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

A1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VA1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VA1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VA1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VYMEZENÍ ÚZEMÍYMEZENÍ ÚZEMÍYMEZENÍ ÚZEMÍYMEZENÍ ÚZEMÍ        

Pořízení Změny č.3 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Rokytnice bylo schváleno 
usnesením ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice konaného dne 15. 12. 2011, 
požadavek byl dále doplněn usnesením z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice 
konaného dne 23. 2. 2012 a usnesením z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice 
konaného dne 13. 3. 2014. 

PŘEDMĚT ZMĚNY Č.3 ÚPNSÚ ROKYTNICE 

Změna č.3 ÚPnSÚ Rokytnice zahrnuje tři lokality ve správním území Obce Rokytnice, 
lokalita 3/1 obsahuje více částí, z nich dvě se graficky uplatňují ve změně:  

3/1  
ROKYTNICE – „ČTVRTINY - BOROŠÍN, 
ZÁHUMENÍ“, „NOVINY“, „RYBNÍKY“ 

 
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

3/2  
ROKYTNICE – „RYBNÍKY“ 

 
BYDLENÍ, ÚSES 

3/3:  
ROKYTNICE – CENTRUM 

 
ZRUŠENÍ NÁVRHU ASANACE OBJEKTU ZO ATSČ  

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.3 ÚPNSÚ ROKYTNICE 

Důvody pro pořízení Změny č.3 ÚPnSÚ Rokytnice jsou: 

⇒ ad 3/1: zájem obce umožnit protipovodňovou ochranu jihozápadní části obce v souladu 
s připravenou dokumentací (Studie odtokových poměrů Pobečví, Poyry Environment 
11/2011, aktuálně studie Revitalizační opatření v obci Rokytnice, Šindlar s.r.o. 11/2013)  

⇒ ad 3/2: prověřit možnost rozšíření rozvojové plochy „A“ na celou hloubku dvou pozemků 
vymezených v katastrální mapě a v návaznosti na to prověřit potřebu a možnost 
aktualizovat a upřesnit vymezení souvisejících návrhových ploch v návaznosti na již 
realizované úseky a stav v katastru nemovitostí, v zájmu optimálně a ekonomicky využít 
velmi omezené plošné možnosti v území zatíženém řadou limitů, 

⇒ ad 3/3: Zpracovaná dokumentace přestavby objektu ZO ATSČ prokazující reálnost přestavby 
ve smyslu obnovy původního charakteru stavby, schválená orgánem památkové péče.  

CÍLE POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.3 ÚPNSÚ ROKYTNICE 

Cílem pořízení Změny č.3 ÚPNSÚ Rokytnice je umožnit požadované záměry v souladu 
s územním plánem..  
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A2. A2. A2. A2. PODKLADYPODKLADYPODKLADYPODKLADY    

Zadávacím podkladem pro zpracování Změny č.3 je Zadání změny č.3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice schválené usnesením z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Rokytnice dne 14. 12. 2012. Předmět změny byl dále doplněn usnesením z 20. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice konaného dne 13. 3. 2014 o dílčí změnu 3/3.. 

Další podklady: 

• ÚPnSÚ Rokytnice  (ALFAPROJEKT Olomouc, listopad 1996), schválený 1997, ve znění 
schválených změn č.1 a 2. 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje Vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 ze 
dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011) 

• Územně analytické podklady ORP Přerov – vybrané sítě a zařízení technické infrastruktury 
v zájmové oblasti změny poskytnuté pracovištěm GIS odboru rozvoje Magistrátu města Přerova. 

• Studie odtokových poměrů Pobečví, Poyry Environment 11/2011 

• Studie proveditelnosti „Revitalizační opatření v obci Rokytnice“, Šindlar s.r.o. 11/2013  

• Základní informace a jednání o záměrech rozvoje bydlení v lokalitách Rybníky, Zárybničí (OÚ 
Rokytnice a další)  

• Doplňující terénní průzkum 

A3. PA3. PA3. PA3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPD ŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPD ŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPD ŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPD     

V platném ÚPnSÚ Rokytnice  jsou plochy řešené změnou zařazeny takto:. 

3/1 
ROKYTNICE – „ČTVRTINY 
- BOROŠÍN, ZÁHUMENÍ“, 
„NOVINY“, „RYBNÍKY“ 

Zemědělský půdní fond – převážně orná půda v nezastavitelném 
území, zahrady ve vazbě na zástavbu, účelové komunikace, 
svodnice, okrajově železniční koridor 

3/2  
ROKYTNICE – „RYBNÍKY“ 

Zemědělský půdní fond – orná půda v nezastavitelném území, 
bezprostředně navazující na návrhovou plochu (obytné území 
smíšené), navržený biokoridor BK 10/44, stávající místní a 
účelové komunikace. 

3/3:  
ROKYTNICE – CENTRUM 

 
Návrh asanace či dožití objektu ZO ATSČ  
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A4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍ ZMĚNY ZMĚNY ZMĚNY ZMĚNY    

Důvody pro po řízení změny ÚPnSÚ. 

• Bez požadavků. 

Vymezení území řešeného zm ěnou.  

• Splněno dle požadavků zadání, po schválení zadání rozšířeno  Zastupitelstvem obce Rokytnice 
o dílčí změnu 3/3.. 

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 (kap. B1.2.) 

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

• Splněno dle požadavků zadání.  

⇒ Do změny se promítá zejména aktuální vymezení záplavového území včetně aktivní zóny, 
které přímo souvisí s pořízením dílčí změny 3/1. (Aktuální trasy sítí hlavních vedení 
technické infrastruktury dle ÚAP jsou uvedeny již v podkladu výkresu 2aK po změně č.1.).  

⇒ Hygiena životního prostředí je řešena podmíněným využitím a koncepčními požadavky na 
zástavbu. 

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 včetně zahrnutí plochy „O“. (odůvodnění viz kap. B1.3, B1.4., 
B1.5H, B1.6, změny podmínek funkční regulace  - NÁVRH REGULATIVŮ FUNKČNÍHO A 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ v části I - Změna)  

E. Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury. 
• E1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:  Splněno dle požadavků zadání, navrhuje se dílčí změna 

koridoru pro prověření přeložky silnice III/43515.(kap. B1.5, B3.) 

•  E2. OBČANSKÉ VYBAVENÍ: v zadání bez požadavků, občanského vybavení se však týká 
dodatečně zařazená dílčí změna 3/3. 

• E3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: Splněno dle požadavků zadání (kap. B1.5, energetika 
kap. B4.7) 

• E4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: zadání bez požadavků 

F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. 

F1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY VČETNĚ ÚSES 

• Splněno dle územních požadavků zadání, navržené změny jsou uvedeny v kap. B2.3. V lokalitě 
3/2 se podařilo nalézt řešení, které v rámci daných možností zlepšuje parametry dosavadního 
návrhu biokoridoru  BK10/44.   

F2. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD   

⇒ Splněno dle požadavků zadání.  Změna nezasahuje do podmínek ochrany podzemních vod 
ani ochrany toků, předmětem dílčí změny v lok. 3/1b je revitalizace drobného toku. 
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F3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

• Splněno dle požadavků zadání, součástí dokumentace je zemědělská část s vyhodnocením 
důsledků změny na ZPF. 

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

• Bez požadavků, k dotčení lesních pozemků nedochází 

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

• V zadání bez požadavků. Předmětem dodatečně zařazené dílčí změny 3/3 je umožnit přestavbu 
stavby v ochranném pásmu zámku schválenou orgánem památkové péče..  

G. Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace. 
• Splněno dle požadavků zadání – odůvodnění v kap.  B6.  

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

H1. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ   

• Splněno dle požadavků zadání, požadavky jsou řešeny podmíněným využitím ploch pro bydlení 
a koncepčními požadavky na zástavbu 

H2. CIVILNÍ OCHRANA 

• Bez požadavků. 

H3. OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

• Splněno dle požadavků zadání, změnou nedojde k dotčení zájmů obrany státu.  

H4. OCHRANA LOŽISEK SUROVIN A GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ 

• Bez požadavků. 

H5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY  

• Splněno dle požadavků zadání. Předmětem dílčí změny v lokalitách 3/1a,b jsou protipovodňová 
opatření.  

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

• Splněno dle požadavků zadání.  

⇒ 3/1 Vymezená rozšířená plocha představuje koridor pro umístění hráze včetně příp. korekcí 
a dosud nespecifikovaných souvisejících staveb a zařízení. Nově formulované podmínky 
funkční regulace umožní protipovodňová opatření i v jiných plochách v krajině.  

⇒ 3/2. jako výsledný stav je navržena přeložka vedení VN do kabelu, s tím, že požadavky na 
prostorové uspořádání zástavby v lok. Rybníky umožní dočasně tolerovat současný stav vedení. 

⇒ Zrušení přeložky vedení VN v trase dle změny č.1 a spolu s menším odsunem hranice 
koridoru pro prověření přeložky silnice III/43515 umožní uspokojivé řešení biokoridoru 

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. 

• Splněno dle požadavků zadání S ohledem na předpokládaný charakter zástavby se  však 
podmíněně mění návrhová plocha BD na plochu BV.. 



 

7 

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

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

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. 

• Body ad K, L, M Bez požadavků. 

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

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

• Splněno dle požadavků zadání kromě způsobu provedení grafické části. Na průsvitce nad 
výřezem výkresu platného ÚPnSU jsou doloženy jen výkresy č.1 – ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ a výkres 
č.2aK  KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH – FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ, který v této formě 
plní funkci koordinačního výkresu. Zákres návrhu změny a dalších jevů v tomto výkrese bylo nutno 
orientačně přizpůsobit podkladu ÚPnSÚ. Všechny ostatní výkresy jsou doloženy na podkladu čisté 
katastrální mapy. Tímto způsobem je možné nejpřesněji  a ve všech výkresech shodně podchytit 
skutečný rozsah změn, které se opírají o podklad katastrální mapy. Průmět katastrální mapy do 
naskenovaných výkresů ÚPnSÚ po 2 změnách je vzhledem ke způsobu grafického výstupu 
ÚPnSÚ a použitému mapovému podkladu prakticky neproveditelný a odlišný v každém výkrese. 
Korektně nelze promítnout ani jevy z územně analytických podkladů (proto i zákres změn na 
průsvitce je orientační a má význam zejména pro porovnání původního stavu a změn). 
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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 ÚPnSÚ Rokytnice zahrnuje tři dílčí změny, z nich změna 3/1 
zahrnuje dílčí záměry v několika lokalitách, tři z nich s grafickým projevem v řešení změny, 
ostatní umožní upravená formulace podmínek funkční regulace. Změna č.3 se navrhuje ve 
správním území obce Rokytnice, které je totožné s k.ú. Rokytnice u Přerova:   

3/1 
ROKYTNICE – „ČTVRTINY - BOROŠÍN, 
ZÁHUMENÍ“, „NOVINY“, „RYBNÍKY“ 

 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

3/1a Zájmová plocha, resp. dvě plochy se nacházejí podél jihozápadního okraje zástavby 
obce (Čtvrtiny – Borošín, Záhumení). Stěžejní plocha  na zemědělských pozemcích mezi obcí a 
železničním koridorem, druhou zájmovou plochou je malá zastavěná enkláva za železničním 
koridorem (Noviny), směrem k Bečvě pak na toto území navazují další opatření, ve změně 
graficky neuvedená.   

3/1b: Zájmovou plochu představuje svodnice v trati Rybníky – Kalafáš, v ÚPnSÚ plocha 
navrženého biokoridoru 

3/2  
ROKYTNICE – „RYBNÍKY“ 

 
BYDLENÍ, ÚSES 

Zájmovou plochu tvoří severní okraj zástavby západní části obce a přilehlý úzký pás 
převážně zemědělských pozemků  s navrženými záměry různého druhu.  

3/3:  
ROKYTNICE – CENTRUM 

 
ZRUŠENÍ NÁVRHU ASANACE OBJEKTU ZO ATSČ  

Zájmovou plochu tvoří objekt bývalé hasičské zbrojnice, později přestavěný na objekt  ZO 
ATSČ (dříve Svazarmu).     

B1.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

• Z hlediska širších vztahů nad rámec obce Rokytnice je změna lokálního charakteru, bez 
požadavků na řešení širších vztahů vůči okolním obcím, navržené změny také nemají vliv na 
širší území mimo obec Rokytnice. V případě dílčí změny 3/1 toto konstatování vychází ze 
skutečnosti, že záměr byl prověřen ve studii odtokových poměrů Pobečví.  .  

SOULAD ZMĚNY Č.3 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

• Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 
20. 7. 2009,  stanoví v kap. 2 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO 
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ mj. „(ad 25).... Zejména zajistit územní ochranu 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní......“. Dále dle kap. 3. je to vymezení rozvojových 
oblastí a rozvojových os – zařazení obce do rozvojové oblasti RO6 je podpůrným argumentem 
pro rozvoj obce, i když nárůst kapacity ploch je ve změně minimální. Jiné konkrétní požadavky 
na řešení změny ÚPnSÚ nejsou stanoveny, resp. jsou dále rozvedeny v Zásadách územního 
rozvoje Olomouckého kraje. 
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SOULAD ZMĚNY Č.3 S ÚPD VYDANOU KRAJEM 

• 1. Vztah k rozvojovým oblastem a osám 

Poloha obce v rozvojové oblasti RO6 a na rozvojové ose OS8, je podpůrným argumentem 
pro rozvoj obce. i když nárůst kapacity ploch je ve změně minimální. V lokalitě 3/2, která se 
jediná zabývá bydlením, se jedná o aktualizaci a plošně málo významnou korekci rozsahu a 
uspořádání rozvojové plochy navržené územním plánem 

• 2. Plochy a koridory nadmístního významu 
⇒ Územní rezerva pro vysokorychlostní dráhu:  Koridor hlavní tratě společně s limity 

hlavních vedení technické infrastruktury v blízkosti severního okraje obce představuje 
v tomto území zásadní omezení možností rozvoje obce tímto směrem. Řešení změny tyto 
limity respektuje,  rozšíření rozsahu zastavitelných ploch je plošně velmi .omezené.  
Záměr výhledových dopravních tras znamená pro plochy bydlení omezující podmínky 
z hlediska potenciálního hlukového zatížení, změna proto podmiňuje využití pro bydlení 
splněním požadavků na ochranu proti hluku a vibracím a z toho důvodu stanoví podmínky 
prostorového uspořádání (bariérový charakter zástavby)  
Do koridoru dráhy však zasahuje koridor pro prověření přeložky silnice III/43515. Ten 
změna upravuje tak, aby nadále umožnil umístit záměr z převážné části mimo koridor VRT, 
se zásahem do koridoru v obdobném rozsahu jako v dosavadním návrhu v ÚPnSÚ, ale 
umožňuje prověření trasy také v těsnějším souběhu s VRT, s ohledem na další limity 
v území. Výsledný vztah obou dopravních tras by byl předmětem prověření v případě 
přípravy realizace VRT.  

⇒ Koridory hlavních vedení technické infrastruktury  - dva souběžné stávající vysokotlaké 
plynovody vedené v souběhu a souběžné hlavní vodovodní řady vedené severně od 
zástavby v prostoru  dílčí změny 3/2. Koridory těchto sílí a jejich ochranných pásem jsou 
limitem pro korekci rozsahu koridoru pro prověření přeložky silnice III/43515 v této změně.    

• 3. ad kap. A1. Stanovení priorit územního plánování  kraje pro zajišt ění udržitelného rozvoje 
území: 

⇒ Řešení změny č.3 (dílčí změna 3/1a,b) je v souladu s prioritou ad odst. 89.3. - V 
záplavovém území navrhovat ochranná opatření, včetně technických, směřující ke zvýšení 
ochrany zastavěného a zastavitelného území. 

⇒ Z jiných priorit na řešení změny nevyplývají přímé požadavky.      
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B1.3. URBANISTICKÁ KB1.3. URBANISTICKÁ KB1.3. URBANISTICKÁ KB1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCEONCEPCEONCEPCEONCEPCE    
Změnou č.3 se celková koncepce platného ÚPnSÚ nezmění, změna nevyžaduje či 

nevyvolává jiné koncepční změny organizace území mimo změny postižené v rámci změny č.3. 
Z jednotlivých dílčích  má pro obec zásadní význam nově navržená protipovodňová ochrana, 
pro vybavení obce také prokázaná možnost zachování a vhodné přestavby objektu 
doporučeného v ÚPnSÚ k asanaci či na dožití.    

3/1  
ROKYTNICE – „ČTVRTINY - BOROŠÍN, 
ZÁHUMENÍ“, „NOVINY“, „RYBNÍKY“ 

 
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

• Návrh protipovodňových a revitalizačních opatření vychází ze studie proveditelnosti 
„Revitalizační opatření v obci Rokytnice“ (Šindlar s.r.o., 11/2013), která rozvádí opatření 
navrhovaná studií  odtokových poměrů Pobečví (Poyry Environment 11/2011)  

• Změna graficky zachycuje tři stěžejní prvky záměru s územním projevem na úrovni územního 
plánu, další opatření je možné uskutečnit v rámci ploch zemědělských „Z“  případně ploch 
přírodního území „P“ . Z toho důvodu  změna upravuje podmínky funkční regulace těchto ploch 
do podrobnosti odpovídající později zpracovaným územním plánům. 

⇒ Ochranná hráz („Čtvrtiny - Borošín, Záhumení“) 
Studie navrhuje ochrannou hráz výšky maximálně do cca 2m (0 – 1,8m dle technické 

zprávy) a šířky od 3m až 17,4m podél jihozápadního okraje zástavby obce, na západě ukončenou 
náspem železničního koridoru, na východním konci volně přecházející do rostlého terénu. 

Změna tento rozsah uvádí na podkladě průmětu zákresu hráze ze studie jako specifikaci 
protipovodňového opatření. Pro umístění hráze však vymezuje plochu rozšířenou podle 
územních podmínek na cca 20 až 45 m (mimo rozšíření v nájezdech komunikací), která 
představuje koridor pro umístění hráze včetně případných korekcí a případně dalších 
souvisejících opatření včetně zeleně. Podél hranice zástavby tato plocha ponechává 
dostatečný, oproti ÚPnSÚ rozšířený prostor pro záhumenní komunikaci (v ÚPnSÚ navržená 
místní komunikace, která dále za obecní pálenicí pokračuje jako účelová komunikace). Plocha 
v klínu mezi touto komunikací a novou zástavbou v místě zalomení záhumenní komunikace, je 
v souladu se zájmem obce vymezena pro zeleň. 

Část opatření navržená v ochranném pásmu dráhy je podmíněně přípustná na základě 
posouzení v souvislosti s podmínkami využití OP dráhy v následných stupních PD.   

⇒ Navýšení stávající polní cesty, navazující ochranná   zídka („Noviny“) 
Studie navrhuje navýšení stávající polní cesty mezi náspem železničního koridoru a silnicí 

do Císařova o cca 1 m na úroveň Q100 a ochrannou zídku podél zahrádek u této silnice.  
Změna přebírá rozsah ploch ze studie. 

Opatření je podmíněně přípustné na základě posouzení v souvislosti s podmínkami využití 
OP dráhy v následných stupních PD.   

⇒ Revitalizace pravob řežního p řítoku Be čvy nad zástavbou obce („Rybníky“) 
Revitalizace toku, který má nad severním okrajem obce podobu napřímené svodnice, 

studie navrhuje v biokoridoru BK10/44 navrženém v ÚPnSÚ. Potřebná šířka dle studie 30m 
přibližně odpovídá i zákresu biokoridoru spolu s vodním tokem v ÚPnSÚ, proto změna neuvádí 
územní dopad záměru na průběh hranice této části biokoridoru (v měřítku, podrobnosti a 
přesnosti jednotlivých výkresů limitované klasickým způsobem zpracování ÚPnSÚ je 
nepostižitelný). Graficky se promítá jen ve výkrese ZPF, v zájmu souladu s tabulkou záboru, 
která započítává zvětšení plochy záboru oproti průměrně započtené šířce záboru ZPF pro 
biokoridory cca 15 m (viz kap. B5.)   
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⇒ Úprava zaúst ění Hruši čkové p říkopy,  protierozní opat ření  
Realizaci těchto záměrů umožňují podmínky funkční regulace pro plochy zemědělské Z a 

přírodní území P, bez nutnosti grafického vyjádření. Umístění protierozního opatření přibližně 
odpovídá umístění interakčního prvku navrženého v ÚPnSÚ.   

3/2  
ROKYTNICE – „RYBNÍKY“ 

 
BYDLENÍ, ÚSES 

• Předmětem změny v lokalitě Rybníky je rozšíření plochy obytného území, původně smíšeného 
BD označené v ÚPnSÚ jako plocha „O“. Důvodem pro to je prověřit možnost plného využití dvou 
pozemků vymezených v aktuální katastrální mapě. Tento požadavek vznikl v důsledku realizace 
zástavby v lokalitě, kdy v trase polní cesty byla vybudována jednostranně obestavěná ulice. 
S orientací zástavby podél této komunikace ÚPnSÚ nepočítal mj. s ohledem na blízkost 
výhledových dopravních tras. V dané situaci je však požadavek na možnost oboustranné 
zástavby pochopitelný a navíc tato zástavba, vhodně pojatá, může být pro situaci v lokalitě 
přínosem. Tento zájem však vyžadoval v lokalitě prověřit možnost změn navazujících záměrů – 
biokoridoru a koridoru pro prověření výhledové přeložky silnice III/43515. 

• Změnu rozsahu biokoridoru  umožní zrušení změnou č.1 navržené trasy nadzemního vedení VN 
vedené až severně od ploch bydlení, mezi původním biokoridorem a koridorem přeložky silnice 
(realizované vedení prochází uličním prostorem a protíná i jižní okraj návrhové plochy „A“). 
V místě křížení biokoridoru se svodnicí mezi tratěmi Kalafáš a Rybníky tak vznikne rozšířená 
plocha (šířky až cca 35m), která umožní převést část šířky biokoridoru  z pravého na levý břeh 
svodnice i přesto, že tudy procházejí vedení VN. Na pravém břehu změna ponechává jen 
minimální šířku biokoridoru cca 6m. Nově navržená plocha zeleně „P – přírodní území“ je 
protažena i mimo biokoridor, podél celého severního okraje rozšířené plochy bydlení (pás šířky 
cca 8m mezi okrajem plochy bydlení a koridoru pro prověření přeložky silnice III/43515).  

• Korekce koridoru pro prověření přeložky silnice III/43515 reaguje na výše uvedené změny ploch 
bydlení a zeleně – na podkladě pracovního prověření možných tras přeložky se navrhuje 
minimálně nezbytný, v průběhu trasy proměnný posun hranice  ze strany zástavby směrem 
k severu (v místě největšího přiblížení k ose koridoru VRT téměř nulový, protože koridor VRT 
zde dosahuje prakticky k hranici vymezené plochy bydlení). Koridor se současně rozšiřuje 
směrem do a ke koridoru VRT (viz také B1.5.H. LIMIT NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ 
POTENCIÁLNÍCH ZÁMĚRŮ, B3. DOPRAVA). 

• Vzhledem k požadovanému odsunu zástavby co nejblíže k severnímu okraji plochy může být 
dočasně tolerován i stávající průchod nadzemního vedení VN přes pozemky bydlení při 
respektování omezení, které přináší pro využívání pozemků. Jako výsledný stav je navržena 
kabelizace vedení do stávajícího uličního prostoru, původně navrženou trasu severně od již 
zastavěných ploch lokality Kalafáš změna č.3 ruší.  

• Návrh změny v lokalitě 3/2 Rybníky kromě vlastní plochy „A“ okrajově zasahuje i plochu „O“ – 
kromě potvrzení rozsahu uličního prostoru dle stavu katastru nemovitostí je to i nepodstatné 
rozšíření původní plochy BD severním směrem tak, jak to umožňuje posun hranice koridoru pro 
prověření přeložky silnice III/43515.  
Poznámka: Požadavky na ochranu proti potenciálním zdrojům hluku z výhledových komunikací, 
které KHS Olomouckého kraje uplatňuje vůči ploše „A“, je nutno logicky uplatnit i pro plochu „O“ 
rozšířenou o plochu změny Oz3 vzhledem k tomu, že poloha obou ploch vůči výhledovým 
dopravním trasám je obdobná. Tyto požadavky nabývají na významu změnou charakteru 
předpokládané zástavby z původně navržených ploch smíšených BD, v nichž by funkci bariéry 
vůči zdrojům hluku z výhledových komunikací plnily stavby nebytových funkcí, na plochu bydlení 
BV (viz kap. B1.4.) 
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3/3:  
ROKYTNICE – CENTRUM 

 
ZRUŠENÍ NÁVRHU ASANACE OBJEKTU ZO ATSČ  

• Bývalá historická hasičská zbrojnice v sousedství školy byla přestavěna na objekt Svazarmu, 
později ZO ATSČ, v podobě, která výrazně narušovala hodnoty zástavby v dominantní poloze v 
prostředí historického jádra obce, v ochranném pásmu areálu zámku. Po projednání  konceptu 
ÚPnSÚ, který připouštěl jak možnost přestavby, tak asanace a ani projednání konceptu nedalo 
zcela jednoznačné stanovisko, byla možnost výrazné přestavby do souladu s charakterem 
okolní zástavby při zpracování výsledného návrhu vyhodnocena ze strany obce spíše jako 
nereálná. Proto návrh ÚPnSÚ doporučil  sledovat nadále možnost asanace. Stavební uzávěra 
nebo asanace je vyznačena v grafické části, textová část připouští ale i možnost 
zakomponování přestavby do dostavby areálu školy. 

• V nedávné době byla znovu prověřena možnost přestavby objektu do souladu s historickým 
prostředím a původním charakterem stavby, zpracovaná dokumentace byla schválena orgánem 
památkové péče. Změna proto ruší návrh asanace či stavební uzávěry. 

B1.4. FUNKČNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE ÚZEMÍ 

• Změna č.3 navrhuje nové plochy pro protipovodňová opatření a mění rozsah ploch pro bydlení, 
dopravu, krajinnou zeleň v ÚSES i mimo ÚSES a ostatních travnatých ploch a zeleně.  V případě 
ploch pro dopravu v lokalitě 3/2 se jedná o průmět skutečného stavu dle katastru nemovitostí. 

• Bydlení v plochách BV (původní plochy „A“ a „O“ rozšířené změnou) je podmíněně přípustné. 
Změna funkčního typu BD na BV je podmíněna splněním požadavků na ochranu proti 
potenciálnímu hlukovému zatížení z výhledových komunikací - územních rezerv 
vysokorychlostní tratě (VRT) a přeložky silnice III/43515, vedených severně od zájmových ploch, 
tedy bariérovým charakterem zástavby i v případě, kdy tuto bariéru nezajistí původně uvažované 
stavby nebytových funkcí. I když v poslední době se prověřují i variantní možnosti trasování 
VRT, je nutno zohlednit aktuální záměr zakotvený v ZÚR OK a jeho předpokládané vlivy a 
současně koridor pro výhledovou přeložku silnice III/43515  Proto je požadavek na uspořádání 
zástavby splňující požadavky na vytvoření protihlukové bariéry vůči potenciálním zdrojům hluku 
z výhledových dopravních tras zakotven ve změně jako závazný. Bariérový charakter zástavby 
je v tomto případě optimálním a vzhledem k dané orientaci ploch logickým a  jednoduše 
proveditelným opatřením (viz. B.1.6. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ) 
Poznámka: i když charakter již realizované okolní zástavby typu BV(Rybníky, Kalafáš,...) spíše odpovídá 
typu BI, návrh v lokalitě 3/2 neuvažuje eventualitu změny typu plochy na BI zejména s ohledem na 
blízkost výhledových dopravních staveb a podmíněné přípustnosti bydlení v těchto plochách..  

• Změna č.3 doplňuje a upravuje seznam druhů ploch použitých v ÚPnSÚ (komentář k přehledu 
ve výrokové části) 

⇒ ve většině případů se jedná jen o formální úpravu zejména v zájmu sjednocení textové a 
grafické části ÚPnSÚ včetně Obecně závazné vyhlášky  obce Rokytnice o vymezení 
závazné části územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, ve znění pozdějších změn. Jedná 
se o plochy BI, BV, VD, VZ, DI, P, Z. Poznámka: plochy místních a účelových komunikací 
jsou v grafické části ÚPnSÚ i změny vyznačeny jen grafickou značkou plochy, v zájmu 
zachování přehlednosti nejsou označeny kódem DI. 

⇒ Do seznamu doplňuje chybějící položky - v  ÚPnSÚ používané plochy ZO.  

⇒ Plochy „VZ - veřejná zeleň s parkovou úpravou“  ruší, byly uvedeny chybně.   

⇒ Do seznamu doplňuje nově zavedené plochy „TV  - plochy pro protipovodňová opatření“. 
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• Podmínky funkční regulace – stanovení přípustnosti funkcí pro plochy „TV – plochy pro 
protipovodňová opatření“, „ZO - trvalé travní porosty, ostatní travnaté plochy a zeleň“, „P -  
přírodní území“ a  „Z – zemědělské plochy“, které se Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice doplňují či 
upravují, jsou uvedeny v příloze textové části změny. U dalších výše jmenovaných druhů a typů 
ploch ze seznamu se mění jen názvy. Změna uvádí podmínky funkční regulace pro:  

⇒ „TV - plochy pro protipovodňová opatření“: podmínky funkční regulace pro nově zavedené plochy 

⇒ „ZO - trvalé travní porosty, ostatní travnaté plochy a zeleň“: doplňuje chybějící podmínky 
funkční regulace pro plochy platného ÚPnSÚ, používané i ve změně 

⇒ „Z - plochy zemědělské“ a „P – přírodní území“ (nové názvy ploch P a Z): podmínky funkční 
regulace mění do standardu blízkého pozdějším územním plánům tak, aby v nich bylo 
možno umisťovat stavby, zařízení a opatření přípustné v nezastavěném území, s ohledem 
na jeho charakter, ale které není možné v územním plánu předjímat či specifikovat  
samostatnou plochou, linií, koridorem (v případě změny č.3 se konkrétně jedná o další 
součásti protipovodňových opatření nad rámec staveb a opatření uvedených v lokalitách 
dílčí změny 3/1a,b). Obdobně mění v urbanizovaném území podmínky funkční regulace pro 
plochy „ZV – veřejná zeleň“. 

• Hranice zastavěného území v územním plánu (kromě výkresu záboru ZPF) není vymezena (v 
územním plánu sídelního útvaru se nevymezuje) a změnou se ani neaktualizuje. Nevymezuje se 
ani hranice zastavitelného území.  

B1.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

 (dle ÚPnSÚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,  OBJEKTY, SOUBORY, upraveno Změnou č.1) 

B1.5.A/ ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY P ŘÍRODY A KRAJINY   
• Změnou nejsou dotčena chráněná území přírody ani významné krajinné prvky. Změnou není 

dotčeno ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesa. 

• Změnou nejsou dotčeny evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (území NATURA 2000).  

• ÚSES:  Změnou č. 3 ÚPnSÚ Rokytnice dochází k dílčí změně umístění a rozsahu ploch 
zahrnutých do územního systému ekologické stability v lokalitě 3/2 dle výkresu č. 6 grafické části 
změny a popisu v kapitole B2.3. ÚSES, ZELEŇ. 

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

B.1. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ  

• Změnou č.3 není dotčena 

B.2. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ  

• Změnou č.3 není dotčena. (Záměr protipovodňové ochrany v lokalitě 3/1a zasahuje okrajově do 
CHOPAV – kvarter Moravy. ) 

B.2. OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD 

• Plochy řešené změnou se nacházejí v ochranném pásmu II. stupně IIB.  Podmínky ochrany se 
nemění a nejsou dotčeny. 

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

• V lokalitě 3/2 je hranice plochy bydlení stanovena tak, že ponechává podél toku volný prostor o 
šířce min. 6m s průchodem biokoridoru. V lokalitě 3/1 bude řešeno v rámci dokumentace 
protipovodńové ochrany. 
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B1.5.D/ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ   
• Záplavové území VVT Bečva a Morava – upřesnění hranice a zákres aktivní zóny dle nově 

stanoveného záplavového území vyhlášeného Krajským úřadem Olomouckého kraje formou 
Opatření obecné povahy ze dne 5. 9. 2011. Promítá se do grafické části změny. 

• Záplavové území zasahuje okrajově do ploch v lokalitě 3/2 včetně ploch bydlení. 

• V lokalitě 3/1a,b je vlastním předmětem změny problematika ochrany ploch v záplavovém území. 

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. 

• Změna v lokalitě 3/3 má umožnit přestavbu objektu v ochranném pásmu areálu zámku, 
s obnovou charakteru původní stavby.  

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

F.1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

• Protipovodňová opatření řešená dílčí změnou v lokalitě 3/1 zasahují do ochranných pásem 
železničního koridoru a silnice III. třídy. Využití ploch pro protipovodňová opatření či jejich částí 
navržených v ochranném pásmu dráhy je stanoveno jako podmíněně přípustné na základě 
posouzení v souvislosti s podmínkami využití ochranného pásma dráhy v následných stupních 
PD.  Také požadavky režimu v ochranném pásmu silnice III. třídy budou uplatněny v následných 
stupních přípravy těchto záměrů  

• Koridor pro prověření přeložky silnice v původním rozsahu i upravený změnou zasahuje do 
koridoru vysokorychlostní dráhy.  

F.2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

• Limity technické infrastruktury aktualizované v zájmovém území změny č.3 již změnou č.1 
zůstávají v platnosti dle platného ÚPnSÚ.  

⇒ Limity zařízení technické infrastruktury jsou respektovány, s výjimkou vedení VN 22 kV 
v lokalitě 3/2, v úseku určeném k přeložení do kabelu. Do té doby je podmínky OP nutno 
respektovat i v ploše bydlení, kterou vedení VN protíná.  

⇒ Koridor pro prověření přeložky silnice III/43515 nezasahuje do vedení ani ochranných 
pásem hlavních vodovodů a VTL plynovodů. Průchod  bezpečnostním pásmem VTL 
plynovodů bude předmětem prověření výhledové trasy ve vymezeném koridoru.. 

⇒ OP sítí technické infrastruktury omezuje také výsadbu dřevin v části biokoridoru BK10/44 , 
který změna upravuje a místně rozšiřuje tak, že vznikne dostatečná šířka mimo limity sítí TI.  

⇒ Ochrana dálkového kabelů v lokalitě 3/1a bude zajištěna v ploše komunikace a ploše zeleně 
v prostoru mezi navrženou hrází a zástavbou.  

⇒ Ostatní limity tohoto druhu nejsou dotčeny. 

B1.5.G. OCHRANNÁ PÁSMA PROVOZ Ů A ZAŘÍZENÍ  
• Beze změny a dotčení limitů.  
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B1.5.H. LIMIT NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIÁLNÍCH  ZÁMĚRŮ 

• Změna č.3 (3/2) upravuje koridor pro prověření přeložky silnice III/43515 tak, aby umožnil 
potřebné rozšíření biokoridoru BK10/44, tím současně umožní využití plné hloubky dvou 
pozemků v trati Rybníky pro bydlení, což bylo vlastním požadavkem k prověření změnou 
v lokalitě. Změna upravuje koridor tak, aby nadále umožnil umístit záměr z převážné části mimo 
koridor VRT, se zásahem do koridoru v obdobném rozsahu jako v dosavadním návrhu 
v ÚPnSÚ, ale umožňuje prověření trasy také v těsnějším souběhu s VRT nebo s obdobným 
odsunem v případě rozhodnutí o variantní trase VRT. Dále směrem k západu zachovává 
dosavadní nejbližší hranici směrem k zástavbě obce (v trati Zárybničí koridor VRT dosahuje 
prakticky k hranici vymezené plochy bydlení) a na druhé straně přibližně zachovává místo 
napojení na stávající silnici II/150 (z Brodku u Přerova) v prostoru mezi koridorem hlavních 
vodovodních řadů a VVTL plynovodů dle změny č.1 a ÚAP. 

B1.5.I. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY – OBRANA STÁTU 

• Katastrální území Rokytnice u Přerova je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva 
obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. v tomto území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit vybrané stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.. Území obce  
je kromě ochranného pásma Letiště Přerov uvedeného v platném ÚPnSÚ zasaženo také 
ochranným pásmem stavby zajišťující letecký provoz (OP radarů Letiště Přerov.) 

• Plochy řešené změnou jsou situovány v ochranném pásmu Letiště Přerov (nevyhlášeno). 
Vzhledem k charakteru změn a hladině  ochranného pásma nedojde k jeho dotčení. 

B1.6. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  

LOKALITA 3/2 

• Využití ploch A rozšířené o plochu změny Az3 a O rozšířené o plochu změny Oz3 je podmíněně 
přípustné při splnění ukazatelů předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací v dalším stupni přípravy území. Proto je jako závazný stanoven požadavek 
na uspořádání zástavby umožňující vytvoření protihlukové bariéry vůči potenciálním zdrojům hluku 
z výhledových dopravních tras v zájmu zajištění chráněných vnitřních i venkovních prostorů 
staveb a venkovních prostorů v jižní části těchto ploch přilehlé k uličnímu prostoru..  

• Bariérový charakter zástavby je v tomto případě optimálním a vzhledem k dané orientaci ploch 
logickým a jednoduše proveditelným opatřením. Tyto požadavky nejlépe splňuje kompaktní 
charakter zástavby v celé severní frontě zástavby, s orientací chráněných vnitřních prostorů mimo 
severní obvodovou frontu a s vytvořením chráněného venkovního prostoru v jižní části pozemků. 
V případě plochy A rozšířené o plochu změny Az3 je s ohledem na zájem a připravovaný záměr 
intenzívního využití omezené plochy stanovena jako závazná souvislá řadová zástavba. V ploše O 
rozšířené o plochu změny Oz3, s pozemky větších rozměrů (šířka cca 20m) je požadavek na 
orientaci zástavby delší stranou rovnoběžně s přilehlou ulicí, v celé výšce zástavby, stanoven jako 
minimální základ, na kterém je princip kompaktní zástavby možno zajistit také vedlejšími stavbami 
na pozemku v prostoru mezi severozápadní frontou rodinných domů po severozápadní hranici 
plochy tvořenou hranicí koridoru pro výhledovou přeložku silnice III/43515  (např. ohrazení 
s průjezdem, případně nebytové stavby přípustné na pozemku rodinného domu.  
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• Pojem podélná orientace v celé výšce zástavby znamená orientaci hlavního hřebene střechy 
rovnoběžně s přilehlou stávající ulicí ve směru západ – východ v celé délce půdorysu, tzn. vyloučení 
valbových případně stanových střech Tento princip může být současně vhodným přínosem i pro 
ochranu urbanistických hodnot zástavby – orientací skladby jednoduchých střešních rovin, 
nenarušených otvory a jinými konstrukcemi, ke vnějšímu obvodu zástavby (evokuje původní stodoly).  

• Tato zásada platí i pro obytnou zástavbu v sousedních plochách BD (plochy D, N), pokud by 
nebyla chráněna kompaktní bariérou staveb nebytových funkcí. 

• Uplatnění těchto požadavků na prostorové uspořádání zástavby v lokalitě 3/2 vyvolané prvotně 
zájmem protihlukové ochrany, a odvozeně i mimo plochy řešené změnou, by současně mělo 
znamenat příznivý dopad na utváření vnějšího severního okraje zástavby v pojetí blízkém  
charakteru zástavby v regionu Hané. 

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

B2.1. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
• Jedná o analytickou část. Současný stav kvality ovzduší, hlukové poměry, radonové zatížení 

území nemají bezprostřední vztah k řešení změny. Potenciální hlukové zatížení  z dopravních 
tras však ovlivňuje možnost využití ploch bydlení řešených dílčí změnou v lokalitě 3/2.  

B2.2. VLIV NÁVRHU NA KVALITU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY:  

• Plochy řešené změnou se nacházejí mimo chráněná území přírody a mimo významné krajinné prvky.  

OCHRANA KRAJINY:   

LOKALITA 3/1 

• 3/1a: Navrhovaná ochranná hráz ovlivní charakter jižního okraje zástavby v omezeném 
segmentu krajiny uzavřeném mezi zástavbou a železnicí. Začlenění hráze výšky do 2m do 
plochého území je a bude předmětem dokumentací záměru, koncepce zpracované studie 
předpokládá plochý zemní val s využitím doprovodné zeleně zejména ze „ suché“ strany 
zástavby, změna pro to vytváří dostatečné územní podmínky.   

• 3/1b: Revitalizace svodnice se navrhuje v navrženém biokoridoru a pro hodnotu krajiny je přínosem. 

LOKALITA 3/2 

• Zásah změny do krajiny bude nepodstatný – jedná se o drobné rozšíření ploch navržených v 
ÚPnSÚ. Požadavky na prostorové uspořádání však dávají předpoklady pro zlepšení kvality 
přechodu zástavby do krajiny v této části území.  

LOKALITA 3/3 

• Bez vlivů na krajinu.  

VODNÍ TOKY A PLOCHY:   

• 3/1b: Revitalizace svodnice bude přínosem pro vodní režim krajiny. 

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 

• Pro plochy bydlení jsou stanoveny požadavky na ochranu proti potenciálnímu hlukovému zatížení 
z výhledových komunikací - územních rezerv vysokorychlostní tratě (VRT) a přeložky silnice 
III/43515, vedených severně od zájmových ploch: Využití ploch A rozšířené o plochu změny Az3 a 
O rozšířené o plochu změny Oz3 je podmíněně přípustné při splnění ukazatelů předpisů platných 
na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v dalším stupni přípravy území. 

• Tyto požadavky a jejich průmět do řešení jsou podrobněji uvedeny v kap. B1.4 a B1.6. 
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B2.3. ÚSES, ZELEŇ 
• Předmětem změny č.3 jsou dílčí změny biokoridoru BK10/44 v lokalitách dílčích změn 3/1b a 3/2.  

⇒ Dílčí změna v lokalitě 3/1b navrhuje v úseku biokoridoru severně od zástavby revitalizaci 
svodnice, což je v souladu s posláním biokoridoru. Tato dílčí změna také navrhuje protierozní 
opatření, které lze v podrobnosti ÚPnSÚ považovat za navržený interakční prvek IP 17/44. 
Změna v lokalitě 3/1a zasahuje do ÚSES jen křížením tělesa hráze a zvýšené komunikace s 
interakčními prvky, které mohou přes těleso hráze přejít (funkci interakčního prvku může 
plnit dále i předpokládaná výsadba při patě hráze ze strany obce, možno specifikovat až 
v následných stupních přípravy záměru.) 

⇒ 3/2: Požadavek na změnu představuje mj. prověřit možnost redukce šířky biokoridoru v krátkém 
úseku na pravém břehu svodnice v lokalitě Rybníky – Kalafáš (v místě zalomení biokoridoru 
s křížením svodnice), v zájmu maximálního využití dvou pozemků dle KN pro bydlení. Prověření 
prokázalo, že tento zájem umožní zrušení změnou č.1 navržené trasy nadzemního vedení VN 
situované původně až severně od původního biokoridoru – mezi biokoridorem a koridorem 
přeložky silnice. Po zrušení této přeložky vznikne v místě křížení biokoridoru se svodnicí mezi 
tratěmi Kalafáš a Rybníky rozšířená plocha (šířky až cca 35m), která umožní převést část šířky 
biokoridoru  z pravého na levý břeh svodnice.  Rozšířením do maximální možné šířky až po 
koridor pro přeložku silnice III/43515 (u svodnice až do cca 35m) tím biokoridor získá potřebnou 
šířku nezatíženou ochranou technické infrastruktury (vedení VN po levém břehu svodnice, VN a 
vodovod podél komunikace). Změna kromě této „nezatížené“ plochy ponechává BK v celé šířce 
plochy navržené zeleně, tj.i v části plochy se sítěmi TI, kde bude výsadba dřevin omezena. Na 
pravém břehu změna ponechává jen minimální šířku biokoridoru cca 6m. Nově navržená plocha 
zeleně „P – přírodní území“ je protažena i mimo biokoridor, podél celého severního okraje 
rozšířené plochy bydlení (pás šířky cca 8m mezi okrajem plochy bydlení a koridoru pro prověření 
přeložky silnice III/43515, další zeleň případně může navazovat i v rámci tohoto koridoru).  
Rozšíření biokoridoru BK10/44 se promítne do zkrácení interakčního prvku IP17/44 o část délky, 
která se stane součástí biokoridoru. Graficky je dotčení IP uvedeno křížkem a označením prvku 
jako IP17/44.z3.  Protože tato změna je v měřítku celkové délky IP ve výkrese č. v podrobnosti 
klasicky zpracovaného ÚPnSÚ zanedbatelná a další popis se nemění, změna popis IP neuvádí. 

⇒ Změna v lokalitě 3/3 se ÚSES netýká. 

POPIS ZMĚN SKLADEBNÝCH PRVKŮ ÚSES   (změny jsou uvedeny kurzívou)) 

1. 34 (25-13-06), 44 (25-13-11)  

2. BK10 
3. Biokoridor lokálního významu  
4.  

5. Rokytnice, pokrač. K.ú. Luková 

6. 1B2(3), 1BD3, 1BC4 

7. 1, 2 

8. 1,7 km (v k.ú. Rokytnice u Přerova) 

9. Polní cesty bez doprovodné vegetace, drobná vodoteč (pravobřežní přítok Bečvy) - 
úsek severně od zástavby obce 

10. Revitalizace vodoteče včetně doprovodné vegetace.V dalších úsecích výsadba 
souvislého pásu  stromů a keřů se skladbou dle STG (1B2(3), 1BD3 – dub, lípa, habr, javor, 
babyka, bříza, borovice, keře – svída, trnka, hloh, líska, brslen, růže šípková, kalina, řešetlák, ptačí zob, v 
STG 1BC4 – jasan, dub letní, lípa, javor, olše, topol, babyka, jilm, keře svída, ptačí zob, kalina, střemcha, 
zimolez, brslen, krušina, hloh). Severně od zástavby v trati Kalafáš rozšíření BK na 
proměnnou šířku až 35m, s omezením výsadby dřevin v koridorech sítí TI.  
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B3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVA    

• Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice nedojde ke změně koncepce dopravy ani uspořádání 
komunikací, dochází jen ke změnám rozsahu ploch, ve kterých jsou komunikace umístěny.  

LOKALITA 3/1a: 

⇒ Změna rozšiřuje plochu s navrženou místní a dále k východu se stávající účelovou 
komunikací tak, že zaujímá celou šířku mezi hranicí zástavby a plochou pro 
protipovodňovou hráz.   

⇒ V trati Noviny oddělené od hlavní části zástavby obce železničním koridorem se jako 
protipovodňové opatření navrhuje zvýšení nivelety stávající účelové komunikace mezi 
tělesem železničního koridoru a silnicí do Císařova, při zachování její šířky  

LOKALITA 3/2: 

⇒ Změna potvrzuje skutečný rozsah ploch komunikací na severním okraji zástavby v tratích 
Zárybničí, Rybníky a Kalafáš dle katastru nemovitostí.  

⇒ Přibližně v úseku od Zárybničí po napojení na stávající silnici II/150 změna upravuje 
vymezení koridoru pro prověření přeložky silnice III/43515. Tento koridor  upravuje tak, aby 
umožnil potřebné rozšíření biokoridoru BK10/44 a využití plné hloubky dvou pozemků v trati 
Rybníky pro bydlení, a současně aby nadále umožnil umístit záměr z převážné části mimo 
koridor VRT, se zásahem do koridoru v obdobném rozsahu jako v dosavadním návrhu 
platného ÚPnSÚ po změnách č.1 a 2 (tj. zásah do koridoru VRT v tratích Kalafáš, Rybníky a 
zejména Zárybničí, kde koridor VRT dosahuje prakticky k hranici plochy bydlení vymezené 
již v ÚPnSÚ).. Rozšíření koridoru směrem do a ke koridoru VRT ale umožňuje prověření 
trasy také v těsnějším souběhu s VRT nebo s obdobným odsunem v případě rozhodnutí o 
variantní trase VRT. Místo napojení na stávající silnici II/150 (z Brodku u Přerova) změna 
zachovává přibližně v dosavadní poloze po změně č.1 v prostoru mezi koridorem hlavních 
vodovodních řadů a VTL plynovodů dle změny č.1 a ÚAP. 

B4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVENOST NOST NOST NOST     

B4.1. ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA  

(dle ÚPnSÚ 4.1. VODNÍ TOKY,  upraveno Změnou č.1) 

LOKALITA 3/1 

• Návrh protipovodňových a revitalizačních opatření je vlastním předmětem změny. Vychází ze 
studie proveditelnosti „Revitalizační opatření v obci Rokytnice“ (Šindlar s.r.o., 11/2013), která 
rozvádí opatření navrhovaná Studií  odtokových poměrů Pobečví (Poyry Environment 11/2011). 

Základním cílem záměru je navrhnout taková opatření blízká přírodě, která jednak dovedou 
řešené vodoteče do přirozeného hydromorfologického stavu, využije se retenční kapacita nivy 
toku a současně se trvale zajistí protipovodňová ochrana zastavěné části řešeného území 
povodí (citace studie).  
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• Změna graficky zachycuje tři stěžejní prvky záměru s územním projevem na úrovni územního plánu:  

⇒ Ochranná hráz („Čtvrtiny - Borošín, Záhumení“) 

Studie navrhuje ochrannou hráz výšky maximálně do cca 2m (0 – 1,8m dle technické 
zprávy) a šířky od 3m až 17,4m podél jihozápadního okraje zástavby obce, na západě ukončenou 
náspem železničního koridoru, na východním konci volně přecházející do rostlého terénu. 

Část opatření navržená v ochranném pásmu dráhy je podmíněně přípustná na základě 
posouzení v souvislosti s podmínkami využití OP dráhy v následných stupních PD.   

⇒ Navýšení stávající polní cesty, navazující ochranná   zídka („Noviny“) 

Studie navrhuje navýšení stávající polní cesty mezi náspem železničního koridoru a silnicí 
do Císařova o 0 až cca 1 m na úroveň Q100 a ochrannou zídku podél zahrádek u této silnice.   

Opatření je podmíněně přípustné na základě posouzení v souvislosti s podmínkami využití 
OP dráhy v následných stupních PD.   

⇒ Revitalizace pravob řežního p řítoku Be čvy nad zástavbou obce („Rybníky“) 

Revitalizace toku, který má nad severním okrajem obce podobu napřímené svodnice, 
studie navrhuje v biokoridoru BK10/44 navrženém v ÚPnSÚ.  

Další opatření bez grafického vyjádření:  

⇒ Úprava zaúst ění Hruši čkové p říkopy,  protierozní opat ření  

Realizaci těchto záměrů umožňují změnou nově formulované podmínky funkční regulace pro 
plochy „Z – plochy zemědělské“  a  „P – přírodní území“, bez nutnosti grafického vyjádření. Umístění 
protierozního opatření přibližně odpovídá umístění interakčního prvku navrženého v ÚPnSÚ.   

Podrobnosti ve vztahu k vymezení ploch uvádí kap.  B1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE.  

LOKALITA 3/2 

• Záplavové území zasahuje do ploch bydlení v lokalitě okrajově.  

⇒ V časovém horizontu návrhu se nenavrhují žádná opatření v podrobnosti ÚP, případné 
požadavky stanoví vodoprávní úřad. V případě požadavku na zvýšenou úroveň obytných 
podlaží je zvýšení nutné uskutečnit přímo v dispozici vlastní stavby, bez zvyšování úrovně 
okolního terénu, které může zhoršit podmínky na okolních plochách (týká se i jiných ploch 
než řešených nebo dotčených změnou). 

⇒ Koridor pro prověření přeložky silnice III/43515 vzhledem k výškovému profilu (přemostění 
železničního koridoru) umožní prověřit i možnost využití pro protipovodňovou ochranu 
severozápadní části území obce. 

B4.2. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A UŽITKOVOU VODOU (DLE ÚP 
B4.3. ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU   

(dle ÚPnSÚ 4.2. PITNÁ VODA, 4.3. UŽITKOVÁ VODA, upraveno Změnou č.1) 

• Změnou č.3 se koncepce zásobování vodou nemění, požadavky pro napojení na vodovodní síť 
jsou zajištěny platným ÚPnSÚ. Změnou nedojde k dotčení vodovodní sítě ani zařízení. Křížení 
případné přeložky silnice III/43515 a hlavních vodovodních řadů bude předmětem prověření 
výhledové trasy ve vymezeném koridoru 

B4.4. KANALIZACE 

• Změnou č.3 se koncepce kanalizace nemění, požadavky pro napojení na kanalizaci jsou 
zajištěny platným ÚPnSÚ. Změnou nedojde k dotčení kanalizační sítě ani zařízení. 
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B4.5.ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
(dle ÚPnSÚ 4.5. PLYN, upraveno Změnou č.1)  

• Změnou č.3 se koncepce zásobování plynem nemění, požadavky pro napojení na vodovodní síť 
jsou zajištěny platným ÚPnSÚ. Koridor pro prověření přeložky silnice III/43515 nezasahuje 
vedení ani ochranná pásma VTL plynovodů. Průchod bezpečnostním pásmem těchto plynovodů 
bude předmětem prověření výhledové trasy ve vymezeném koridoru.  

B4.6. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

(dle ÚPnSÚ 4.6. TEPLOFIKACE, upraveno Změnou č.1) 

• Změnou č.3 ÚPNSÚ Rokytnice se koncepce zásobování teplem nemění. Požadavky na 
zásobování teplem nejsou. 

B4.7. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ   

(dle ÚPnSÚ 4.7. ELEKTRIFIKACE, upraveno Změnou č.1) 

LOKALITA 3/1 

⇒ Záměr protipovodňových opatření nepředpokládá změny energetických sítí a zařízení 
v podrobnosti územního plánu. Křížení vedení VN a ochranné hráze (3/1a) bude dle potřeby 
prověřeno v podrobném řešení stavby. Revitalizace vodoteče (3/1b) se navrhuje převážně 
na pravém břehu, tj. mimo trasu vedení VN. 

LOKALITA 3/2 

⇒ Změna č.3 ruší přeložku nadzemního vedení VN v lokalitě dle ÚPnSÚ, v trase upravené 
změnou č.1 a namísto ní se navrhuje přeložku úseku nadzemního vedení do kabelu v ploše 
místní komunikace.  
Stávající vedení vede převážně v uličním prostoru, částečně ale protíná i pozemky plochy 
„O“ navržené v ÚPnSÚ. Přeložka do trasy navržené změnou č.1 je v současnosti nereálná a 
z hlediska řešení změny č.3 i nevýhodná.  Vzhledem k tomu, že plocha „O“ se změnou 
rozšiřuje směrem vně zástavby (tj. i dále od vedení) a vzhledem k požadovanému odsunu 
zástavby co nejblíže k severnímu okraji plochy může být dočasně tolerován i stávající 
průchod nadzemního vedení VN přes tyto pozemky bydlení při respektování omezení, které 
přináší pro jejich využívání. Jako výsledný stav je navržena kabelizace vedení do stávajícího 
uličního prostoru.  

LOKALITA 3/3 

⇒ Nedojde ke změně ani  dotčení energetických sítí a zařízení v podrobnosti územního plánu.. 

B4.8.TELEKOMUNIKACE 

(dle ÚPnSÚ 4.8. SPOJE, upraveno Změnou č.1) 

• Změnou č.3 ÚPNSÚ Rokytnice se koncepce telekomunikací nemění. Nepředpokládá se dotčení 
stávajících zařízení. V lokalitě 3/1a bude stávající dálkový kabel respektován v ploše 
komunikace a ploše zeleně.  

B4.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

(dle ÚPnSÚ 4.9. ODPADY, upraveno Změnou č.1) 

• Změnou č.3 ÚPnSÚ Rokytnice se koncepce nakládání s odpady nemění.  
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B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST ---- ZÁBOR ZPF A P ZÁBOR ZPF A P ZÁBOR ZPF A P ZÁBOR ZPF A PUPUPUPUPFLFLFLFL    

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 3/1a LOKALITA 3/1b LOKALITA 3/2 

celková výměra záboru 
pozemků v ha 

     z toho - ZPF         

     ostatní pozemky 

5,4660  

5,2730   

0,1930 

(Pozn. započtena celá 
plocha TV, zábor pro 
hráz dle studie cca 1,7 
ha) 

(0,3000) 

(0,3000) 

- 

(Pozn. rezerva 
rozšíření biokoridoru 
vyhodnoceného v 
ÚPnSÚ pro revitalizaci 
vodoteče) 

0,78  

 0,78   

- 

 

charakteristika půdy    

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

10  
58  
59  

58  
59  

12  
58  

 

hlavní půdní jednotka 

10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, 
středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými 
vláhovými poměry až sušší 

12 - Hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy 
illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svahových 
hlínách; středně těžké s těžší spodinou; vláhové poměry jsou 
příznivé, ve spodině se projevuje místy převlhčení 

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

59 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; těžké až velmi těžké, 
vláhové poměry nepříznivé, po odvodnění příznivější 

sklonitost a expozice              Rovina Rovina Rovina , okrajově ZJZ 
svah do 5%  

třída ochrany ZPF 1, 2, 3 1, 3 2, 3, 4 

• Změna v lokalitě 3/3  nevyžaduje zábor ZPF, řeší problematiku zastavěné plochy. 

AD 2.2. ÚDAJE O USKUTE ČNĚNÝCH INVESTICÍCH (MELIORACE) 

• V celém rozsahu ploch záboru v lokalitě 3/2 b jsou provedeny meliorace (odvodnění pozemků)..  
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AD 2.3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM ĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY  
• Změnou nejsou dotčeny areály zemědělské prvovýroby.  

• Systém zemědělských komunikací není změnou narušen, v místech křížení navržené hráze 
s účelovými komunikacemi budou vybudovány nájezdy.  

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

• V LOKALITĚ 3/1a se navrhuje zábor pozemku pro protipovodňovou hráz v páse podél 
jihozápadní hranice zástavby, na okraji rozlehlých celků orné půdy v klínu mezi zástavbou a 
železničním koridorem. Celou plochu člení účelová komunikace. Plocha orné půdy je intenzívně 
zemědělsky využívaná v souladu s deklarovanou kulturou, jen pás, který je součástí zastavěné 
plochy vybíhající do pole (orná půda, sad), je využíván pro drobné hospodaření.  
Zábor pro zvýšení nivelety komunikace zasahuje do pozemků bezprostředně přilehlých ke 
stávající komunikaci 

• V LOKALITĚ 3/1b se revitalizace vodoteče navrhuje v biokoridoru navrženém v ÚPnSÚ podél 
této vodoteče. V současnosti orná půda intenzívně zemědělsky využívaná v souladu 
s deklarovanou kulturou. Ekologická stabilita je nízká.  

• V LOKALITĚ 3/2 se navrhují  jen korekce prvků navržených již v ÚPnSÚ pro: 

⇒ bydlení, na pozemcích vymezených v katastrální mapě, orná půda již není využívaná jako 
součást navazujícího rozlehlého lánu. 

⇒ zeleň, ÚSES - navazuje na biokoridor navržený v ÚPnSÚ, v současnosti dosud součást 
rozlehlého lánu.  

• Ekologická stabilita v řešených plochách je nízká (pole, napřímená drobná vodoteč) 

• Na území obce Rokytnice 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 Rokytnice u Přerova.  

• Změna v LOKALITÁCH 3/1a,b a 3/2 se navrhuje mimo hranici současně zastavěného území 
vyznačenou v zemědělské části územního plánu. Jiná hranice zastavěného území není 
v územním plánu, vzhledem k legislativě platné v době zpracování ÚPnSÚ, uvedena. Změnou 
dochází k nepodstatnému rozšíření území vymezeného k zastavění, nejvýznamnější ze záborů 
je pro protipovodňovou ochranu.  

• Změna v LOKALITĚ 3/3 se navrhuje v zastavěném území a netýká se záboru ZPF. 

AD 3. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN, DOBÝVACÍ PROSTORY  

• Zábory pozemků pro změnu do těchto ploch nezasahují..  
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AD 2.6.  POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH ZMĚN ZÁBORU ZPF: 

• Změnou č.3 ÚPNSÚ Rokytnice dochází ke zvětšení rozsahu záboru ZPF (orné půdy) dle 
výkresu č.7 v měř. 1:5000 grafické části Změny č.3. Zábory řešené Změnou jsou určeny pro 
bydlení, dopravu, protipovodňová opatření a zeleň v ÚSES i mimo ÚSES. Část řešených ploch 
se navrhuje bez nového záboru ZPF – na plochách již navržených k záboru ZPF v územním 
plánu.  

• V grafické části je v řešeném území uveden zákres záboru ZPF dle návrhu Změny č.3 nad 
podkladem katastrální mapy se zákresem BPEJ s třídou ochrany.ve výkrese jsou vyznačeny 
hranice záborů ZPF, vybarveny plochy nového záboru ZPF dle změny č.3 a případné odvodnění 
pozemků, zábory dle platného ÚPnSÚ nejsou vybarveny, ale označeny šrafou (kromě záboru 
určeného původně pro ÚSES a nově pro bydlení).  

• Navržené změny jsou vyhodnoceny v přiložené tabulce. V tabulce jsou barevně rozlišeny zábory 
pozemků navržené změnou č.3, zábory pozemků dle ÚPnSÚ rušené změnou č.3 a zábory 
pozemků navržené změnou č.3, které byly vyhodnoceny již v ÚPnSÚ a nejsou započteny.  

LOKALITA 3/1: 

• Návrh protipovodňových opatření vyplývá ze zájmu obce o zajištění ochrany části zástavby 
ohrožené zaplavením, je podložen zpracovanými dokumentacemi Studie odtokových poměrů 
Pobečví (Poyry Environment 11/2011) a Studie proveditelnosti „Revitalizační opatření v obci 
Rokytnice“ (Šindlar s.r.o. 11/2013). Záměry této studie jsou ve změně č.3 uplatněny.  

⇒ 3/1a: Plocha pro umístění hráze je rozšířena nad rozsah průmětu tělesa hráze na obě strany 
pro možnost případných korekcí (z územně technických či majetkoprávních důvodů) 
případně pro dosud nespecifikovaná související opatření. Mezi hranicí zástavby a uvedenou 
plochou je navržen zábor pro rozšíření plochy záhumenní komunikace a plocha zeleně 
v sousedství zastavěné plochy vybíhající do pole za záhumenní komunikací, kde se hráz 
odklání od záhumenní cesty. 

⇒ V trati Noviny za železničním koridorem je zábor pozemků potřebný v nejnutnějším rozsahu 
pro zvýšení nivelety stávající komunikace do 1m. 

⇒ Změna v lokalitě 3/1b navrhuje revitalizační opatření v rámci navrženého biokoridoru, 
v podrobnosti ÚPnSÚ šířka navrženého biokoridoru včetně svodnice přibližně odpovídá 
šířce 30m udané pro revitalizační opatření ve studii. V měřítku celé délky biokoridoru (úsek 
se svodnicí zaujímá jen malou část BK) však zábor orné půdy dle ÚPnSÚ odpovídá 
průměrné šířce cca 15 m (bez svodnice). Proto je plocha rozšíření biokoridoru pro 
revitalizaci svodnice do vyhodnocení záboru ZPF pro vyloučení pochybností  uvedena – 
orientačně zakreslena do výkresu č.7 a připočtena do tabulky. 

LOKALITA 3/2:  

• Celkový rozsah záboru pro plochy určené k zastavění je omezený na možnost využití plné 
hloubky vymezených pozemků, které zčásti spadají do navržené plochy smíšeného obytného 
území BD označené „A“ tak, aby byly využitelné pro zástavbu v situaci, kdy vznikla jednostranně 
obestavěná komunikace, se kterou ÚPnSÚ nepočítal. Původní hloubka zbytku navržené plochy 
„A“ by zástavbu na volné straně ulice umožnila jen částečně a neefektivně. Proto je tento 
požadavek v současné situaci pochopitelný. 
V sousední ploše „O“ se jedná jen o zanedbatelnou plochu, která dorovná obrys zástavby tak, 
jak vyplývá z celkového návrhu v lokalitě. 
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• Rozšíření biokoridoru je vedeno zájmem zajistit dostatečnou šířku mimo část plochy BK 
s omezeným využitím v důsledku limitů sítí technické infrastruktury s ochrannými pásmy a 
zajistit dostatečné parametry v místě zalomení BK při křížení se svodnicí, kde část původní šířky 
zabere rozšíření plochy pro bydlení (vlastní podnět pro změnu v lokalitě). 

Alternativy p ředkládaných  zám ěrů: 

• Předkládané záměry není možno řešit alternativně.  

⇒ V lokalitě 3/1 vyplývají z územně technických podmínek a limitů v území 

⇒ V lokalitě 3/2 vyplývají z bezprostřední vazby na dosavadní záměry ÚPnSÚ, které jen 
nepodstatným způsobem rozšiřují či upravují.  

B5.3. 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    
(dle ÚPnSÚ NÁVRH NA VYMEZENÍ STAVEB A OPATŘENÍ VE VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÉM ZÁJMU, upraveno Změnou č.1) 

• Změny v seznamu veřejně prospěšných staveb navrhuje dílčí změna č.3/1(a,b) pro komplex 
protipovodňových opatření.  

⇒ Jako nové  veřejně prospěšné stavby vymezuje změna č.3/1a stavby protipovodňové hráze 
a navýšení stávající komunikace poblíž přejezdu železniční tratě. VPS pro stavbu hráze 
zahrnuje celý rozsah plochy, do níž bude hráz umístěna, umožní tak případné upřesnění 
polohy a rozsahu hráze a případných souvisejících opatření. Se stavbou hráze souvisí i 
změna VPS - záhumenní komunikace navržené územním plánem, která zahrnuje šířkové i 
délkové rozšíření této plochy v prostoru mezi zástavbou a navrženou plochou pro hráz.  
Změna dále upravuje sjednocení kategorie komunikací s částí Doprava)     

⇒ Jako nové veřejně prospěšné opatření vymezuje změna č.3/1b i revitalizační opatření 
(revitalizace svodnice jako součást protipovodňové ochrany) v biokoridoru BK10/44, protože 
biokoridor není v ÚPNSÚ jako veřejně prospěšné opatření konkrétně  specifikován.  

• V lokalitě dílčí změny 3/2 je navržená stavba energetických vedení a zařízení již realizovaná, 
přívodní vedení VN zčásti v jiné trase. VPS pro tento původně navržený úsek se ruší v zájmu 
uvolnit plochu na místě vedení a ochranného pásma pro rozšíření zeleně pro biokoridor 
v situaci, kdy eventuální přeložka vedení by z hlediska obce byla nereálná. Pro navržené 
perspektivní výsledné řešení přívodního vedení – přeložku do kabelu v ploše komunikace, není 
využití institutu veřejně prospěšné stavby potřebné. 

• Vymezení veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury a protipovodňových 
opatření se v rámci celého ÚPnSÚ chápe včetně souvisejících staveb, objektů a zařízení. 
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