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

A1. A1. A1. A1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VYMEZZÁKLADNÍ CÍLE, VYMEZZÁKLADNÍ CÍLE, VYMEZZÁKLADNÍ CÍLE, VYMEZENÍ ÚZEMÍENÍ ÚZEMÍENÍ ÚZEMÍENÍ ÚZEMÍ    

PŘEDMĚT ZMĚNY Č. 3 ÚPNSÚ KOKORY  

Území řešené Změnou č. 3 zahrnuje dvě lokality ve správním území obce Kokory, k.ú. Kokory. 

LOKALITA 3/1: KOKORY – CHRÁSTKA: PLOCHA PRO BYDLENÍ 

Předmětem změny je vymezení plochy pro možnost uplatnění specifických forem 
nízkoenergetických domů v lokalitě sadů směrem k Nelešovicím,  která nenavazuje na souvislou 
obytnou zástavbu obce.  

LOKALITA 3/2: KOKORY – KAZŇOV: PLOCHA PRO BYDLENÍ 

Předmětem změny je možnost doplnění zástavby na dosud volném pozemku menší 
ucelené lokality chat a navržené zástavby rodinných domů, vymezené v území místní 
komunikací a terénním rozhraním.   

DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ 

Pořízení Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kokory bylo schváleno 
usnesením zasedání Zastupitelstva obce Kokory ze dne 18. 6. 2008.  

Důvodem pro pořízení Změny č.3 ÚPnSÚ Kokory je zájem obce umožnit vlastníkům 
pozemků, kteří iniciovali pořízení změny, využití pro bydlení. V lokalitě 3/1 se přitom jedná o 
možnost uplatnění specifických forem nízkoenergetických domů v lokalitě,  která nenavazuje na 
souvislou obytnou zástavbu obce.  

Cílem pořízení Změny č. 3 ÚPNSÚ Kokory je umožnit realizaci těchto záměrů v souladu 
s územním plánem. 

AAAA2222. PODKLADY. PODKLADY. PODKLADY. PODKLADY    
Zadávacím podkladem pro zpracování Změny č.3 je Zadání změny č.3 územního plánu 

sídelního útvaru Kokory schválené usnesením Zastupitelstva obce Kokory dne 22. 10. 2008. 

Další podklady: 

• ÚPnSÚ Kokory  (ALFAPROJEKT Olomouc 01/ 1996), schválený v květnu 1997, ve znění 
schválených změn č. 1 a 2. 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ing. arch. J. Haluza a kol., 10/2007) vydané 
KÚOK 22.2.2008. 

• Podklady pro ÚAP - sítě a zařízení technické infrastruktury v zájmové oblasti Změny poskytnuté 
pracovištěm GIS odboru rozvoje Magistrátu města Přerova. 

• Základní informace potenciálního investora komplexu staveb v lokalitě 3/1 – Chrástka. 

• Doplňující terénní průzkum 

A3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPA3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPA3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPA3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPDDDD    
V platném ÚPnSÚ jsou plochy navrhované pro bydlení zařazeny takto: V lokalitě 

„Chrástka“ se jedná o plochy zahrad a trvalých travních porostů začleněných ve funkci krajinné 
zeleně do interakčního prvku ÚSES, v lokalitě „Kazňov“ se jedná o zemědělský půdní fond  – 
zahrady  v nezastavěném území. 
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A4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍ    

Vymezení území řešeného zm ěnou  

• Rozsah návrhu změny je v souladu s vymezením území řešeného změnou dle zadání změny.  

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územn ě plánovací dokumentace 
vydané krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů  

• Splněno dle požadavků zadání (viz kap. B1.2.) 

B. Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů 
• Splněno dle požadavků zadání. Dle dílčích podkladů z ÚAP jsou doplněny či upraveny trasy 

některých vedení technické infrastruktury (dálkový kabel sítě O2 vedoucí okrajem zájmové 
plochy v lokalitě 3/1, vedení VN v zájmovém prostoru lokality 3/1, v této lokalitě je dále 
provedena dílčí oprava BPEJ.  

C. Požadavky na rozvoj území obce 

• Splněno dle požadavků zadání.  

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

• Splněno dle požadavků zadání (Viz I. ZMĚNA a II – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY, kap. B1.3, B1.4., 
B2.3), příloha - regulační podmínky. 

E. Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 

• Splněno dle požadavků zadání, viz I. ZMĚNA a II – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY, kap. B1.4, B1.5, 
B3, B4.  

F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

F1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY VČETNĚ ÚSES 

• Splněno dle požadavků zadání (viz I. ZMĚNA a II – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY, kap. B1.3, B2.2, 
B2.3., regulační podmínky).  

F2. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD   

• Splněno dle požadavků zadání.  

F3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

• Splněno dle požadavků zadání, součástí odůvodnění změny je vyhodnocení změn záboru ZPF.  

F4. OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)  

• Bez požadavků, k dotčení lesních pozemků nedojde. 

F5. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A JEJICH 
OCHRANNÝCH PÁSEM 

• Splněno dle požadavků zadání.  

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

• Veřejně prospěšné stavby se změnou č.3 nevymezují. 



 4 

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, ochrany p řed povodn ěmi a jinými rizikovými p řírodními jevy) 

H1. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ   

• Splněno dle požadavků zadání. Pozn.:  objekty pro bydlení nebudou situovány v blízkosti silnice 
III. třídy (Z územních podmínek lokality vyplývá, že nejbližší dům nelze umístit ve vzdálenosti 
menší než 20m od osy silnice, předpokládaná minimální vzdálenost je však cca 30m a více (od 
osy silnice).   

H2. CIVILNÍ OCHRANA 

• Bez požadavků. 

H3. OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

• Splněno dle požadavků zadání.  

H4. OCHRANA LOŽISEK SUROVIN A GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ 

• Bez požadavků. 

H5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 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, viz kap. B1.3, B2.2,  B2.3, B3, B4.  

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. 
G. Splněno dle požadavků zadání. 

K. Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření změn 
jejich využití územní studií 

• Bez požadavků. 

L. Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regula čním plánem 

• Bez požadavků. 

M. Požadavky na vyhodnocení vliv ů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatn il požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vliv ů na životní prost ředí nebo pokud nevylou čil významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

• Bez požadavků. 

N. Případný požadavek na zpracování konceptu, v četně požadavk ů na zpracování variant 

• Bez požadavků. 

O. uspo řádání Požadavky na uspo řádání obsahu konceptu a návrhu zm ěny územního 
plánu a na 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. Textová část  a tabulky (A) je doložena jako Odůvodnění 
změny, Návrh regulativů funkčního a prostorového  uspořádání území (B) jako Změna.  
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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. 3 zahrnuje dvě lokality ve správním území obce Kokory, k.ú. Kokory. 

LOKALITA 3/1: KOKORY – CHRÁSTKA: PLOCHA PRO BYDLENÍ 

Zájmová plocha se nachází v severní části katastru obce,  tvoří ji skupina pozemků o 
celkové výměře cca 1 ha po jižní straně místní silnice III/43615, situovaná v dolní části poměrně 
strmého svahu Předního kopce, který uzavírá severní okraj zástavby obce Kokory. Jižním 
směrem - směrem  k zástavbě navazují další plochy zahrad a sadů v dominantní poloze v 
panoramatu obce při příjezdu od Olomouce. Východním směrem volně navazuje chatová 
lokalita a další zahrady s chatami neevidovanými v KN. Vzdálenost zájmové plochy od stávající 
kompaktní zástavby je po komunikacích cca 350 m.  

V platném ÚPnSÚ se jedná o plochy sadů a trvalých travních porostů v nezastavitelném 
území, které jsou začleněny do územního systému ekologické stability jako součást 
vymezeného plošného interakčního prvku, územím prochází zemědělská účelová komunikace. 

LOKALITA 3/2: KOKORY – KAZŇOV: PLOCHA PRO BYDLENÍ 

Zájmovou plochu k řešení tvoří větší pozemek orné půdy využívaný jako zahrada, přilehlá 
úzká zahrada a navazující ostatní plocha – terénní sráz. Zájmová plocha tvoří spolu  se 
sousední skupinou zahrádek s chatami (neevidovány v KN) a plochou pro bydlení řešenou 
Změnou č.2 prostorově víceméně uzavřený celek vymezený v terénu komunikacemi a terénní 
hranou.  Plocha leží při koncovém úseku místní komunikace, která dále pokračuje jako 
zemědělská komunikace k chatám ve směru k Čelechovicím. 

V platném ÚPnSÚ se jedná o plochy zahrad v nezastavitelném území. 

B1.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

SOULAD ZMĚNY Č.3 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Politika územního rozvoje, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 17.5.2006, 
nestanovuje konkrétní úkoly pro územní plánování ovlivňující řešení Změny č.3 ÚPnSÚ Kokory.  

SOULAD ZMĚNY Č.3 S ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

Z vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nevyplývají konkrétní požadavky 
na řešení Změny č.3 územního plánu SÚ Kokory. Změnou č.3 ÚPnSÚ Kokory nebudou dotčeny 
plochy, koridory a další veřejné zájmy nadmístního významu dle ZÚR OK. Poloha při rozvojové 
ose OS9 je podpůrným argumentem pro návrh změny. 

SOULAD ZMĚNY Č.3 S PROGRAMEM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Z  tohoto Programu nevyplývají konkrétní požadavky na řešení Změny č.3 územního plánu 
SÚ Kokory. 

SOULAD ZMĚNY Č.3 S PROGRAMEM ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Změna č.3 není s tímto Programem v rozporu. Pro specifické cíle a podmínky záměru v 
lokalitě 3/1 však není výhodné zapojení lokality do obecních systémů vodovodu a kanalizace. 
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DALŠÍ ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

⇒ Navržená změna se nepromítne do území sousedních obcí případně v jiných širších 
územních vztazích. Trasa přívodu VN do trafostanice navržené V LOKALITĚ 3/1, která se 
nachází poblíž hranice s územím obce Čelechovice,  je zvolena tak, že nevyžaduje průchod 
územím obce Čelechovice. 

B1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Změnou č.3 dochází k dílčí změně celkové koncepce platného ÚPnSÚ vznikem enklávy 
bydlení bez přímé vazby na souvislé obytné území.  

V LOKALITĚ 3/1 umístění nové plochy bydlení v lokalitě  bez přímé vazby na stávající či 
navrženou obytnou zástavbu (od té je sice vzdálená jen cca 150m, ale je oddělena dominantním 
svahem se starými sady, v okolí se pak dále nacházejí jen chatové lokality) je odůvodněno 
specifickým charakterem zástavby využívající poměrně strmého svahu pro výstavbu 
nízkoenergetických či pasívních domů zapuštěných do terénu a chráněných zemí. Tato enkláva 
bude budována jako ucelený komplex vzájemně sladěných objektů ve svahu nad silnicí do 
Čelechovic a Nelešovic, bude napojena na tuto silnici prostřednictvím nové obslužné 
komunikace v trase stávající polní cesty. Plocha v nivě Kopřivnice, přilehlá k silnici, nebude 
využita pro bydlení, vymezuje se zde plocha pro možnost umístění společné čistírny odpadních 
vod uvažované ve formě kořenové ČOV. Pokud by bylo rozhodnuto o samostatném čištění pro 
jednotlivé objekty, zůstane v ploše v nivě zeleň, s příp. možností rekreačního využití.   

Uspořádání zástavby zapuštěné do severozápadně orientovaného svahu (který není pro 
tento způsob zástavby tak výhodný, jako jižně orientované svahy) bude nezbytné řešit 
s maximálním zřetelem na omezení možného narušení krajinně dominantních útvarů zástavbou,  
zejména v průhledech ze západních směrů.  Zájmová plocha je však částečně krytá právě výše 
uvedenou dominantní  - čelní částí svahu. Využití plochy bude podmíněno posouzením vlivů 
záměru na krajinný ráz v následných stupních přípravy území, na podkladě konkrétního návrhu 
uspořádání zástavby v ploše.  

Celá enkláva bude technicky autonomně zajištěná - nebude vyžadovat napojení na sítě 
technické infrastruktury vedené v území souvislé zástavby (vodovod, kanalizace, plynovod). 
Předpokládá samostatné zásobování vodou z vlastních zdrojů, samostatné čištění odpadních vod 
a samostatnou novou trafostanici, na níž se naopak uvažuje i možnost napojení okolních chat.  

V LOKALITĚ 3/2 se doplňuje možnost využití poslední volné parcely v lokalitě, v ploše 
vymezené v terénu komunikacemi, stávající a navrženou zástavbou rodinných domů  a chat a 
zčásti terénním stupněm, pro bydlení (stavba jednoho rodinného domu) Vzhledem k tomu, že 
terén zájmového pozemku je nad terénním rozhraním tvořícím hranici s navazující plochou 
bydlení navrženou Změnou č. 2 a směrem k severu – vně obce – dále stoupá do dominantních 
poloh Předního kopce, bude pro stavbu rodinného domu v této ploše přípustné využít výhradně 
jižní třetinu vymezené funkční plochy. Osazení stavby do svažitého terénu a její výškové 
uspořádání (s nájezdem z úrovně přilehlé komunikace v nejnižším místě plochy, bez zvyšování 
parteru) i použití stavebních materiálů musí být řešeno velmi citlivě v zájmu minimalizace 
projevu stavby v krajině. Stavbu v této ploše bude nutno koncipovat tak, aby se nemohla stát 
podnětem pro vznik požadavků na další zástavbu na svahu na protější straně komunikace.  Tato 
lokalita je vzhledem k příznivé orientaci svahu velmi výhodná pro uplatnění nízkoenergetických 
domů obdobného charakteru jako v lokalitě 3/1. 

    Součástí Změny č.3 je úprava a doplnění podmínek prostorové regulace, která umožní  
tuto změnu – zástavbu ve specifických podmínkách a se specifickými požadavky – uskutečnit.  



 7 

B1.4. FUNKČNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE ÚZEMÍ 

Změnou č. 3 ÚPnSÚ Kokory dochází ke zvětšení rozsahu rozvojových ploch bydlení, 
technické infrastruktury a komunikací. Dále dochází ke změně rozsahu a uspořádání ploch 
ÚSES.  

Orientační stanovení kapacity ploch bydlení:  

⇒ LOKALITA 3/1: výměra 0,7844 ha, předpoklad cca 4 – 6 RD, vyplyne z následných stupňů 
přípravy záměru.  

⇒ LOKALITA 3/2: výměra 0,2388 ha,  1 RD 

Změnou č. 3 ÚPnSÚ Kokory se doplňují regulační podmínky pro plochy bydlení 
specifického charakteru BT. 

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

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

• Změnou nejsou dotčena zvlášť chráněná území přírody.  

• Změnou nejsou dotčeny významné krajinné prvky. V LOKALITĚ 3/1 je v nivě Kopřivnice 
navržena plocha pro funkci, která není v rozporu s charakterem území nivy. K dotčení toku 
Kopřivnice nedojde.  

• Změnou se nenavrhuje zábor lesních pozemků, stavbami nejsou dotčeny pozemky do 
vzdálenosti  50 m od hranice lesa (označeno jako ochranné pásmo lesa)  

• ÚSES: Změnou v LOKALITĚ 3/1 dojde k dotčení stávajícího skladebného plošného interakčního 
prvku ÚSES. Součástí změny je dále úprava – upřesnění vymezení hranice tohoto interakčního 
prvku a biokoridoru podél Kopřivnice dle stavu katastrální mapy. V LOKALITĚ 3/2 se upravuje 
vymezení liniového interakčního prvku do souladu s celkovým řešením ÚSES v rámci změny. 
Popis řešení ÚSES je uveden v kap. B2.3. 

B1.5.B/ OCHRANA  VYUŽITELNÝCH P ŘÍRODNÍCH ZDROJŮ  

B.1. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ  

• Plochy řešené Změnou č. 3 nezasahují do ložisek nerostných surovin 

B.2. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ  

• Plochy řešené Změnou č. 3 leží mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody a mimo CHOPAV.  

B.2. OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD  

• Plochy řešené Změnou č. 3 leží mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a 
mimo lázeňská území. 

B1.5.C/ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU 
SPRÁVY VODNÍHO TOKU   

• V LOKALITĚ 3/1 v ploše mezi ČOV a Kopřivnicí se předpokládá respektování tohoto pásma 
bezproblémové. Stávající komunikace v lokalitě nebude rozšiřována směrem k toku Kopřivnice.  

• V LOKALITĚ 3/2 se vodní toky nenacházejí. 
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B1.5.D/ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ  

• Všechny lokality Změny č. 3 leží mimo vyhlášená záplavová území,  mimo území zaplavené v r. 
1997 i mimo plochy navrhovaných protipovodňových opatření. Na Kopřivnici není záplavové 
území vyhlášeno. 

B1.5.E/ OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT  

• Území řešené Změnou č. 3 je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 
Sb. Z tohoto důvodu jsou budoucí stavebníci povinni postupovat v souladu s ust. § 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nemovité kulturní památky ani památky místního významu nejsou Změnou č. 3  dotčeny.  

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

F.1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

• V LOKALITĚ 3/1 zasahují řešené plochy (zejména plocha pro ČOV) okrajově do ochranného 
pásma silnice III/43615. Ochranné pásmo bude v následných stupních přípravy záměru nutno 
respektovat.  

F.2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  

• V LOKALITĚ 3/1 je respektován dálkový kabel sítě O2 s ochranným pásmem 1,5m. Plocha pro 
ČOV je vymezena  mimo těmto limit. 

• K dotčení jiných sítí a limitů technické infrastruktury nedojde.    

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

• V LOKALITĚ 3/1 budou v následných stupních přípravy záměru koordinovány případné pásmo 
ochrany prostředí kolem čistírny odpadních vod a podrobné řešení obytné zástavby.  

• Změnou č.3 nedochází k jiné změně OP provozů a zařízení a plochy změny do takových OP 
nezasahují. 

B1.5.H. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY 

H.1. OBRANA STÁTU 

Do celého území Obce Kokory 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 a ochranná pásma s výškovým 
omezením staveb. 

H.2.CIVILNÍ OCHRANA 

Návrh řešení požadavků CO nebyl předmětem ÚPNSÚ, není tedy ani předmětem Změny č.3.  
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B2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍÍÍÍ    

B2.1. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

• Obě lokality změny se nacházejí v oblasti s přechodným až středním (lokalita 3/1) radonovým 
indexem. Zástavbou obce procházejí tektonické zlomy se zvýšeným radonovým indexem, jeden 
z nich v bezprostřední blízkosti lokality 3/1. 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 

KRAJINNÝ RÁZ:   

• V LOKALITĚ 3/1: Uspořádání zástavby zapuštěné do severozápadně orientovaného svahu (který 
není pro tento způsob zástavby tak výhodný jako jižně orientované svahy) bude nezbytné řešit 
s maximálním zřetelem na omezení možného narušení krajinně dominantních útvarů zástavbou, 
zejména v průhledech ze západních směrů. Zájmová plocha je však situovaná v mělké terénní 
vlně a je částečně krytá právě výše uvedenou dominantní – čelní částí svahu pokrytého vegetací 
starých sadů a zahrad. K dobrému začlenění zástavby do krajiny napomůže kromě zapuštění 
domů do terénu, systému vegetačních střech, také vegetace, která bude řešena v rámci vlastní 
plochy bydlení.  Z toho důvodu je pro lokalitu zaveden nový specifický funkční typ bydlení. Využití 
plochy bude podmíněno posouzením vlivů záměru na krajinný ráz v následných stupních přípravy 
území, na podkladě konkrétního návrhu uspořádání zástavby v ploše.  

• V LOKALITĚ 3/2: Pro stavbu rodinného domu v lokalitě 3/2 bude využita výhradně jižní třetina 
vymezené funkční plochy. Osazení stavby do svažitého terénu a její výškové uspořádání i použití 
stavebních materiálů bude řešeno v zájmu minimalizace projevu stavby v krajině. Stavbu v této ploše 
bude nutno koncipovat tak, aby se nemohla stát podnětem pro vznik požadavků na další zástavbu na 
svahu na protější straně komunikace. Tato lokalita je vzhledem k příznivé orientaci svahu velmi 
výhodná pro uplatnění nízkoenergetických domů obdobného charakteru jako v lokalitě 3/1. 

VODNÍ TOKY A PLOCHY   

• V LOKALITĚ 3/1 budou vyčištěné odpadní vody z ČOV odvedeny do Kopřivnice, k jinému 
zásahu do toků nedojde.  

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK, OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA PROTI HLUKU 

• Obě lokality změny se nacházejí v oblasti s přechodným až středním (lokalita 3/1) radonovým 
indexem. Zástavbou obce procházejí tektonické zlomy se zvýšeným radonovým indexem, jeden 
z nich v bezprostřední blízkosti lokality 3/1. Vzhledem k tomu je při stavební činnosti nutno 
provádět opatření proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 730601. 

• V LOKALITĚ 3/1 je využití pro bydlení v části přilehlé k silnici III. třídy podmíněno splněním 
legislativních předpisů na úseku ochrany proti hluku a vibracím. Vzhledem k uspořádání 
v lokalitě lze očekávat, že  objekty pro bydlení nebudou situovány v blízkosti silnice III. třídy (Z 
územních podmínek lokality vyplývá, že nejbližší dům nelze umístit ve vzdálenosti menší než 
20m od osy silnice, předpokládaná minimální vzdálenost je však cca 30m a více od osy silnice).   

V následných stupních přípravy záměru v budou koordinovány případné pásmo ochrany 
prostředí kolem čistírny odpadních vod a podrobné řešení obytné zástavby.  

• Vztah změny k dokumentům Olomouckého kraje v oboru ochrany ovzduší je prakticky 
zanedbatelný. Týká se jen  tepelných zdrojů. Potřeba energií v lokalitě 3/1 bude minimalizována 
využitím plochy výhradně pro výstavbu nízkoenergetických domů chráněných zemí.  Terénní 
podmínky  a charakter území v lokalitě 3/2 jsou velmi výhodné pro použití obdobných systémů. 
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B2.3. ÚSES, ZELEŇ 

V LOKALITĚ 3/1 se nová plocha specifického „zeleného“ bydlení navrhuje v části plochy 
rozsáhlého plošného interakčního prvku IP 24/24,34 vymezeného v ÚPnSÚ po celém západním 
obvodu svahů Předního kopce se sady, zahradami a travními porosty. Součástí změny je 
kompenzace za tento zásah ve formě vymezení plošného interakčního prvku IP 30a/24,34 
v celém rozsahu jihozápadního segmentu návrší Předního kopce, mezi pozemkem komunikace 
dle KN, oddělující plochy zahrad, sadů a travních porostů v dolní části svahů od otevřeného 
návrší. Tím dojde k posílení ochrany záměru zatravnění horní části svahů Předního kopce (dle 
ÚPnSÚ Z1, vazba na biocentrum BC 6/24,34 navržené ve vrcholové partii a biokoridor BK 7/24 
vedený z tohoto biocentra směrem k Čelechovicím). Uvedená plocha je v KN evidovaná již jako 
trvalý travní porost, je však nadále obdělávaná jako orná půda. V tomto IP je začleněn i původní 
liniový IP 30/24 (terénní hrana).  „Součástí“ tohoto IP se stane i  liniový IP 24a navržený Změnou 
č.2, který bude možno posunout mimo pozemek komunikace dle KN. V rámci Změny č.3 se 
nově (logičtěji) označuje jako IP30b/34z3. Tato úprava již sousedí s lokalitou 3/2.  

Kromě této úpravy jsou součástí Změny č.3 i další drobné korekce, které jsou odůvodněné 
nepřesností původního podkladu ÚPnSÚ a představují korekci vymezení prvků do souladu 
s průběhem hranic  pozemků v katastrální mapě:  úprava hranice biokoridoru podél Kopřivnice 
(BK 11/24,34) mimo pozemek komunikace a upřesnění horní hranice IP 24/24,34 
v zachovaných částech tak, aby byla respektovaná plocha komunikace po horním obvodu 
(předmětem Změny č.3 není případná úprava dolní  hranice tohoto IP ve vztahu k pozemkům 
obytné zástavby).   

POPISPOPISPOPISPOPIS    ZMĚNZMĚNZMĚNZMĚN    PRVKŮPRVKŮPRVKŮPRVKŮ ÚSES ÚSES ÚSES ÚSES    

1. 24 (25-13-01), 34 (25-13-06) 

2. IP24z3  

3. Interakční prvek 

4.  

5. Kokory 

6. 2B3 

7. 2, 3  

8. 2,5 ha 

9. Příkré svahy Předního kopce s extenzívními, převážně zatravněnými sady a zahradami 

10. Zachování stávajícího způsobu využití území. Doplnění výsadbami skupin stromů a 
menších remízků tvořených stromy a keři s druhovou skladbou dle STG.  
V severní části přerušení plochy IP plochou pro výstavbu specifických forem bydlení 
(„zelené bydlení“) 
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1. 24 (25-13-01), 34 (25-13-06) 

2. IP30az3 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Kokory 

6. 2B3 

7. 1  

8. 4,3 ha 

9. Horní partie svahů Předního kopce, TTP dle KN využívaný jako orná půda, v části 
plochy terénní hrana 

10. Na terénní hraně dosadba pásu křovin s druhovou skladbou dle STG. Ve zbývající 
ploše realizovat zatravnění v souladu s KN, případně doplnit pásy keřů ve funkci 
mezí.  

 

1. 34 (25-13-06) 

2. IP30bz3 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Kokory 

6. 2B3 

7. 1  

8. 170 m 

9. Polní cesta na okraji terénní hrany nad zahradami, v současnosti v části průběhu 
nefunkční 

10. Nad parcelou cesty travnatá mez s výsadbou pásu či skupin stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG.  
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B3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVA    

B3.1. DOPRAVA SILNI ČNÍ  

Plocha v LOKALITĚ 3/1 je v současnosti přístupná ze stávající zemědělské komunikace 
napojené  na silnici III/43615. Pro obsluhu plochy bydlení bude v trase této komunikace 
vybudována místní komunikace. V rámci změny je tedy navrženo rozšíření plochy komunikace  
směrem do plochy bydlení v parametrech splňujících požadavky na minimální šířku veřejného 
prostranství dle Vyhl. 501/2006 Sb. a pro úpravu napojení na silnici III/43615. Na této nové 
komunikaci musí být zajištěno obratiště (v rozšířeném koncovém úseku, s možným přesahem i 
do plochy bydlení). Plocha komunikace je vymezena i podél pozemku silnice III/43615 - tím 
bude ponechán prostor pro budoucí možnost vedení nemotoristické trasy podél silnice.   

Plocha v LOKALITĚ 3/2 je přístupná ze stávající místní komunikace. Výstavbou jednoho 
rodinného domu nedojde k významnějšímu zvýšení frekvence dopravy a zhoršení poměrů 
v napojení komunikace vedoucí k rozvojové ploše na komunikaci za bývalým pivovarem.     

STATICKÁ DOPRAVA 

V plochách bydlení bude potřeba statické dopravy zajištěna v objektech a na pozemcích 
rodinných domů, s doplněním realizací menšího počtu krátkodobých stání parkovacích podél 
komunikací nebo na vjezdech. 

HLUK Z DOPRAVY 

Plochy pro  bydlení v LOKALITĚ 3/1 situované v blízkosti silnice III. 43615, na níž nebylo 
provedeno sčítání dopravy, které by bylo podkladem pro zjištění hlukových poměrů, jsou pro 
bydlení využitelné podmíněně, při splnění ukazatelů legislativních předpisů na úseku ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v dalších stupních přípravy území. Vzhledem 
k nízké intenzitě dopravy na této silnici a k možnému uspořádání zástavby v ploše  lze očekávat 
splnění těchto legislativních předpisů bez větších problémů. (Z územních podmínek lokality 
vyplývá, že nejbližší dům nelze umístit ve vzdálenosti menší než 20m od osy silnice, 
předpokládaná minimální vzdálenost je však cca 30m a více od osy silnice, kde je dosažení 
nadlimitní hlukové hladiny nepravděpodobné.)   

Lokalita 3/2 je situovaná mimo vlivy hlavních komunikací. 

B3.2 OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

Změnou č.3 nedochází ke změně koncepce jiných druhů dopravy. 
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B4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVENOSTNOSTNOSTNOST    

B4.1. VODNÍ TOKY 

Změnou č.3 se nemění koncepce vodních toků a ploch.  

• V LOKALITĚ 3/1 budou vyčištěné odpadní vody z plochy bydlení (ze společné lokální ČOV 
případně z ČOV jednotlivých nemovitostí)  odvedeny do Kopřivnice. K dotčení toku Kopřivnice 
ani jiných toků nedojde. 

B4.2,3. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A UŽITKOVOU VODOU 

Změnou č.3 se nemění celková koncepce zásobování vodou.  

• Zajištění potřeby vody pro plochu bydlení v LOKALITĚ 3/1 se předpokládá vybudováním 
vlastního zdroje vody ze  studní v lokalitě.  

• Plochu v LOKALITĚ 3/2 je možno napojit na stávající vodovodní řad. 

B4.4. KANALIZACE 

Změnou č.3 se nemění celková koncepce kanalizace.  

• V LOKALITĚ 3/1 je navržena plocha pro společnou lokální čistírnu odpadních vod na parcele  
v nivě potoka, mezi stávající cestou a silnicí (investor předpokládá použití kořenové ČOV). 
Variantně se uvažuje s možností uplatnění malých domovních čistíren pro jednotlivé 
nemovitosti. 

• Plochu v LOKALITĚ 3/2 je možno napojit na stávající kanalizaci.  

B4.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
B4.6. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Změnou č.3 se nemění koncepce zásobování plynem a teplem. 

• V LOKALITĚ 3/1 je navržena koncepce využití nízkoenergetických domů chráněných zemí. Se 
zavedením plynu se neuvažuje. 

• Plochu v LOKALITĚ 3/2 je možno napojit na stávající řad STL plynovodu. Tato lokalita je také, 
vzhledem k příznivé orientaci svahu velmi výhodná pro uplatnění nízkoenergetických domů 
obdobného charakteru jako v lokalitě 3/1. 

B4.7. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

• V LOKALITĚ 3/1 je z důvodu odlehlosti  plochy a omezené kapacity elektrické sítě v přilehlé 
okrajové části obce navržena nová trafostanice. Tím dojde současně ke zlepšení možností 
zásobování elektřinou v blízkých chatových lokalitách. Napojení na stávající vedení VN 
procházející podél silnice dále směrem k Čelechovicím je navrženo odbočením ze stávajícího 
vedení před úsekem, kde se vedení začíná vzdalovat od silnice, trasa přívodu VN pak je 
navržena po jižní straně silnice až do prostoru lokality 3/1. Tím bude možno vyloučit  potřebu 
zásahu do sousedního území obce Čelechovice, bude možno omezit také zasažení ploch ÚSES 
a většího počtu soukromých pozemků. 

•  Plochu v LOKALITĚ 3/2 je možno napojit na stávající NN rozvody. 
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Skutečný požadovaný příkon bude znám na základě žádosti jednotlivých investorů 
z podaných žádostí o zřízení nových odběrných míst. 

Kabelové rozvody NN napojující jednotlivé odběratele budou budovány v souladu 
s příslušnými normami včetně umístění přípojkových skříní a měřících míst dle směrnic ČEZ. 

B4.8. TELEKOMUNIKACE 

Návrhem Změny č.3 ÚPNSÚ Kokory nedochází ke změně koncepce telekomunikací. 
Součástí Změny č.3 je doplnění stávající trasy dálkového kabelu O2 v LOKALITĚ 3/1. Tento 
dálkový kabel bude respektován – plocha pro ČOV je vymezena mimo trasu a ochranné pásmo 
kabelu. 

TELEFONIZACE 

Rozvody budou prováděny zemními kabely na základě písemné dohody s vybraným 
distributorem telefonního signálu. 

B4.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Změnou č. 3 ÚPnSÚ Kokory se nemění koncepce nakládání s odpady. 
 

POZNÁMKA:  

V rámci Změny č.3 jsou na základě podkladů pro ÚAP doplněny případně aktualizovány 
trasy některých vedení technické infrastruktury v zájmovém prostoru změny.   
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B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST ---- ZÁBOR ZPF A PUPFL ZÁBOR ZPF A PUPFL ZÁBOR ZPF A PUPFL ZÁBOR ZPF A PUPFL    

B5.1.   CHARAKTERISTIKA ZPF  
B5.2. ZÁBOR ZPF  

Údaje o navrhovaných plochách podle p řílohy č. 3. vyhl. MŽP ČR č. 13/94 Sb. 

AD 2.1. ÚDAJE O PLOCHÁCH, KULTURÁCH, CHARAKTERISTIK A PŮDY 

 LOKALITA 3/1 LOKALITA 3/2 

celková výměra 
řešených ploch 

     z toho - ZPF         
     ostatní pozemky 

 
9389 

8279 
1110 

 
2388 

1909 
479 

ÚSES                                      900 

charakteristika půdy   

klimatický region 3 -  teplý, mírně vlhký 3 -  teplý, mírně vlhký 

hlavní půdní 
jednotka 

08 - černozemě (hnědozemě) i slabě 
oglejené, vždy však erodované,  
převážně na spraších, zpravidla 
vyšší svažitosti, středně  těžké 

40 - černozemě typické karbonátové 
a lužní na slinitých a jílovitých 
substrátech, s těžší spodinou a lehčí 
ornicí a mocnou humusovitou 
vrstvou. 

58- nivní půdy glejové na nivních uloženinách, 
středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po 
odvodnění příznivé 

 

08 - černozemě (hnědozemě) i slabě 
oglejené, vždy však erodované,  
převážně na spraších, zpravidla vyšší 
svažitosti, středně  těžké 

sklonitost a expozice              Strmý severozápadní svah cca 30 
– 40%  

Niva potoka – rovina 

Jižní svah cca 10%, v jižní (dolní) a 
západní části terénní hrany. 

třída ochrany ZPF 2, 3, 5 3 

Neuvádějí se údaje za nový plošný interakční prvek IP 30a/24,34z3, kde bylo v ÚPnSÚ 
navrženo převedení orné půdy na trvalé travní porosty. To se na úrovni katastru nemovitostí již 
uskutečnilo, ale skutečnosti se plocha nadále využívá jako orná půda. Účelem nového 
interakčního prvku je zpřísnění režimu ochrany zatravnění této plochy. V tomto IP je začleněn i 
původní IP 30/24 (terénní hrana).  

AD 2.2. ÚDAJE O USKUTE ČNĚNÝCH INVESTICÍCH (MELIORACE) 

V žádné z ploch Změny č.3 nejsou provedeny meliorace. 
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AD 2.3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM ĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 
(AREÁLY ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY) 

• Změnou nejsou dotčeny areály zemědělské prvovýroby.  

• Systém zemědělských komunikací není změnou narušen.  

AD 2.4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF, EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMÍ, POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY 

V LOKALITĚ 3/1 se navrhuje zábor pozemků starých sadů na strmém svahu nad tokem 
Kopřivnice a malého pozemku v nivě Kopřivnice mezi tokem a silnicí, kde se předpokládá 
umístění kořenové čistírny odpadních vod případně jen zeleně. K ovlivnění uspořádání ZPF 
nedojde, pozemky nejsou vhodné pro zemědělské obhospodařování s výjimkou extenzívních 
sadů.   

V LOKALITĚ 3/2 jsou předmětem záboru ZPF oplocené, ze všech stran vymezené 
pozemky malého rozsahu v soukromém vlastnictví, z nich rovinatější část je využívána jako 
zahrádka.  

Z hlediska struktury ZPF jsou návrhem změny dotčeny pozemky v kultuře orná půda (která 
takto není plošně využívaná), zahrady, sady a trvalé travní porosty.    

Ekologická stabilita v řešených lokalitách převažuje střední. 

Na území obce Kokory nebyla řešena ani zahájena komplexní pozemková úprava.  

AD 2.5. A 2.7. KATASTRÁLNÍ HRANICE, HRANICE SOU ČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, 
HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ –  

Změna č.3 se navrhuje v k.ú Kokory.  

Změna v LOKALITÁCH 3/1 a 3/2 je navržena mimo hranici zastavěného území 
vyznačenou v územním plánu. V rámci Změny č.3 je doplněna aktuální hranice zastavěného 
území v zájmovém prostoru Změny (lokalita 3/2).  

Průběh katastrální hranice a hranic zastavěného území je patrný z grafické části 
dokumentace, výkres č.7. 

AD 3. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN, DOBÝVACÍ PROSTORY  

Zábory se nedotýkají dobývacích prostorů a ložisek nerostných surovin hájených dle 
Horního zákona. 

AD 2.6.  POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH ZMĚN ZÁBORU ZPF: 

Změnou č. 3 ÚPnSÚ Kokory  dochází ke změně rozsahu záboru ZPF (orné půdy a zahrad, 
vesměs 2. až 5. třídy ochrany ZPF) dle výkresů  č.7 a 7b grafické části. Zábory jsou určeny pro 
bydlení a doplňkové funkce související s bydlením  

V grafické části, výkrese č.7 je v řešeném území uveden zákres změn záboru ZPF dle 
návrhu Změny č. 3 na průsvitce nad výkresem záboru ZPF dle ÚPnSÚ, v okolí lokality 3/2 je 
doplněna aktuální hranice zastavěného území. Výkres č.7b je doložen bez průsvitky, jsou v něm 
vyznačeny hranice záborů ZPF a vybarveny plochy nového záboru ZPF, nerealizované zábory 
dle platného ÚPnSÚ vybarveny nejsou.  
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LOKALITA 3/1: KOKORY – CHRÁSTKA: PLOCHA PRO BYDLENÍ 

Důvodem řešení nové plochy bydlení je ověření možnosti uplatnění specifických forem 
nízkoenergetických domů chráněných zemí a proložených zelení v lokalitě starých sadů na 
strmém svahu zemědělsky prakticky nevyužitelném. Takové řešení se může stát příkladem pro 
jiné lokality a může být přínosem jak pro průkaz možnosti získání nových ploch bydlení 
s minimalizací záboru kvalitní půdy, tak pro  minimalizaci energetické náročnosti staveb v době  
omezování dostupnosti energetických zdrojů i jako řešení  odolné vůči extrémním povětrnostním 
vlivům.  

LOKALITA 3/2: KOKORY – KAZŇOV: PLOCHA PRO BYDLENÍ 

Důvodem řešení nové plochy bydlení malého rozsahu je skutečnost, že se jedná o 
doplnění zástavby na posledním dosud volném pozemku menší ucelené lokality chat a navržené 
zástavby rodinných domů, vymezené v území místní komunikací a terénním rozhraním.  
(Zařazení plochy do návrhu bylo zvažováno již v rámci Změny č.2, pro tehdejší nezájem obce a 
vlastníka pozemku k němu nedošlo). 

B5.2. DOTČENÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se nenavrhuje. Nedochází k dotčení 
pozemků do vzdálenosti 50m od hranice lesa. 

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

Změnou č.3 ÚPnSÚ Kokory nedochází ke změně rozsahu veřejně prospěšných staveb ani 
ploch pro provedení asanací a asanačních úprav. 

 
 
 
 
 
 
 


