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2. ZÁVAZNÉ REGULATIV2. ZÁVAZNÉ REGULATIV2. ZÁVAZNÉ REGULATIV2. ZÁVAZNÉ REGULATIVY Y Y Y     
2.1.2.1.2.1.2.1. URBANISTICK URBANISTICK URBANISTICK URBANISTICKÁÁÁÁ KONCEPCE KONCEPCE KONCEPCE KONCEPCE    

• Změnou č. 1 se vymezují tyto funkční plochy, které jsou graficky vyjádřeny ve výkrese B.2  HLAVNÍ 
VÝKRES Změny č.1 ÚPNO Oprostovice (pokud není uvedeno jinak, jedná se o návrhové plochy): 

LOKALITA 1/1:  

⇒ Plocha občanské vybavenosti označená “Z1OV.3“ 

⇒ Plocha bydlení venkovského označená “Z1BV.15“ 

⇒ Plocha dopravy pro zajištění parametrů přístupové komunikace pro plochy „Z1OV.3“ a 
„Z1BV.15““ (ve výkrese B.2 bez číselného označení) 

⇒ Plocha ochranné a ostatní zeleně „Z1ZO.1“ pod vedením VN, v rozsahu ochranného 
pásma, (jen v části lokality na orné půdě).   

LOKALITA 1/2:  

⇒ Plocha pro podnikání (plocha přestavby) označená “Z1P.2“, o tuto plochu se redukuje 
plocha zemědělské výroby „Z.1“. 

⇒ Plocha dopravy „D“ (ve výkrese B.2 bez číselného označení) – potvrzení a rozšíření 
stávající točny.   

⇒ Stavová plocha ochranné a ostatní zeleně ZO, bez číselného označení, kterou se 
nahrazuje a upřesňuje původní plocha „ZK“ dle ÚPNO.  

LOKALITA 1/3:  

⇒ Plochy bydlení venkovského označené „Z1BV.16a, Z1BV.16b, Z1BV.17, Z1BV.18“. Ruší 
se výhledové plochy bydlení dle ÚPNO.  

⇒ Plochy dopravy pro zajištění parametrů přístupové komunikace a systém vnitřních 
komunikací pro výše uvedené plochy (ve výkrese B.2 bez číselného  označení). 

⇒ Malé plochy dopravy (bez označení) pro rozšíření koridoru nemotoristického propojení 
(chodníku) do horní části návsi. 

⇒ Ruší se návrhová plocha občanské vybavenosti OV.3.  

⇒ Návrh v lokalitě 1/3 je rozdělen na dvě etapy. Plocha dopravy na jižním okraji plochy bydlení 
Z1BV.16b (pro přístup ke vnitřní části plochy Z1BV.16b a k záhumenní části přilehlého 
pozemku bydlení) je využitelná jen a až v případě využití plochy Z1BV.16b dle návrhu změny.    

 LOKALITA 1/4:  

⇒ Plocha technického vybavení - ČOV  označená “Z1TV.2“ (U stávajícího vodojemu se 
doplňuje označení „TV.1“ 

LOKALITA 1/5:  

⇒ Plocha bydlení specifických forem označená jako „Z1BT.19“. 

⇒ Plocha sportu, rekreace označená jako S.1z1, kterou se mění rozsah plochy S.1 dle ÚPNO. 

⇒ Plochy rekreační zeleně označené jako „Z1ZR.1a, b. 

⇒ Plocha dopravy pro přístup k ploše Z1BT.19 vstřícně napojení silnice z Bezuchova na 
silnici II/437 (ve výkrese B.2 bez označení).. 

⇒ Plocha dopravy pro přístup z plochy Z1BT.19 do centra obce (zejména nemotoristický, případně 
i motoristický, pokud vyplyne z následných stupňů územní přípravy), současně pro vedení 
technické infrastruktury včetně záchytného příkopu (ve výkrese B.2 bez označení). 
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⇒ Jiná plocha – prostranství pro ochranu stávající technické infrastruktury (ve výkrese B.2 
bez označení)   

⇒ Plochy krajinné zeleně pro změny uspořádání ÚSES – biokoridoru BK 2z1/48 a 
interakčních prvků IP 25z1/48 a IP 25z1a,b,c/48 a IP 30z1/48 (nové označení prvků ÚSES 
dle Změny č.1, ve výkrese B.2 bez označení). Ruší se plochy krajinné zeleně pro 
odpovídající rušené úseky těchto prvků ÚSES. 

⇒ Plocha bydlení BV.1 navržená v ÚPNO se redukuje o výše uvedenou jinou plochu – 
prostranství a o část plochy krajinné zeleně (BK 2z1/48) a nově se označuje jako „BV.1z1“ 

LOKALITA 1/6:  

⇒ Vodní plocha označená jako „Z1H.3“ 

⇒ Plocha dopravy pro obslužnou komunikaci podél nádrže (ve výkrese B.2 bez označení) 

⇒ Plocha krajinné zeleně pro změnu IP 8z1/38 48 (nové označení dle Změny č.1, ve výkrese 
B.2 bez označení). 

⇒ V souvislosti s řešením změny v lokalitách  1/6 a 1/7 se ruší plocha „H.1“ dle ÚPNO a 
nahrazuje se plochou „H.1z1“. 

LOKALITA 1/7:  

⇒ Plochy krajinné zeleně pro rozšíření biokoridoru BK 17z1/48 (nové označení dle Změny 
č.1, ve výkrese B.2 bez označení). 

LOKALITA 1/8:  

⇒ Plocha zemědělské výroby označená jako „Z1Z.4“ pro umístění rodinné farmy 

⇒ Jiná plocha – prostranství pro zachování prostupnosti krajiny - volného koridoru podél lesa 
(ve výkrese B.2 bez označení).   

2.22.22.22.2. ZÁSADY FUNKČNÍHO U. ZÁSADY FUNKČNÍHO U. ZÁSADY FUNKČNÍHO U. ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍSPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ    

1. Funkční plochy:  Zásady funkčního uspořádání území se Změnou č.1 mění dle výkresu B.2 
HLAVNÍ VÝKRES grafické části Změny č.1.  

2. Současně zastavěné území: V souladu s ust. § 189 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů se za zastavěné území považuje současně 
zastavěné území obce vymezené dle dosavadních právních předpisů v územním plánu obce. 
Změnou č.1 územního plánu obce Oprostovice byla hranice SZÚO k datu 1.6.2009 aktualizovaná, 
a to pouze v lokalitách řešených změnou a v území s nimi bezprostředně souvisejícím. 

3. Zastavitelné území obce: Změnou č.1 se nově vymezuje hranice zastavitelného území 
v lokalitách 1/1, 1/3, 1/4, 1/5 a 1/8. 

• Změnou č.1 se nově vymezuje funkce:   

⇒ BT – BYDLENÍ SPECIFICKÉ – DOMY ZAPUŠTĚNÉ V TERÉNU 

• Změnou č.1 se mění název funkce „D - STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU“  na „D - PLOCHY 
PRO DOPRAVU“.  Pro „OSTATNÍ PLOCHY“ se doplňuje možnost označení  kódem „M“:   

4. Nezastavitelné území  

• Změnou č.1 se nově vymezují funkce:   

⇒ ZR – REKREAČNÍ ZELEŇ 
⇒ ZO – OCHRANNÁ A OSTATNÍ ZELEŇ 

 5., 6. Beze změny 
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2.32.32.32.3. . . . VYMEZENÍ ZASTAVITELNVYMEZENÍ ZASTAVITELNVYMEZENÍ ZASTAVITELNVYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍÉHO ÚZEMÍÉHO ÚZEMÍÉHO ÚZEMÍ    

• Změnou č.1 se nově vymezuje hranice zastavitelného území v lokalitách 1/1, 1/3, 1/4, 1/5 a 1/8, 
dle výkresu č. B.2  HLAVNÍ VÝKRES Změny č.1 ÚPNO Oprostovice  

• Změnou č.1. se doplňuje seznam zastavitelných ploch : 

Číslo 
lokality 

Druh 
 Kód plochy Charakteristika plochy Výměra ha 

1/1 B Z1OV.3 Plocha občanské vybavenosti (zčásti plocha 
přestavby)  

0,6410 (4600 mimo ZÚ) 

1/1 A Z1BV.15 
Bydlení venkovské, 
související plocha pro dopravu (společně i 
pro plochu Z1OV.3) 

0,8700 
0,1190 (888 mimo ZÚ) 

1/3 A Z1BV.16a 
 

Bydlení venkovské, 
související plochy pro dopravu (společné i 
pro plochy Z1BV.17 a Z1BV.18) 

0,4208  

0,0730 (0,0675 mimo ZÚ) 
0,0535  

1/3 A 
Z1BV.16b 

 

Bydlení venkovské, 2. etapa  
související plocha pro dopravu 

0,6192 (0,4860 mimo ZÚ) 
0,0625 (0,0360 mimo ZÚ) 

1/3 A Z1BV.17 Bydlení venkovské  0,3550 

1/3 A Z1BV.18 Bydlení venkovské  0,3066 (2020 mimo ZÚ) 

1/4 E Z1TV.2 Plocha technického vybavení  0,0675 

1/5 C S.1z1 
Sport, rekreace – mimo plochu dle ÚPNO 
Ruší se (přesun do plochy Z1.BT19) 

0,2180 (0,1680 mimo ZÚ) 
0,2180 

1/5 A Z1BT.19 
Bydlení specifické – domy zapuštěné 
v terénu, 
související plochy pro dopravu   

3,1350 
+ 0,1880 
+ 0,1140 

1/5 C Z1ZR.1a,b Rekreační zeleň  – nezastavitelná plocha 
uvnitř hranice zastavitelného území 

0,1800 + 0,2600 = 0,4400 

1/8 D Z1Z.4 Plocha zemědělské výroby  1,0500 

2222....4444.  ZÁSADY ŘEŠENÍ DOP.  ZÁSADY ŘEŠENÍ DOP.  ZÁSADY ŘEŠENÍ DOP.  ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVYRAVYRAVYRAVY    

1., 5.  Změnou č. 1 se navrhují nové místní komunikace a uliční prostory v lokalitách 1/1, 1/3 a 
1/5, nemotoristické průchody v lokalitě 1/3 a obslužná (účelová) komunikace v lokalitě 1/6 
Změny č.1, dle výkresů B.2 HLAVNÍ VÝKRES a B.4 DOPRAVA grafické části Změny č.1 

Návrh v lokalitě 1/3 je rozdělen na dvě etapy. Příprava a realizace komunikace po jižním okraji 
plochy bydlení Z1BV.16b (pro přístup ke vnitřní části plochy Z1BV.16b a k záhumenní části přilehlého 

pozemku bydlení) a úseku nemotoristického průchodu (chodníku) do severního okraje návsi, 
označeného jako 2. etapa, budou možné jen a až v případě využití plochy Z1BV.16b dle návrhu změny.     

2-4., 6-7  Beze změny 
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2.5.2.5.2.5.2.5.  ZÁSADY ŘEŠENÍ TECH  ZÁSADY ŘEŠENÍ TECH  ZÁSADY ŘEŠENÍ TECH  ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉNICKÉNICKÉNICKÉHOHOHOHO VYBAVEN VYBAVEN VYBAVEN VYBAVENÍÍÍÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPAD A NAKLÁDÁNÍ S ODPAD A NAKLÁDÁNÍ S ODPAD A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Y Y Y     

1. Změnou č. 1 se navrhují nové stavby technického vybavení dle výkresů B.5 VODOVOD, B.6 
KANALIZACE A B.7 ENERGETIKA  grafické části Změny č.1.  

2. Vodní toky a plochy: 

• Změnou č. 1 se navrhuje nová vodní plocha - nádrž „Vidláč“ v lokalitě 1/8.  

• V souvislosti s řešením změny v lokalitách  1/6 a 1/7 se mění poloha vodní nádrže „Dřín“ dle 
skutečného provedení nádrže. 

3. Zásobování pitnou vodou: 

• Změnou č. 1 se navrhuje nový přívodní řad vody z vodojemu Oprostovice do obce Lhota u 
Lipníka v lokalitě 1/7.  

•  V lokalitách 1/3, 1/5, 1/8 se navrhují nové úseky vodovodu pro plochy navržené změnou, na 
stávajícím vodovodu pro lokality 1/1 a 1/2 zařízení na zvýšení tlaku ve vodovodní síti (AT stanice). 
Návrh v lokalitě 1/3 je rozdělen na dvě etapy. Příprava a realizace úseků vodovodu označených 
jako 2. etapa bude možná  jen a až v případě využití plochy Z1BV.16b dle návrhu změny.    

4. Kanalizace: 

• Změnou č. 1 se navrhuje stavba nové  čistírny odpadních vod pro obce Bezuchov a Oprostovice 
včetně přívodních stok z obou obcí v lokalitě 1/4, stávající čistírna odpadních vod se ruší. 

• V lokalitách 1/1 a 1/2, 1/3, 1/5 se navrhují nové úseky kanalizace pro plochy navržené změnou, včetně 
čerpací stanice a výtlaku v lokalitě 1/3, a lokální zařízení na čištění odpadních vod v lokalitě 1/8. 
Návrh v lokalitě 1/3 je rozdělen na dvě etapy. Příprava a realizace úseků kanalizace označených 
jako 2. etapa bude možná  jen a až v případě využití plochy Z1BV.16b dle návrhu změny.    

• V lokalitě 1/5 se navrhují opatření na ochranu plochy bydlení proti extravilánovým vodám dle 
výkresu č. B.6 KANALIZACE grafické části Změny č.1. 

5. Plynofikace: 

• V lokalitách 1/1 a 1/2, 1/3, 1/5 se navrhují nové úseky středotlakého plynovodu pro plochy 
navržené změnou. 
Návrh v lokalitě 1/3 je rozdělen na dvě etapy. Příprava a realizace úseků plynovodu označených 
jako 2. etapa bude možná  jen a až v případě využití plochy Z1BV.16b dle návrhu změny.    

6.  Elektrifikace: 

• Změnou č. 1 se mění úseky navržených tras vedení VN a umístění nových trafostanic  
v lokalitách 1/4, 1/5 a 1/8 Změny č.1 dle výkresu B.7 ENERGETIKA  grafické části Změny č.1 

7. Telefonizace:   

• Beze změny 

8. Odpadové hospodá řství:  

•  Beze změny 

V rámci Změny č.1 se upřesňují a doplňují trasy stávajících vedení technické 
infrastruktury: přívodního řadu vodovodu do obce v lokalitě 1/7 (průmět i do lok. 1/1), 
vysokotlakého plynovodu v lokalitách 1/6 a 1/7, středotlakého plynovodu v lokalitě 1/5, 
nadzemního vedení VN v lokalitě 1/1, dálkového telekomunikačního kabelu v lokalitě 1/3.  
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2.62.62.62.6.  ÚZEMNÍ SYSTÉM  EK.  ÚZEMNÍ SYSTÉM  EK.  ÚZEMNÍ SYSTÉM  EK.  ÚZEMNÍ SYSTÉM  EKOLOGICKÉ STABILITYOLOGICKÉ STABILITYOLOGICKÉ STABILITYOLOGICKÉ STABILITY    (ÚSES)(ÚSES)(ÚSES)(ÚSES)    

2. Změnou č. 1 se navrhují změny uspořádání a rozsahu prvků ÚSES v lokalitách 1/5, 1/6 a 1/7  
Změny č.1 dle výkresu B.8 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY. 

1., 3 – 10: Změnou č. 1 se koncepce uspořádání ÚSES nemění. 

2.72.72.72.7.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZ.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZ.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZ.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍEMÍEMÍEMÍ        

A. FUNKCE LIMITU 

Změnou č. 1 se navrhují či upravují limity využití území dle výkresu B.2 HLAVNÍ VÝKRES. 

B. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Beze změny 

C. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Změnou č. 1 se navrhují změny uspořádání a rozsahu prvků ÚSES v lokalitách 1/5, 1/6 a 
1/7  Změny č.1 dle výkresu B.8 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY. 

D. OCHRANA VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Beze změny (Ochrana ZPF není limit) 

E. ZÁSADY OCHRANY KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Beze změny 

F. OCHRANNÁ PÁSMA 

• Změnou č. 1 se doplňují nové limity vyplývající z navržené technické infrastruktury případně 
dochází ke změně limitů vyplývajících z technické infrastruktury, jejíž trasy se Změnou č.1 mění,   
dle výkresu B.2 HLAVNÍ VÝKRES a B.5 VODOVOD, B.6 KANALIZACE A B.7 ENERGETIKA  
grafické části Změny č.1 

V rámci Změny č.1 se upřesňují a doplňují limity vyplývající z upřesněných a doplněných  tras 
stávajících vedení technické infrastruktury (ad 10):  přívodního řadu vodovodu do obce v lokalitě 1/7 
(průmět i do lok. 1/1), vysokotlakého plynovodu v lokalitách 1/6 a 1/7, středotlakého plynovodu 
v lokalitě 1/5, nadzemního vedení VN v lokalitě 1/1, dálkového telekomunikačního kabelu v lokalitě 1/3.  

V rámci Změny č.1 se na základě aktuálního stavu chovu v prostoru lokalit 1/1 a 1/2 
aktualizuje ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat vypočtené a vymezené v platném ÚPNO.   

Ve Změně č.1 se promítají aktuální platné zákony a předpisy týkající se limitů využití 
území, které mají vztah k předmětu Změny. 

G.  OBRANA STÁTU 

Beze změny 

Ve změně č.1 se promítá limit MO ČR dle ÚAP ORP Přerov: Celé území obce spadá do 
zájmového území Ministerstva obrany ČR, kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit vybrané 
stavby jen na základě závazného stanoviska MO, VUSS Olomouc - území obce  je kromě 
ochranného pásma VPP letiště Přerov uvedeného v ÚPNO zasaženo také ochranným pásmem 
stavby zajišťující letecký provoz (OP radarů Letiště Přerov.) 

H. RADONOVÉ RIZIKO 

Beze změny 



2.8.2.8.2.8.2.8..  .  .  .  VYMEZENÍ PVYMEZENÍ PVYMEZENÍ PVYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROLOCH PRO VEŘEJNĚ PROLOCH PRO VEŘEJNĚ PROLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ  STAVBYSPĚŠNÉ  STAVBYSPĚŠNÉ  STAVBYSPĚŠNÉ  STAVBY        

• Změnou č. 1 ÚPNO Oprostovice se navrhují nové veřejně prospěšné stavby a změny VPS 
navržených územním plánem dle výkresu B.11 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

• Změnou č. 1 ÚPNO Oprostovice dochází k těmto změnám v seznamu veřejně prospěšných staveb:  

Označení Popis stavby Parc. čísla dotčených pozemků 

H1 Vodní nádrž “Dřín“ v severní části obce  
(realizováno, původní VPS se ruší změnou umístění)  

97/2, 97/3 
(dle ÚPNO 97/1) 

E1z1a,b,c Nová trasa el.vedení VN 22kV 

 
(Změna rozsahu a trasování) 

80/5, 80/8, 234, 118/3, 245, 119/1, 
70/3,4,6, 219, 75/2 
(dle ÚPNO 119/1, 234, 80/6, 80/5, 
80/8, 224/1, 74/3,219, 75/2, 121/1) 

E2z1 Nová trafostanice nad podnikatelským areálem 
(Změna umístění) 

80/8 
(dle ÚPNO 121/1) 

E3z1 Nová trafostanice vedle návrhové plochy BV7 
(Změna umístění) 

70/4 
(dle ÚPNO 75/2) 

• Změnou č. 1 se navrhují následující nové veřejně prospěšné stavby: 

označení Popis stavby Parc. čísla dotčených pozemků 

Dopravní zařízení,obslužné komunikace 

Z1D6 Napojení návrhové plochy Z1BT.19 203/1, 284/2, 171/1 

Z1D7 Obslužná komunikace podél vodní nádrže „Vidláč“ 100/1 

Společné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu 

Z1DT5 Přístupová komunikace a vnitřní uliční prostory v lokalitě 
1/3 – 1. etapa, s využitím pozemků obecních komunikací, 
současně koridor pro vedení staveb TI (vodovod, stoky, 
výtlak a čerpací stanice kanalizace, STL plynovod).  

247, 30/1, 30/2, 143/4, 143/1, 
144/1, 144/3 

Ochranné vodní nádrže,  poldry 

Z1H2 Vodní nádrž „Vidláč“ 100/1, 281 

Z1TH2 
Z1TH3 

Ochranné průlehy a příkopy nad lokalitou 1/5 171/1, 171/3, 258, 214 

Veřejný vodovod 

Z1V2 Přívod vody z VDJ Oprostovice do Lhoty u Lipníka 130, st.77 

Z1V3 Zásobování návrhové plochy Z1BT.19 (vodovod) 203/1, 284/2, 171/1, 206/1, 217/1  

Odkanalizování obce 

Z1K2 Čistírna odpadních vod (pro obce Bezuchov a 
Oprostovice) 

171/1 

Z1K3 Přívodní stoka z Bezuchova 217/1, 284/2, 171/1 

Z1K4 Přívodní stoka z Oprostovic (od staré ČOV) 171/1, 203/1, 203/4, 203/5 

T1K5 Odkanalizování návrhové plochy Z1BT.19 171/1, 203/4 

Plynofikace 

Z1L2 Zásobování návrhové plochy Z1BT.19 (plynovod) 203/1, 284/2, 171/1, 203/1, 
203/4, 203/5,  217/1 



2.9.  REGULAČNÍ PODM2.9.  REGULAČNÍ PODM2.9.  REGULAČNÍ PODM2.9.  REGULAČNÍ PODMÍNKYÍNKYÍNKYÍNKY    

• Změnou č. 1 se upravují regulační podmínky pro plochy „BV – BYDLENÍ VENKOVSKÉ“: 

V prvním odstavci – „přípustné“ se ruší poslední věta: „Oplocení nesmí omezit 
průchodnost území“.  

(Prostupnost území je zajištěna vymezením ploch komunikací motoristických a 
nemotoristických v územním plánu, v případě některých návrhových ploch bude řešena 
v následných stupních územní přípravy) 

Doplňuje se poslední odstavec: 

⇒ Využití plochy „Z1BV.15“ pro bydlení je podmíněně přípustné při splnění ukazatelů 
legislativních předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ze stacionárních zdrojů v blízkých plochách výroby v dalším stupni přípravy území. 

• Změnou č. 1 se doplňují regulační podmínky pro plochy „P – PLOCHY PRO PODNIKÁNÍ“: 

Doplňuje se poslední odstavec: 

⇒ Využití plochy „Z1P.2“ pro výrobu je podmíněně přípustné za podmínky zajištění takových 
opatření, která vyloučí případné nadlimitní negativní vlivy výrobního areálu na plochy 
bydlení stávající i navržené v lokalitě 1/1   

• Změnou č. 1 se upravují regulační podmínky pro „Z - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY“ a      
„D - STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU“  s novým názvem „D - PLOCHY PRO DOPRAVU“.    

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 
 

Slouží pro umístění staveb a zařízení zemědělské výroby neslučitelných svým provozem či 
vzhledem s jinými funkcemi. 

◊ Přípustné 

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

◊ Podmíněně přípustné 

Byty majitelů, ubytovny zaměstnanců, stavby pro  přidruženou nezemědělskou výrobu a 
skladování i bez vazby na hlavní funkci, doplňkové provozy a služby i nesouvisející se 
zemědělskou činností, včetně malých obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické zdroje) 
nenarušující hlavní funkci, stavby pro maloobchod, stravování, zařízení pro zdravotnictví a kulturu 
související s hlavní funkcí, malé čerpací stanice pohonných hmot převážně pro potřebu vlastního 
zařízení. 

⇒ V ploše Z1Z.4 je přípustné pouze umístění staveb pro zemědělskou malovýrobu nezbytných 
pro provoz rodinné farmy, včetně bydlení provozovatele farmy, s vyloučením 
velkoobjemových halových objektů.  
 

D – PLOCHY PRO DOPRAVU 

Plochy pro silniční dopravu – silnice (silniční tělesa vč. součástí komunikací - mosty, 
propustky, svodidla, osvětlení apod.), místní komunikace, účelové komunikace, obslužné plochy 
pro stavby silniční dopravy, parkoviště, zařízení pro údržbu komunikací, plochy pro 
nemotoristickou dopravu.  Liniové stavby a plochy malého rozsahu  jsou uváděny bez kódu. 
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• Změnou č. 1 se doplňují regulační podmínky pro plochy „ BT – BYDLENÍ SPECIFICKÉ – DOMY 
ZAPUŠTĚNÉ V TERÉNU“, „ZR“ – REKREAČNÍ ZELEŇ,  „ZO – OCHRANNÁ A OSTATNÍ 
ZELEŇ“ – funkce nově vymezené Změnou č.1, a pro plochy „M, bez ozna čení – OSTATNÍ 
PLOCHY“, pro které v ÚPNO regulační podmínky nebyly vymezeny.: 

 BT – BYDLENÍ SPECIFICKÉ – DOMY ZAPUŠTĚNÉ V TERÉNU  
 

Slouží pro umístění specifických forem nízkoenergetických či pasívních domů s využitím 
svažitého terénu, s minimalizací projevu staveb do krajiny  („zelené bydlení“). 

◊ Přípustné 

Pozemky rodinných domů případně i staveb pro rodinnou rekreaci (splňující podmínky § 20 
vyhl. 501/2006 Sb.odst. 4 a 5)  nízkoenergetických či pasívních, zapuštěných do svažitého terénu, 
s vegetačními střechami, tj. s minimalizací projevů staveb v krajině, 

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury a opatření na ochranu zástavby, 
Zeleň veřejná a soukromá,  v minimálním procentuálním zastoupení (podíl nezastavěných a 

nezpevněných ploch) – 60%  vč. zeleně na střechách  a zemních terasách, 
Drobná sportovní zařízení sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

◊ Podmíněně přípustné 

Pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí  a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše,  jsou slučitelné s bydlením a respektují minimalizaci projevů staveb v krajině a 
slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

 

ZR –REKREAČNÍ ZELEŇ 

Je určena pro rekreační areály přírodního charakteru, hřiště s přírodním povrchem. 

◊ Přípustné 

Vegetační úpravy umožňující sportovní, rekreační a kulturně společenskou činnost - 
rekreační louky, travnatá hřiště, drobné objekty podporující rekreační funkci plochy  (lavičky, 
přístřešky, herní prvky,  jezdecké překážky) v měřítku a charakteru úměrném umístění plochy 

◊ Podmíněně přípustné 

Terénní úpravy sloužící sportovně rekreační činnosti respektující umístění plochy, malé 
vodní plochy  

ZO –OCHRANNÁ A OSTATNÍ ZELEŇ 

Je určena pro zeleň s ochrannou a izolační funkcí a jiné plochy zeleně nezařaditelné do 
jiných funkčních typů. 

◊ Přípustné 

Vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na 
související limity a ochranné režimy  

◊ Podmíněně přípustné 

Jednotlivé drobné stavby (např. stavby drobné architektury), které svým charakterem 
odpovídají poloze plochy a nejsou v rozporu s její funkcí 
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M, bez označení – OSTATNÍ PLOCHY 

Ostatní plochy a prostranství, manipulační plochy aj.  

◊ Využívání ploch  bude posuzováno individuálně s ohledem na účel vymezení, rozsah a 
umístění těchto ploch i charakter a způsob využití okolních ploch, vždy tak, aby nedocházelo 
k ohrožení,  nepřípustnému zatížení  a omezování využívání okolního území. 

• Pro ostatní funkční plochy platí regulační podmínky dle platného ÚPNO.  . 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ    
Beze změny 

4. SMĚRNÁ ČÁST REGUL4. SMĚRNÁ ČÁST REGUL4. SMĚRNÁ ČÁST REGUL4. SMĚRNÁ ČÁST REGULATIVŮ ATIVŮ ATIVŮ ATIVŮ     

4.1  ZÁSADY PROSTORO4.1  ZÁSADY PROSTORO4.1  ZÁSADY PROSTORO4.1  ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACEVÉ REGULACEVÉ REGULACEVÉ REGULACE    

V odst. VÝŠKA ZÁSTAVBY se doplňuje: 

V  plochách bydlení řešených změnou č.1 se výška zástavby omezuje rámcově do 1 NP a 
podkroví, se zohledněním charakteru domu a vztahu vůči terénní konfiguraci. 

V odst. ORIENTACE STŘECH se doplňuje: 

⇒ …, v rozvojových plochách ve svažitém terénu i orientace kombinovaná, výjimečně i 
hřeben kolmo na uliční čáru, v zájmu orientace hřebene po vrstevnici. 

⇒ V  plochách bydlení řešených změnou č.1, zejména v částech projevujících se do veřejně 
přístupných prostorů a v dálkových pohledech, je nežádoucí uplatňování nízkých 
valbových střech. 

Ostatní části beze změny 

4.1  SMĚRNÉ ZÁSADY Ř4.1  SMĚRNÉ ZÁSADY Ř4.1  SMĚRNÉ ZÁSADY Ř4.1  SMĚRNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY   EŠENÍ DOPRAVY   EŠENÍ DOPRAVY   EŠENÍ DOPRAVY       

Beze změny 

 

 


