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Označ. Název výkresu 

 
Měřítko 

2 Hlavní výkres (výřez výkresu) 1 : 5 000 

2a Komplexní urbanistický návrh (výřez výkresu) 1 : 2 000 

7 ÚSES  (výřez výkresu) 1 : 5 000 

8 Zábor ZPF a PUPFL (výřez výkresu) 1 : 5 000 

 

 

Výkres Širší vztahy se nedokládá vzhledem k tomu, že se změna graficky neprojeví. 

Výkres základního členění se nezpracovává, nebyl součástí platného ÚPnO Podolí. 

Koordinační výkres je zastoupen výkresy: Hlavní výkres, Komplexní urbanistický návrh a ÚSES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna č.6 ÚPnO Podolí 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I .  Z M Ě N A  
 

 
Zpracováno nad částí B. REGULATIVY VYUŽITÍ A USPOŘÁDÁNÍ PLOCH územního plánu obce 
Podolí v platném znění v členění obecně závazné vyhlášky obce Podolí č.6 o závazné části 
územního plánu obce Podolí v platném znění. 
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Závazná část územního plánu obce Podolí v platném znění se mění takto: 
 
V čl.10  Vymezení zastavitelného území se doplňuje na konci odst. (2) text: 

Hranice zastavitelného území je graficky vyznačena ve výkresech č. 2 Hlavní výkres a č. 2a 
Komplexní urbanistický návrh Změny č. 6 územního plánu obce Podolí. 

V čl.11 odst.1 druhá věta nově zní:  

V grafické části územního plánu obce ve znění jeho pozdějších změn a Změny č.6 územního plánu 
obce Podolí je vyjádřena barvou a kódem funkčního typu. 

V čl. 12  Funkční uspořádání území, funkční plochy a funkční typy se doplňuje na konci odst. (1) 
text: 

Funkční uspořádání území je znázorněno ve výkresu č. 2 Hlavní výkres a výkresu č. 2a Komplexní 
urbanistický návrh Změny č. 6 územního plánu obce Podolí. 

V odst. (2) se doplňuje písmeno  

f)  S – Plochy smíšené obytné 

        Soz– plochy smíšené obytné zemědělské 

V čl. 13 Funkční regulace se doplňuje na konci text odst. (1): 

Funkční regulace je znázorněna ve výkresu č. 2 Hlavní výkres a výkresu č. 2a Komplexní 
urbanistický návrh Změny č. 6 územního plánu obce Podolí. 

V čl. 14 Prostorová regulace se doplňuje na konci text odst. (1): 

Graficky vyjádřitelné regulativy jsou vyznačeny ve výkresu č. 2a Komplexní urbanistický návrh  
Změny č. 6 územního plánu obce Podolí. 

V čl. 28. Plochy pro územní systém ekologické stability v odst. (1) se doplňuje text: 

Plochy navržené pro regionální a místní územní systém ekologické stability jsou vyznačeny  ve 
výkresu  č. 2 Hlavní výkres, výkresu č. 2a Komplexní urbanistický návrh a výkresu č. 7 ÚSES 
Změny č. 6 územního plánu obce Podolí. 

Příloha č.1 se doplňuje takto: 

V odd. I. Funkční a prostorová regulace – zastavitelné území, se vkládá nová tabulka s textem    

Soz – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 

Charakteristika: Slouží pro umístění rodinných domů, staveb a zařízení, která svým provozováním a 
technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí  a umožňuji 
agroturistiku 

Graficky jsou vyjádřeny ve výkresu č.2 Hlavní výkres a č.2a Funkční využití území. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: - rodinné domy, 
- ubytovací zařízení, 
- stavby a zařízení pro chov koní a drobného zvířectva,  
- drobné skladové hospodářství, 
- stavby a zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, 
- maloobchodní provozovny. 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- hrací prvky pro děti, bazén 

Nepřípustné jsou: Stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného   
a podmíněně přípustného funkčního využití.  

Prostorová regulace 

Lokalita Z6/1 – výškové omezení staveb bude respektovat podmínky ochranných pásem přechodových ploch 
Letiště Přerov. 
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I I .  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY  
 

 
Zpracováno nad částí A. TEXTOVÁ ČÁST územního plánu obce Podolí v platném znění  
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A. TEXTOVÁ, TABULKOVÁ A DOKLADOVÁ ČÁST  
 

I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Zakázka – dokumentace „Změna č.6 Územního plánu obce Podolí“ se zpracovává na základě 
smlouvy o dílo č. 02/2013 uzavřené mezi objednavatelem – Obcí Podolí  a zhotovitelem Ing. arch. 
Vandou Ciznerovou, autorizovaným architektem ČKA 01013, Labská 25, 625 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování Změny č.6 územního plánu obce Podolí v souladu 
se zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území.  

Dokumentace změny č.6 územního plánu Podolí není v souladu s ust. § 188, odst. 3 stavebního 
zákona ve znění pozdějších předpisů obsahově upravována a svým členěním zachovává strukturu 
platného ÚPnO Podolí jak v textové, tak grafické části. Co do rozsahu je textová a grafická část 
přiměřeně doplněna podle přílohy č.7 vyhl. Č. 500/2006 Sb., o územně plánovací činnosti 
a rozdělena na části I. Změna a II. Odůvodnění změny tak, aby vyhověla požadavkům na 
projednání a vydání změny územního plánu obce podle stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů. Výroková část je zpracována v členění obecně závazné vyhlášky obce Podolí č.6 
o závazné části územního plánu obce Podolí v platném znění. 

Zadání Změny č.6 územního plánu obce Podolí schválilo Zastupitelstvo obce Podolí na zasedání 
konaném dne 13.6.2013.  

MAPOVÉ PODKLADY 
Grafické zpracování zakázky bylo provedeno na počítači v prostředí grafického programu 
MicroStation ve formátu DGN. Grafická část Změny č.6 je zpracovaná nad platnou katastrální 
mapou v měřítku 1 : 2000 a  1: 5000 ve výřezech výkresů schváleného ÚPnO Podolí, ve kterých 
dojde ke změně územního plánu a které obsahují jevy dotčené předmětem změny. 

OSTATNÍ ÚDAJE  
Lokalita změny má přiřazené identifikační číslo – první číslice znamená pořadí zpracovávané změny 
územního plánu, druhá číslice označení lokality změny. 

tab. 1   Seznam lokalit  Změny č.6  ÚPnO Podolí 

Označení lokality 
změny 

Pozemek 
p.č. 

Funkční využití ve 
schváleném ÚPnO 

Navrhované využití ve 
změně č.6 ÚPnO 

Poznámka 

Z6/1 st. 60, 592 Bo Soz parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy 

Z6/1 594 bez označení – 
dopravní plochy patřící 

ke komunikacím 

Soz parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy 

Z6/1 590 krajinná zeleň, ÚSES Soz parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy 

Z6/2 241/1 krajinná zeleň, ÚSES krajinná zeleň, ÚSES parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy, změna 
výměry plochy 

Z6/2 241/2 krajinná zeleň, ÚSES  krajinná zeleň, ÚSES parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy, změna 
výměry plochy 

Z6/2 241/3 bez označení – 
dopravní plochy patřící 

ke komunikacím 

bez označení – 
dopravní plochy 

patřící ke 
komunikacím 

parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy, změna 
výměry plochy 
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Z6/1 241/4 krajinná zeleň, ÚSES krajinná zeleň, ÚSES parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy, změna 
výměry plochy 

Z6/5 245/5 Po 

krajinná zeleň, ÚSES 

krajinná zeleň, ÚSES 

krajinná zeleň, ÚSES 

parcelní číslo dle platné 
katastrální mapy, změna 
výměry plochy 

 

 

A.  Hlavní cíle řešení 
Cílem pořízení Změny č.6 ÚPnO Podolí je prověření možnosti změny využití plochy s funkčním 
využitím bydlení obecné, zeleň krajinná, ÚSES a dopravní plochy patřící ke komunikacím na plochu 
určenou k plnění funkce bydlení smíšené, takovou, která umožní bydlení v kombinaci 
s agroturistikou. 

 

B. Zhodnocení dříve zpracované a schválené  územně -  
plánovací dokumentace 

ÚPD NA ÚROVNI VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU 
Podrobně viz kap. C. Vyhodnocení splnění zadání změny č.6 ÚPnO Podolí 

ÚPD NA ÚROVNI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  
Změna č.6 ÚPnO Podolí nemění koncepci schváleného ÚPnO Podolí v platném znění.  Návrhem 
dojde ke zvětšení návrhových ploch bydlení, funkčního typu Sov – plochy smíšené obytné 
zemědělské.  

C. Vyhodnocení splnění zadání změny č.6 ÚPnO Podolí  
 

C.1. Požadavky Zadání změny č.6 územního plánu obce Podolí   
Požadavky Zadání změny č.6 územního plánu obce Podolí lze obecně považovat za splněné.  

 

ad. A.     Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Politika územního rozvoje České republiky 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 
ze dne 20. 7. 2009, vymezuje obec Podolí jako součást rozvojové osy OS11 Lipník nad Bečvou – 
Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko, obec je řazena mezi obce mimo 
rozvojové oblasti a rozvojovou osu OS10, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici 
I/55, koridor připravované rychlostní silnice R55 a železniční trati 270 v úseku Lipník nad Bečvou – 
Přerov a č.330 v úseku Přerov – Břeclav. 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 nestanovuje žádné konkrétní úkoly pro územní 
plánování, mající dopad na řešení Změny č.6 ÚPnO Podolí. 
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Na řešení dílčí změny se vztahuje podmínka v čl. Republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území č.16 při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných 
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území a podmínka č.20 
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny umisťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.  

Změna č.6 ÚPO měla prověřit požadavek soukromého investora na plochu bydlení smíšeného, 
takovou, která umožní bydlení v kombinaci s agroturistikou. Jedná se o stávající plochu bydlení 
obecného na ni bezprostředně navazující plochu dopravy pro zajištění přístupu na navazující 
pozemek krajinné zeleně. V současné době se jedná o samostatnou plochu bez přímé vazby na 
zastavěné území zbývající části obce. 

Byly prověřeny podmínky urbanistické, dopravní, technické infrastruktury, ochrany přírody 
a krajinného rázu. 

Z hlediska dopravního napojení je v území účelová komunikace, která zajišťuje dopravní napojení 
stávající plochy bydlení obecného. Plocha je napojena na stávající vodovod a STL plynovod, 
odkanalizování lokality je řešeno individuálně jímkou na vyvážení. 

Pro katastrální území Podolí je charakteristické dlouhodobé intenzivní využívání krajiny člověkem. 
Plošně převažuje hospodářsky využívaná zemědělská krajina. Původní struktura pozemků zůstala 
zachována pouze v zahradách a záhumencích navazujících na zástavbu obce. Tyto pozemky 
s velkým množstvím ovocných dřevin a pestrým využitím jsou však od okolní krajiny odděleny 
záhumeními cestami a obec tak tvoří ostře ohraničený ostrov bez spojení s okolní krajinou.  

Posuzovaná lokalita Z6/1, návrhová lokalita bydlení smíšeného zemědělského S2 zde již existuje, 
jedná se pouze o změnu funkčního využití, vzhledem k rozšíření stávající plochy o 500 m2 nedojde 
k  narušení charakteru krajiny. Zmenšením navrhované plochy biocentra BC1/1 (BC6/46) nedojde 
ke snížení funkce této plochy. 

Návrhová plocha Z6/1 není v rozporu s těmito prioritami. 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
22.2.2008 usnesením Zastupitelstva č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28.03. 2008, 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, které nabylo účinnosti 14.07.2011, vyplývá, že se Změna č.6 ÚPnO Podolí nedotkne 
ploch a koridorů a dalších veřejných zájmů nadmístního významu.  

Veškeré jevy platných ZÚR Olomouckého kraje jsou změnou č.6 ÚPnO Podolí respektovány. 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 

Z územně analytických podkladů ORP Přerov, aktualizace 2012 nevyplývají pro Změnu č. 6 ÚPnO 
Podolí žádné konkrétní požadavky mimo jevy a limity využití území uplatněné v platném územním 
plánu. 

DALŠÍ POŽADAVKY 

Z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, nevyplývají pro Změnu č. 6 ÚPnO 
Podolí  konkrétní požadavky, mající vliv na územně plánovací dokumentaci.  

Při řešení byly zohledněny koncepční rozvojové materiály Olomouckého kraje. 

Pro řešení změny č. 6 nevyplývá z širších vztahů žádný požadavek, návrh změny č. 6 neovlivní širší 
vztahy v území. Celková koncepce platného ÚPnO se nemění. 

ad. A.1.   Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 
ploch 
Pro urbanistickou koncepci nevyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky 2008",  
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje, Aktualizace ÚAP ORP Přerov 
2012 a širších vztahů v území žádné požadavky nad rámec požadavků vycházejících ze základní 
koncepce. 
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Podle ust.§ 189 odst.1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů se za zastavěné území 
považuje současně zastavěné území obce vyznačené v ÚPnO Podolí. V návaznosti na toto 
ustanovení byla provedena aktualizace zastavěného území, a to v souladu s ust. § 58 stavebního 
zákona ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k lokalitě Z6/1 řešené Změnou č. 6 ÚPnO Podolí. 
Aktualizace zastavěného území je provedena nad platnou katastrální mapou, kdy v souvislosti se 
zpracováním Komplexních pozemkových úprav došlo k novému vymezení pozemků a jejich 
parcelních čísel. Z tohoto důvodu neodpovídá původní plošné vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití (funkčních ploch) stávající parcelaci  viz příloha. 

V návrhu změny je s ohledem na aktualizaci zastavěného území a rozšíření plochy vymezena nová 
zastavitelná plocha v lokalitě Z6/1. 

V lokalitě Z6/1– pozemky p.č. 590, 582, 584 a st.60 (označení dle platné katastrální mapy) je 
požadavek na prověření možnosti změny plochy bydlení obecné, plochy s  funkčním využitím 
krajinná zeleň, funkčním typem Zk – krajinná zeleň, ÚSES na plochu určenou k plnění funkce 
smíšené obytné umožňující kombinaci s agroturistikou. Tento funkční typ byl změnou č.6 nově 
vymezen jako funkční typ – plocha smíšená obytná zemědělská (Soz). 

Pro novou funkční plochu byly navrženy podmínky využití, které vycházejí z funkce bydlení 
v kombinaci s agroturistikou. 

 

 ad. A.2.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti změn 
Vzhledem k charakteru změny, kdy dochází ke změně regulativu ve stávající ploše a jejímu 
zvětšení o 500 m2 nedochází ke změně koncepce veřejné infrastruktury.  

Nové sítě technické infrastruktury není zapotřebí navrhovat viz kap. A. 

ad. A.2.  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména prověření plošného 
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření, ve kterých je vhodné 
vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 
stavebního zákona 
Nově vymezená zastavitelná plocha nemá vzhledem ke své velikosti a poloze dopad na krajinu 
a krajinný ráz. 

Byla prověřena možnost zmenšení navrhovaného lokálního biocentra BC1/1 a konzultována 
s orgánem ochrany přírody. 

Dopad na ZPF je vyhodnocen v souladu s zákonem č.334/1992 Sb. 

 

ad. B.     Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 

Bez požadavků. 

Ad. C   Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 
právo 

Bez požadavků. 

Ad. D  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci 

Bez požadavků. 

Ad. E Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Bez požadavků. 
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Ad. F  Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.  

Jsou doloženy výkresy, ve kterých dochází ke změně grafické části ÚPnO, ve formátu výřezu, který 
obsahuje jevy dotčené a řešené předmětem změny. Ve všech dotčených výkresech je doložen 
návrh změny na samostatném výkrese. 

Ad. G Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

Bez požadavků. 

 

C.2. Pokyny pro úpravu dokumentace po uzavření připomínkového řízení 
ke společnému jednání o návrhu Změny č.6 územního plánu obce Podolí   
Požadavky pokynů pro úpravu dokumentace lze obecně považovat za splněné.  

Na základě požadavku orgánu ochrany přírody byly řešeny kompenzační opatření za zmenšení 
plochy navrhovaného lokálního biocentra BC1/1.Byla prověřena možnost změny využití pozemku 
p.č.243/5 v katastrálním území Podolí u Přerova, který je ve vlastnictví obce ve prospěch vymezení 
územního systému ekologické stability.  

Pozemek p.č.243/5 je navržen jako součást IP 16 (IP 21/47-část).  

Interakční prvek IP 16 byl ve Změně č.6 vymezen nad  katastrální mapou platnou k 30.6.2013. 
U navrženého interakčního prvku IP 16 dle Územního plánu obce Podolí v platném znění došlo 
obnovou operátu ke změně výměry plochy interakčního prvku. Vymezení interakčního prvku IP 16 
bylo proto aktualizováno, část pozemku p.č. 243/5 je obnovou operátu již součástí interakčního 
prvku IP 16. 

D. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování  
Změna č.6 je v souladu s cíli územního plánování. 

 

 

 

II.    ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – ZMĚNA Č.6  

A. Vymezení řešeného území 
Územní rozsah platnosti je dán řešenou lokalitou Změny č.6 ÚPnO Podolí.  

Lokalita Z6/1 se nachází v západní části katastru obce, v lokalitě Skleňák, v rozsahu pozemků 
p.č. st. 60, 590, 592, 594, tyto všechny v k.ú. Podolí u Přerova. 

Lokalita Z6/2 se nachází v jižní části katastru obce, v lokalitě Záhumekny, v rozsahu pozemků 
p.č. 241/1, 241/2, 241/3, 241/4 a 243/5 tyto všechny v k.ú. Podolí u Přerova. 

B. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany 
hodnot území 

B.1. Přírodní podmínky 
Beze změny. 
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B.2. Širší územní vztahy 
Beze změny. 

B.3.  Urbanizační předpoklady 
Beze změny. 

B.4. Ochrana památek 
Beze změny. 

B.5. Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních 
a ekonomických údajů obce a výhledů 
Beze změny. 

B.6. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí 

OVZDUŠÍ 
Návrhem Změny č.6 ÚPnO nedojde ke zhoršení ovzduší v obci, protože se nenavrhují nové zdroje 
znečištění. 

VODA 
Beze změny. 

PŮDA 
Beze změny. 

AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY, VEGETAČNÍ KRYT, KOSTRA EKOLOGICKÉ STABILITY 
Beze změny. 

SKLÁDKY 
Beze změny. 

HLUK 
Beze změny. 

B.7. Ochrana přírody a krajiny 
Beze změny. 

C.  Návrh urbanistické koncepce 
Návrh Změny č.6 ÚPnO nemění urbanistickou koncepci územního plánu obce Podolí. Dochází 
k rozšíření ploch s funkcí bydlení o novou funkční plochu bydlení smíšené obytné zemědělské 
(Soz) a úpravě rozlohy interakčního prvku IP 16. 
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D.  Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky 
jejich využití 

D.1. Členění území 
Viz kap. A.1. 

D.2. Seznam funkčních ploch a funkčních typů užívaných v územním plánu 
obce 

ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 
Plochy smíšené obytné S se rozšiřují o  

Soz – plochy smíšené obytné zemědělské 

NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 
Beze změny. 

ROZDĚLENÍ PLOCH Z HLEDISKA NÁVRHOVÉHO OBDOBÍ 
Beze změny. 

E.  Limity využití území a ochrana území 
Beze změny. 

F. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného 
území 

F.1. Plochy bydlení 
Beze změny. 
  

F.2.  Plochy občanské vybavenosti 
Beze změny. 

F.3  Plochy rekreace a sportu 
Beze změny. 

F.4 Plochy zemědělské  výroby a  služeb 
Beze změny. 

F.5. Lesní hospodářství 
Beze změny. 
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F.6.  Plochy výrobní a výrobních služeb 
Beze změny. 

F.7.  Plochy zastavitelného území vymezené návrhem územního plánu větší 
než 0,5 ha 
Beze změny. 

F.8. Plochy veřejné zeleně 
Beze změny. 

F.9. Plochy smíšené obytné zemědělské 
Změnou č.6 ÚPnO Podolí dochází k rozšíření ploch s rozdílným způsobem využití o plochy smíšené 
obytné zemědělské. 

Ve změně č.6 ÚPnO je převedena stávající plocha bydlení obecné (Bo) na nově vymezenou plochu 
– plocha smíšená obytná zemědělská (Soz) a rozšířena o 500 m2. Je vymezena jako lokalita  S2. 

 

tab. C    Přehled ploch navržených k zástavbě RD ve změně č.3 - návrhové období 

Označení 
lokality 

Parcela Počet RD Poznámka 

S2  stavební parcela 60, 590, 592, 
594 

1 ve schváleném ÚPnO lokalita je lokalita 
vymezena jako stávající bydlení obecné 

celkem  0  

 

Lokalita S2 

Předpokládaný počet:  1 RD (stávající) 

Nachází se v západní části katastru obce v lokalitě Skleňák. Jedná se o stávající plochu, nedochází 
k navýšení rodinných domů, pouze o rozšíření výměry nově vymezené plochy oproti původní ploše 
bydlení. 

Závěr: Nedochází k nárůstu počtu stavebních míst. 

V grafické části je změna je provedena nad výřezy výkresů:  

č.2 ÚPnO Podolí – Hlavní výkres - změna č.6 

č.2a ÚPnO Podolí – Komplexní urbanistický návrh - změna č.6 

 

G.  Návrh koncepce dopravy, technického vybavení a nakládání 
s odpady 
Beze změny. 

G.2. Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 
Beze změny. 
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G.3. Protierozní ochrana 
Beze změny. 

G.4. Zásobování elektrickou energií 
Beze změny. 

G.5. Spoje 
Beze změny. 

G.6.  Plynofikace 
Beze změny. 

G.7.  Zásobování teplem 
Beze změny. 

G.8.  Nakládání s odpady 
Beze změny. 

H. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů 
a ploch pro jeho technické zajištění 
Beze změny. 

I. Návrh místního územního systému ekologické stability 
Beze změny.  

Změnou č.6 dochází pouze k úpravě rozlohy návrhové plochy lokálního biocentra BC 1 
a interakčního prvku IP 16.   

J. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních 
úprav 
Beze změny. 

K. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 
Beze změny. 
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L. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů 

L.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
životní prostředí 
Beze změny. 

L.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond 
Změnou č.6 dochází k vymezení nové plochy záboru S2 a úpravě plochy IP 16. 

Lokalita S2 

Plocha o rozloze 0,05 ha je určena pro rozšíření stávající plochy bydlení obecného, které je nově 
vymezeno pro plochy smíšené obytné zemědělské. Jedná se o dobudování hospodářského zázemí 
– stájí pro 8 dospělých koní, výběhy, objekt skládky mrvy a objekt jímky na močůvku.  Jedná se 
o trvalý travní porost ve III. třídě ochrany mimo zastavěné území. 

Tímto návrhem dojde ke zmenšení návrhové plochy biocentra BC1 o 0,05 ha.  

Pro potřeby základních skladebných prvků územního systému ekologické stability se 
předpokládaný zábor ZPF sníží u biocenter na 6,14 ha. 

 

Lokalita IP 16 

Plocha o rozloze 0,33 ha je určena pro rozšíření stávající plochy interakčního prvku IP 16, který je 
v zvětšen v rámci kompenzačních opatření za zmenšení plochy navrhovaného lokálního biocentra 
BC1/1 o pozemek p.č. 243/5. Jedná se o trvalý travní porost ve III. třídě ochrany mimo zastavěné 
území. 

Interakční prvek IP 16 byl ve Změně č.6 vymezen nad  katastrální mapou platnou k 30.6.2013. 
U navrženého interakčního prvku IP 16 dle Územního plánu obce Podolí v platném znění došlo 
obnovou operátu ke změně výměry plochy interakčního prvku. Vymezení interakčního prvku bylo 
proto aktualizováno, předpokládaný zábor je 0,33 ha. Část pozemku p.č. 243/5 o rozloze 0,04 ha je 
obnovou operátu již součástí interakčního prvku IP 16. 

Tímto návrhem dojde ke zvětšení návrhové plochy IP 16 o 0,11ha. 

 

tab. A   Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 

Označení 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

S2  bydlení 
smíšené 
venkovské 

  3.14.10  III 

   mimo zastavěné území TTP 0,05  

      

  výměra  ZPF celkem  0,05  

  z toho zábor  0,05  

BC1  biocentrum   3.11.10  II 

   mimo zastavěné území  orná 1,04  
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Označení 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

    3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 1,55  

      

  zábor  2,59  

IP 16 interakční prvek  3.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 0,15  

   3.14.10  III 

  mimo zastavěné území pastvina 0,18  

  zábor  0,33  

 

 

L.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Beze změny. 

 

M. Návrh lhůt aktualizace 
Beze změny. 

 

N. Dokladová část 
Beze změny. 
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