:   

Přístup k rozvojové ploše je zajištěn po stávající místní komunikaci, která vznikla úpravou 
polní cesty pro již realizovanou obytnou zástavbu v okolí zájmové plochy. Současně s tím byly do 
lokality zavedeny veškeré inženýrské sítě. Problémem přístupu do lokality je velmi úzké hrdlo 
v místě napojení na místní komunikaci za bývalým pivovarem. Rozšiřování zástavby v lokalitě 
Přední kopec lze proto připustit jen v omezené míře (v jednotlivých případech), která ještě 
významněji nezvýší četnost průjezdů  tímto hrdlem.  Nová zástavba neopravňuje asanační zásah 
do nárožního objektu, v dlouhodobé perspektivě je však tento objekt (který je bez zázemí 
pozemku) určen již v ÚPnSÚ na dožití – tím by mohlo dojít k jistému zlepšení prostorových 
poměrů v napojení přístupové komunikace na místní komunikaci za pivovarem.  

SOULAD ZMĚNY Č.2 S ÚPN VÚC OLOMOUCKÉ AGLOMERACE: 

Z ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace po 1. změně nevyplývají žádné požadavky na řešení 
Změny č.2 ÚPNSÚ Kokory. Změna č. 2 se nedotýká žádných záměrů ÚPN VÚC OA. Trasa 
vodovodu, která dle ÚPN VÚC OA prochází zájmovým prostorem lokality, je v ÚPD VÚC 
uvedena v podrobnosti odpovídající měřítku této ÚPD a ve skutečnosti je vedena uličními 
prostory mimo lokalitu. 

B1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Změna č.2 řeší rozšíření ploch obytné zástavby rodinných domů ve skupině zahrad 
navazujících z jedné strany na stávající obytnou zástavbu, z druhé strany ukončené skupinou 
chat v dalších zahradách.  Celá zájmová plocha výměry cca 0,4 ha, spolu s navazující malou 
chatovou lokalitou, vytváří v terénu prakticky uzavřený celek oddělený od okolních pozemků 
poměrně výraznou terénní hranou (lokalita je níže než okolní terén v lokalitě Přední kopec). Tato 
skutečnost podporuje přijatelnost zařazení lokality do rozvojových ploch bydlení – citlivě řešená 
zástavba zde se nemusí významněji projevit v panoramatu obce, může být dobře kryta jak 
terénní konfigurací, tak zelení zahrad. Argumentem pro možnost zástavby je i výhodná možnost 
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využití stávající místní komunikace a již vybudované technické infrastruktury v lokalitě pro 
obsluhu této plochy. 

V zájmové ploše jsou podél severní strany místní komunikace vymezeny 4 parcely zahrad 
o výměře 565 až 1605 m2, umožňující výstavbu 4 rodinných domů. (parcela č.300 dle 
přiloženého snímku katastrální mapy je dle KN rozdělena na parcely č. 300/1 a 300/2) Z nich na 
parcele č. 300/2 bude umístění domu obtížné vzhledem k velikosti pozemku i terénní konfiguraci 
na něm, možnost a způsob řešení na těchto dvou parcelách je nutno ověřit na základě 
podrobnějšího posouzení podmínek na pozemcích v následném stupni územní přípravy.  

Požadavky na výškové řešení staveb: domy nepřesáhnou výškovou hladinu přízemí 
s podkrovím využitelným pro bydlení (posuzováno ze strany přístupové komunikace), výškové 
osazení s úrovní přízemí v minimální výšce nad rostlým terénem umožňující napojení přízemí na 
kanalizaci, na parc. č. 300/2, příp. i 300/1 nutno řešit osazení domů ve vztahu k vysokému 
svahu nad komunikací. 

B1.4. FUNKČNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE ÚZEMÍ 

Změnou č.2 ÚPnSÚ Kokory  dochází ke zvětšení rozsahu rozvojových ploch pro bydlení o 
0,4106 ha, se zvýšením kapacity rozvojových ploch bydlení o 4 RD.  

B1.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ (CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SOUBORY, OCHRANNÁ 
PÁSMA) 

B1.5.A/ ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY P ŘÍRODY A KRAJINY  1  

• Změnou nejsou dotčena chráněná území přírody ani významné krajinné prvky. Změnou není 
dotčeno ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesa, lesní pozemky se v okolí řešené lokality 
nenacházejí. 

• ÚSES:  Změna č.2 zasahuje do stávajícího – vymezeného interakčního prvku ÚSES, jako 
kompenzace je  navržen liniový interakční prvek při severní hranici řešené plochy – viz ➨kap.  
B.2.3. – ÚSES, ZELEŇ.  

B1.5.B/ OCHRANA  VYUŽITELNÝCH P ŘÍRODNÍCH ZDROJŮ: 

B.1. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 3 

• Plocha řešená Změnou č.2 nezasahuje do ložisek nerostných surovin 

B.2. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 4 

• Plocha řešená Změnou č.2 leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů.  

B.2. OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD 5 

• Plocha řešená Změnou č.2 leží mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod. 

                                                
1 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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.264/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,  přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), 
usnesení 9. plenárního zasedání SmKNV Ostrava dne  21.4.1983.  
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B1.5.C/ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU 
SPRÁVY VODNÍHO TOKU 4 

• V lokalitě se nevyskytují vodní toky.  

B1.5.D/ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 4 

• Lokalita změny leží mimo vyhlášená záplavová území, mimo území záplavy v r. 1997 i mimo 
plochy navrhovaných protipovodňových opatření. 

B1.5.E/ OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT  6 

• Území obce Kokory je lokalitou s výskytem archeologických nálezů. 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. 

• Nemovité kulturní památky ani památky místního významu nejsou Změnou č.2 dotčeny.  

B1.5.F/ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY A  TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY  

F.1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 7 

• Nejsou 

F.2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 9 

• Předmětnou plochou ani v jejich bezprostředním okolí nejsou vedeny sítě TI s ochrannými 
pásmy omezujícími využitelnost území. 

B1.5.G. OCHRANNÁ PÁSMA PROVOZ Ů A ZAŘÍZENÍ  

• Změnou nedochází ke změně OP provozů a zařízení ani do nich rozvojová plocha nezasahuje. 

B1.5.H. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY 

H.1. OBRANA STÁTU 

• Předmět Změny č.2 nepředstavuje oproti platnému ÚPNSÚ Kokory zvýšení nároků ve vztahu 
k podmínkám „Generálního souhlasu vojenské správy ve věcech výstavby a územního 
plánování civilního sektoru“ pro území obce. Navrhovaná výstavba nepřesáhne stávající 
výškovou hladinu. V lokalitě se nenacházejí žádné objekty a zařízení vojenské správy ani do ní 
nezasahují ochranná pásma vojenských objektů. 

H.2.CIVILNÍ OCHRANA 

• Návrh řešení požadavků CO nebyl předmětem ÚPNSÚ, není tedy ani předmětem Změny č.2.  

                                                
4 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
6 zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
7 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
  závazná ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
9 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 

  zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích 
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B2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍÍÍÍ    

B2.1. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

• Podle podkladů map velkého měřítka radonového zatížení z horninového podloží (Odvozená 
mapa radonového rizika ČR) leží řešené území v oblasti se středním rizikem 2Cm. Plocha se 
nachází na okraji tektonického zlomu s vysokým radonovým rizikem. Vzhledem k tomu je při 
stavební činnosti nutno provádět opatření proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 730601. 

• Jinak se jedná o analytickou část, bez vztahu k návrhu Změny. 

B2.2. VLIV NÁVRHU NA KVALITU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY:  

• Zájmová plocha se nachází mimo chráněná území přírody, nenacházejí se zde ani jiné 
chráněné prvky přírody a významné krajinné prvky.  

KRAJINNÝ RÁZ:   

• Lokalita se nachází v území, které je jako celek pohledově velmi exponované z hlediska 
krajinného rázu, vlastní  plocha zahrad však je vlivem terénního reliéfu (sníženina ve svahu, 
ukončená poměrně vysokou terénní hranou) dobře kryta jak v pohledech od obce, tak z krajiny 
od severu. Proto ohleduplně řešenou výstavbou (výšková hladina, osazení objektů, skladba 
střech, barevné řešení, zeleň zahrad) k významnějšímu narušení krajinného rázu nemusí dojít.   

VODNÍ PRVKY, VODNÍ ZDROJE, ZDROJE MINERÁLNÍCH VOD:   

• V lokalitě Změny č.2 nedojde k dotčení vodních toků.  

• Plocha řešená Změnou č.2 leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a mimo ochranná pásma 
zdrojů přírodních minerálních vod. 

• Do doby realizace ČOV musí mít každá nová nemovitost vlastní domovní čistírnu nebo 
nepropustnou žumpu na vyvážení.  

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK, OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA PROTI 
HLUKU 

• Návrh nové rozvojové plochy představuje rozšíření zástavby v lokalitě přístupné stísněným 
prostorem o 4  RD oproti ÚPnSÚ, tato omezená kapacita nebude mít zásadní dopad na četnost  
průjezdů tímto prostorem a nemusí představovat významné zhoršení podmínek přilehlé 
zástavby. 
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B2.3. ÚSES, ZELEŇ 

• Návrhem změny dojde k malému zásahu do plošného interakčního prvku IP 24/24,34 (oprava 
chybného značení – v ÚPnSÚ uvedeno 44/34) tak jak je vymezen v ÚPnSÚ, kde je jeho rozsah 
oproti generelu rozšířen právě o jednu ze zahrad, na kterých se navrhuje změna na plochu pro 
bydlení.  

• Jako kompenzace zásahu do IP 24/24,34 je navržen liniový interakční prvek IP 24a/34 vedený 
po parcele obecní cesty při severní hranici řešené plochy (zrušený úsek), ten  bude současně 
plnit funkci protierozní ochrany řešené plochy proti srážkovým vodám z polí nad plochou. 

POPIS PRVKŮ ÚSESPOPIS PRVKŮ ÚSESPOPIS PRVKŮ ÚSESPOPIS PRVKŮ ÚSES    

IP 24 – platí popis dle ÚPnSÚ, výměra cca 4 ha se zmenší o 0,135 ha 

IP 24a  

1. 34 (25-13-06) 

2. IP24a 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Kokory 

6. 2B3 

7. 1  

8. 110 m 

9. Bývalý – zrušený úsek  polní cesty na okraji terénní hrany nad zahradami 

10. Výsadba pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG.  
Za hranicí rozvojové plochy dále k SV k navrženému biocentru (cca 60 m) se podél 
vnější hranice zachované polní cesty (přístup k 2 chatám) doporučuje, po posouzení 
prostorových možností na parcele cesty č. 914, travnatá mez s autochtonními 
křovinami. 

B3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVA    

• Změnou č.2 ÚPnSÚ Kokory nedochází ke změně koncepce dopravy. Přístup do předmětné  
plochy bude zajištěn ze stávající místní komunikace upravené po realizaci sítí technické 
infrastruktury.  

• Dopravní zátěž se rozšířením zástavby o 4 rodinné domy nezvýší natolik, aby bylo nutno měnit 
systém dopravní obsluhy ani parametry komunikace. Pro nové domy je v následné PD nutno 
zajistit vyhovující vjezdy na pozemky resp. k domům. 

• Zlepšení prostorových poměrů v napojení komunikace vedoucí k rozvojové ploše na komunikaci 
za bývalým pivovarem  je možné v budoucnosti  v případě dožití nárožního objektu (který je bez 
zázemí pozemku), tak jak je uvedeno v ÚPnSÚ. Navržené rozšíření zástavby však samo 
neopravňuje asanační zásah do tohoto objektu. 
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B4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVENOST NOST NOST NOST     

B4.1. VODNÍ TOKY 

Není návrhem Změny č.2 dotčeno 

B4.2,3. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A UŽITKOVOU VODOU 

• Obec je akumulačně kryta z vodojemu Kokory 2x 250 m3 (263,0 / 259,25 m.n.m.). Napojení 
nové zástavby 4 RD je možné na stávající vodovodní řad DN 80 vedený podél zájmové plochy 
po pozemku místní komunikace. Vodovod v řešeném území je dimenzován i na potřebu vody 
požární.  

• Tlakové poměry:   

Kóta hladiny vody ve vodojemu je 263,0 m.n.m.. Pro max. dvoupodlažní zástavbu je 
potřebný minimální provozní tlak 15m vodního sloupce, to představuje max. výšku osazení 
objektů na kótě 248 m.n.m., ovšem bez jakékoliv rezervy na ztráty v síti.  Jinak by bylo nutno 
osadit zařízení na zvýšení tlaku ve vodovodní síti.  

Vzhledem ke konfiguraci terénu s výškou rostlého terénu v zájmové ploše 238 – 245 
m.n.m  předpokládáme výšku osazení nejvýše situovaného objektu na kótě max. 243 m.n.m., 
což je pro dosažení potřebného tlaku vyhovuje. Pro zlepšení funkce některých zařízení (jako 
plynové průtokové ohřívače), které vyžadují větší tlak vody, však je možné i přesto, že tlak v síti 
ještě bude dostatečný, zařízení na zvýšení tlaku ve vodovodní síti osadit.  

• Bilance spotřeby vody nejsou uváděny, navrhovaná výstavba malého rozsahu neovlivní 
celkovou bilanci potřeby vody ani dimenze řadů.  

B4.4. KANALIZACE 

• Splaškové vody z nově navrhované zástavby je možno napojit na stávající kanalizaci vedenou 
pozemkem místní komunikace podél zájmové plochy. Tato kanalizace profilu DN 400 byla 
vybudována v nedávné době a  má být využita jako jednotná. 

• Kanalizace v obci dosud není napojena na čistírnu odpadních vod, proto musí mít každá nová 
nemovitost do doby realizace ČOV vlastní domovní čistírnu nebo nepropustnou žumpu na 
vyvážení.  

• Pokud jde o dešťové vody, je žádoucí uvažovat v maximální míře s využitím vsaku a do stávající 
kanalizace odvádět jen dešťové vody z komunikací. Dešťové vody ze střech je vhodné jímat do 
akumulačních nádrží u jednotlivých rodinných domů. 

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

• Kapacitní údaje odpadních vod nejsou uvedeny, navrhované rozšíření zástavby neovlivní 
dimenze stok (ani provoz budoucí ČOV). 
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B4.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

• Změnou č.2 ÚPnSÚ Kokory nedojde ke změně koncepce zásobování plynem, plynofikace 
navržená v ÚPnSÚ je již realizována. V obci je realizována STL síť v tlakové hladině 0,3 MPa. 
Regulační stanice je společná i pro Čelechovice a Nelešovice.  

• Napojení nové zástavby 4 RD je možné na stávající STL plynovod vedený podél zájmové plochy 
po pozemku místní komunikace. 

• Bilance spotřeby plynu nejsou uváděny, navrhovaná výstavba malého rozsahu neovlivní 
celkovou bilanci potřeby plynu ani dimenze řadů.  

B4.6.ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

• Změnou č.2 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 

• Novou zástavbu v zájmové ploše změny je možné napojit na stávající kabelové vedení NN 
zavedené do lokality, napájené z trafostanice TS 7 dle ÚPnSÚ. Případné nové rozvody NN 
budou provedeny zemními kabely.  

B4.8.TELEKOMUNIKACE 

• Změnou č.2 ÚPnSÚ Kokory nedojde ke změně koncepce telekomunikací ani k zasažení 
stávajících zařízení a jejich ochranných pásem.  

B4.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

• Změnou č.2 ÚPnSÚ Kokory nedochází 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 PFL ZÁBOR ZPF A PFL ZÁBOR ZPF A PFL ZÁBOR ZPF A PFL    

• Změnou č.2 ÚPnSÚ Kokory  dochází ke změně rozsahu záboru ZPF  (zahrady) dle výkresu č.7 
grafické části. V grafické části je v dotčeném území uveden zákres záboru ZPF dle návrhu 
Změny č.2 na ztlumeném podkladě záboru dle ÚPnSÚ (kopie fólie nad podkladem ÚPnSÚ).  

• Interakční prvek IP 24a/34 (náhrada za rušenou část IP 24/24,34) se navrhuje na nezemědělské 
půdě.  

• ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZPF: Hlavním důvodem  zařazení nové rozvojové plochy nevelkého 
rozsahu  je především zájem umožnit využití skupiny zahrad pro výstavbu rodinných domů jejich 
soukromých vlastníků, v urbanisticky přijatelné poloze a s výhodným využitím stávající 
komunikace a technické infrastruktury i po druhé straně dosud jednostranné zástavby. Lokalita 
vytváří enklávu zahrad oddělenou terénní hranou od sousedních větších celků zemědělské 
půdy, nachází se v prostoru mezi obytnou a chatovou zástavbou.  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. 

• V ploše záboru nejsou provedeny meliorace.  

• Nedojde k dotčení areálů zemědělské prvovýroby ani zemědělských cest. Součástí záboru je 
koridor pro přístup k zemědělským pozemkům – zahradám uvnitř zástavby. 

• V lokalitě nejsou evidována ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 

• Aktualizace již realizovaných záborů není předmětem Změny.  

ÚPNSÚ KOKORY ÚPNSÚ KOKORY ÚPNSÚ KOKORY ÚPNSÚ KOKORY –––– ZMĚNA Č.2  ZMĚNA Č.2  ZMĚNA Č.2  ZMĚNA Č.2 –––– NÁVRH PLOCH NA VYNĚTÍ ZE ZPF NÁVRH PLOCH NA VYNĚTÍ ZE ZPF NÁVRH PLOCH NA VYNĚTÍ ZE ZPF NÁVRH PLOCH NA VYNĚTÍ ZE ZPF    

pořadové číslo PLOCHA 
CELKEM 

nezemědělské 
pozemky m2 

výměra ZPF 
zahrady m2 

kód BPEJ, 
 tř.ochrany 

výměra m2 parcelní čísla 

B16 4106 0 4106 3.08.10 /  III.  
3.40.77 /  V 

3106 
1000 

300/ 1,300/2, 
301/1, 301/2 

• Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se nenavrhuje. 

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

• Změnou č.2 ÚPnSÚ Kokory nedochází ke změně rozsahu veřejně prospěšných staveb ani ploch 
pro provedení asanací a asanačních úprav. 

DOKLADYDOKLADYDOKLADYDOKLADY    
⇒ Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kokory konaného dne 15.5. 2002. 

⇒ Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kokory konaného dne 17.12. 2003. 

⇒ Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kokory konaného dne 14.4. 2004. 

 


