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I. ÚVOD

Územní plán Čelechovice byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění v té době platných právních předpisů.

Pořizovatelem Územního plánu Čelechovice byl Magistrát města Přerova, úřad obce 
s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších právních předpisů, dále 
jen úřad územního plánování, který jako místně příslušný podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., 
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších právních předpisů, a věcně příslušný 
podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 
pořizuje na žádost obcí ve svém správním obvodu jejich územně plánovací podklady a územně 
plánovací dokumentaci.

Územní plán Čelechovice vydalo Zastupitelstvo obce Čelechovice dne 13.11.2009 formou 
opatření obecné povahy pod čj.: 102/2009, které nabylo účinnosti dne 22.12.2009. 

Územní plán řeší celé správní území obce Čelechovice, které je tvořeno jedním katastrálním 
územím Čelechovice u Přerova o výměře 214 ha.

Podle ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů pořizovatel 
předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně 
nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Čelechovice v období 2009–2013 byl ve smyslu 
ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů projednán přiměřeně 
podle ust. § 47 odst. 1 až 4 a následně byl obdobně podle ust. § 47 odst. 5 tohoto zákona 
předložen Zastupitelstvu obce Čelechovice, příslušnému dle ust. § 6 odst. 5 písm. e) a f)
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, k projednání resp. schválení.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Čelechovice v období 2009–2013 je zpracována podle 
ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních 
předpisů.
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II. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

ČELECHOVICE V OBDOBÍ 2009–2013 

A. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ 
PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

A.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu

Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Čelechovice je zpracováno v členění dle jednotlivých 
kapitol textové části I. Územní plán (tj. v rozsahu výroku opatření obecné povahy):

A.1.A. Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území obce Čelechovice bylo vymezeno k 01.09.2007 a je tvořeno jednou souvislou 
částí a dvěma enklávami jednotlivých stavebních parcel (bývalých drůbežáren).

Požadavky na změnu územního plánu: zastavěné území bude aktualizováno podle ust. § 58
odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů.

A.1.B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B.1. Zásady koncepce rozvoje vyplývající z ÚPD vydané krajem

Územním plánem stanovená koncepce rozvoje obce respektuje a uplatňuje plochy a koridory 
nadmístního významu vymezené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (stávající el. 
vedení VVN, návrh regionálního biokoridoru).

B.2. Další zásady koncepce rozvoje navržené územním plánem, zásady ochrany 
hodnot území

Stanovená koncepce rozvoje respektuje charakteristiku typické sídelní struktury v regionu –
tj. zachovává ucelenou, v možné míře sevřenou strukturu sídla i při poměrně významném 
územním rozvoji zejména obytné funkce. 

Územní plán stanovuje zásady pro ochranu přírodních a krajinných hodnot (nezastavitelnost 
území svahů, horizontů, nepřípustný rozvoj rodinné rekreace mimo kompaktní zástavbu, 
dostatečný prostor pro tok a nivu s průchodem biokoridoru, návrh opatření ke zvýšení 
ekologické a vodohospodářské stability krajiny a zachování její prostupnosti) a kulturních hodnot 
(zásady ochrany struktury jádra obce a ochrany kulturních hodnot, které souvisí s návrhem 
plošného a prostorového uspořádání).

Požadavky na změnu územního plánu: potřeba změny koncepce rozvoje obce, ochrany a 
rozvoje jeho hodnot nevyplývá.

A.1.C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně

C.1. Návrh plošného a prostorového uspořádání

Územní plán stanovil zásady ochrany struktury jádra obce, vč. ochrany kulturních hodnot. Navrhl 
rozvoj občanské vybavenosti s vytvořením společenského jádra obce. Dominantním záměrem 
rozvoje sídla je plošný rozvoj funkcí bydlení. Na území obce se nenavrhuje plošný rozvoj funkcí 
výroby ani rekreace.  

C.2. Návrh zastavitelných ploch 

C.3. Návrh ploch přestavby

Územním plánem byly na území obce vymezeny zastavitelné plochy bydlení, plochy smíšené 
obytné, plocha technické infrastruktury a plochy veřejných prostranství. Jako plochy přestavby 
byly vymezeny plochy občanského vybavení a plochy veřejných prostranství.
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Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených platným Územním plánem 
Čelechovice a jejich využití: 

Označení 
plochy

Druh resp. typ plochy Výměra 
plochy 
(ha)

Z toho 
využito 

(ha)

Poznámka

Zastavitelné plochy

Plochy bydlení
Z.01.BI Bydlení individuální 0,19 0,19
Z.03.BI Bydlení individuální 1,00 0,42
Z.04.BI Bydlení individuální 0,55 0,14
Z.07.BI Bydlení individuální 0,19 -
Z.08.BI Bydlení individuální 1,41 -
Z.15.BI Bydlení individuální 1,90 -
Z.27.BI Bydlení individuální 0,96 -

Plochy smíšené obytné
Z.06.SO.v Vesnické 0,37 -
Z.10.SO.v Vesnické 1,91 -
Z.13.SO.v Vesnické 0,70 -

Plochy veřejných prostranství
Z.02a.PV Plochy veřejných prostranství 0,01 0,01 komplex s plochou 

Z.03.BI

Z.02b.PV Plochy veřejných prostranství 0,0003 - komplex s plochou 
Z.03.BI

Z.05.PV Plochy veřejných prostranství 0,03 - komplex s plochou 
Z.04.BI

Z.09.PV Plochy veřejných prostranství 0,03 - komplex s plochou 
Z.08.BI

Z.11.PV Plochy veřejných prostranství 0,15 - komplex s plochou 
Z.10.SO.v

Z.12.PV Plochy veřejných prostranství 0,06 - komplex s plochami 
Z.06.SO.v a Z.13.SO.v

Z.14.PV Plochy veřejných prostranství 0,30 - komplex s plochou 
Z.15.BI

Z.24.PV Plochy veřejných prostranství 0,002 - přemostění – pěší lávka 

Z.26.PV Plochy veřejných prostranství 0,02 - komplex s plochou 
Z.27.BI

Plochy technické infrastruktury
Z.22.TV Vodní hospodářství 0,08 - čistírna odpadních vod

Plochy přestavby

Plochy občanského vybavení
P.01.O Smíšené – veřejná i komerční 

vybavenost
0,18 - pro přemístění OÚ, 

knihovny příp. hasičské 
zbrojnice a další potřeby 

vybavení obce 

P.02.OS Plochy pro tělovýchovu a sport 0,38 0,38 sportovně rekreační areál

Plochy veřejných prostranství
Z.03a.PV
Z.03b.PV
Z.03c.PV

Plochy veřejných prostranství 0,003
0,004
0,004

-
-
-

pro ucelení uličního 
prostoru a  zajištění 

dostatečných parametrů

Z.04.PV Plochy veřejných prostranství 0,002 - uvolnění prostoru

 Plochy bydlení, plochy smíšené obytné

Návrhem zastavitelných ploch obytných funkcí územní plán uspokojuje zvýšený a patrně 
i dlouhodobý zájem o usídlení v obci.
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Stavební činnost se v uplynulém období v obci soustřeďovala v zastavitelných plochách Z.01.BI, 
Z.03.BI, kde byly dokončeny stavby 2 rodinných domů. Výstavba dalších 2 rodinných domů byla 
povolena resp. zahájena v plochách Z.03.BI a Z.04.BI. Mimoto byla realizována stavba
1 rodinného domu v zastavěném území. Ostatní plochy nebyly využity.

 Plochy občanského vybavení

Územním plánem byly vymezeny jako plochy přestavby nové plochy občanského vybavení:

PO.01.O – smíšené – veřejná i komerční vybavenost v návaznosti na stabilizovanou plochu –
víceúčelový komplex občanského vybavení ve formě „obecního domu“ – tato plocha nebyla 
dosud využita.

PO.02.OS – plocha pro tělovýchovu a sport – plocha pro obecní sportovně rekreační areál 
s víceúčelovým hřištěm v severovýchodní části obce – stavba hřiště již byla zahájena.

 Plochy veřejných prostranství

V stávající síti veřejných prostranství byly doplněny plochy přestavby sloužící pro zajištění 
potřebných parametrů a kvality uspořádání stávajících veřejných prostranství Nově byly
v územním plánu vymezeny plochy veřejných prostranství související s návrhem zastavitelných 
ploch. V uplynulém období byla využita plocha Z.02a.PV, kde byla v lokalitě Prostřední kopce 
realizována místní komunikace. Ostatní nově vymezené plochy nebyly dosud využity resp.
záměry v nich nebyly realizovány.

 Plochy technické infrastruktury

Územním plánem byla navržena nová plocha technické infrastruktury Z.22.TV – vodní 
hospodářství – pro umístění čistírny odpadních vod. Plocha nebyla dosud využita.

C.4. Koncepce sídelní zeleně

Územním plánem byly vymezeny plochy sídelní zeleně:

ZP – parky a ostatní veřejná zeleň – plochy změn s ochrannou a rekreační funkcí v nejníže 
situovaných plochách lokality Pod silnicí, 

ZX – zeleň ostatní a specifická – kromě stabilizovaných ploch v zastavěném území i plochy 
změn na pravém břehu Kopřivnice. 

Záměry v plochách dosud nebyly realizovány.

Požadavky na změnu územního plánu: z hlediska uplatňování územního plánu potřeba změn 
urbanistické koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně, kromě příslušné aktualizace ploch, nevyplývá. 

A.1.D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

D.1. Koncepce dopravní infrastruktury

Na území obce je silniční síť (zajišťující napojení obce na hlavní komunikační systém)
i komunikační síť obce (tvořená dále místními komunikacemi zajišťujícími obsluhu území), 
územně stabilizována. 

Územním plánem bylo vymezeno doplnění sítě místních komunikací zajišťující obsluhu 
zastavitelných ploch o nové místní komunikace (v navrhovaných plochách veřejných 
prostranství) v lokalitách Prostřední kopce a Pod silnicí, dvě nové účelové komunikace jako 
náhrada za úseky, které budou dotčeny návrhem suchých nádrží a malé vodní nádrže severně 
od zástavby obce, pěší trasy v plochách veřejných prostranství a plochách smíšených 
nezastavěného území v lokalitě Prostřední kopce a na severním okraji zastavěného území. 

Železniční, letecká ani vodní doprava není v řešeném území zastoupena a územním plánem se 
ani její rozvoj nenavrhoval. 

V uplynulém období byla dokončena místní komunikace v lokalitě Prostřední kopce, ostatní 
navržené záměry dosud realizovány nebyly.
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D.2. Koncepce technické infrastruktury

Řešení územního plánu respektuje dvě stávající linky vedení VVN 440 kV, stávající dálkové 
kabely a stávající radiovou trasu Olomouc Slavonín – Vinary, procházející katastrem obce.

Územním plánem bylo vymezeno:

 Zásobování vodou

- napojení obce na Skupinový vodovod Přerov přívodním řadem podél silnice III/43616,

- rozvodná síť vodovodu (v plochách veřejných prostranství).

 Odvádění a čištění odpadních vod

- dostavba kanalizačního systému s postupným přetvářením na kanalizaci oddílnou, 
zahrnující stavby:

- stavba čistírny odpadních vod na pravém břehu Kopřivnice, 

- stavba páteřní stoky vedené od křižovatky u kapličky do čistírny odpadních vod,

- na levém břehu Kopřivnice stavba nových splaškových stok zaústěných přes 
přečerpávací stanice do navržené páteřní stoky,

- stavba odlehčovací komory na stávající kanalizaci (zbývající část kanalizace bude plnit 
pouze funkci odlehčovací stoky),

- odkanalizování převážné části zastavitelných ploch v jihozápadní části obce Nad silnicí 
a Pod silnicí oddílnou kanalizací a menší části jednotnou kanalizací.

 Zásobování teplem

- řešit nadále převážně jako individuální (nebyly vymezeny nové střední či velké tepelné 
zdroje),

- stanovena přípustnost výstavby pouze takových tepelných zdrojů a úprav stávajících 
tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší.

 Zásobování plynem

- nové rozvody STL plynovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících 
trasách.

 Zásobování elektrickou energií

- nová trafostanice pro zastavitelné plochy na jihozápadním okraji obce, situovaná v lokalitě 
Pod silnicí,  vč. napojení na stávající přívod VN (trafostanice v centru obce).

 Elektronické komunikace

- nová zařízení nejsou vymezena.

 Nakládání s odpady:

- nadále řešit svozem mimo řešené území.

V uplynulém období nebyly navrhované záměry realizovány. Byla zahájena příprava stavby 
vodovodu (zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení). 

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod byla v uplynulém období upřesňována technologie
čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) a dále je vyvolaným důsledkem vydané Změny č. 1 
územního plánu obce Nelešovice, že navrhovaná ČOV bude sloužit jen pro obec Čelechovice.
Tyto důvody spolu s ekonomickými vyvolávají potřebu prověření změny umístění (prověření 
posunu blíže k obci) a případně i rozsahu plochy pro ČOV.   

D.3. Koncepce občanského vybavení

Stávající plochy občanského vybavení v obci byly stabilizovány.

Územním plánem bylo navrženo vytvoření společensko rekreačního centra obce se 
soustředěním základního občanského vybavení a ploch pro sport a rekreaci v dominantní poloze 
v historické struktuře obce a současně na přechodu do krajiny – z hlediska využití těchto ploch 
viz kap. A.1.C. této zprávy.
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D.4. Koncepce veřejných prostranství

Síť stávajících veřejných prostranství v zastavěném území byla v základní struktuře stabilizována. 
Řešením územního plánu byly navrženy nové plochy veřejných prostranství v souvislosti 
s návrhem zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených obytných a doplnění dílčích úseků 
(zejm. rozšíření stávajících veřejných prostranství) v zájmu zajištění potřebných parametrů a kvality 
jejich uspořádání – z hlediska využití těchto ploch viz kap. A.1.C. této zprávy.

Územním plánem byly jako plochy veřejných prostranství v krajině vymezeny pozemky základní 
kostry stávající cestní sítě v krajině sloužící k zajištění prostupnosti krajiny a nové plochy, které 
tuto síť doplňují nebo nahrazují úseky určené ke zrušení (účelové komunikace) – z hlediska 
využití viz kap. A.1.D. této zprávy.

Požadavky na změnu územního plánu: potřeba změny koncepce veřejné infrastruktury
tj. dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství nevyplývá;
bude prověřena možnost změny umístění a rozsahu plochy pro ČOV.

A.1.E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
nerostů a podobně

E.1. Základní zásady uspořádání krajiny

Zásadou celkového uspořádání území je zachování kompaktního charakteru zástavby obce a 
zachování uceleného nezastavěného území, s důrazem na význam horizontů v okolí obce jako 
dominantních krajinných prvků a krajinný význam údolí Kopřivnice.  Územním plánem bylo 
navrženo posílení ekologické a vodohospodářské stability krajiny.

E.2. Vymezení ploch

Územním plánem byly vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití sloužící pro 
zachování a tvorbu hodnot krajiny a její využívání:

 Plochy přírodní NP – stabilizované (zahrnující drobné lesní pozemky a jinou zeleň na 
ostatních plochách) a navrhované (plochy s převažujícím porostem dřevin), které jsou 
součástí prvků územního systému ekologické stability. 

 Plochy zemědělské NZ – stávající intenzívně obhospodařované plochy (jejich součástí jsou 
a budou i další účelové komunikace a liniové interakční prvky).

 Plochy smíšené nezastavěného území – plochy, jejichž vymezením se vyjadřuje zájem na 
symbióze více různých funkcí krajiny: 

NS.r – krajinné smíšené s rekreačním využitím – stabilizovaná plocha volně navazující na 
navržený sportovně rekreační areál a navrženou malou vodní nádrž,

NS.x – specifické a ostatní (spolu s funkcí zemědělství významně zastoupena funkce 
ochrany přírody a krajiny a funkce vodohospodářská včetně protierozní ochrany) –
stabilizované plochy v lokalitách zemědělských pozemků (zejm. travní porosty, sady a 
zahrady v krajině i orná půda se zastoupením přírodních prvků a zeleně na ostatních 
plochách mimo biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability) a plochy 
změn v lokalitách převážně intenzívně zemědělsky využívaných, kde je nezbytné posílit 
význam či umožnit uplatnění dalších funkcí smíšeného využití.

 Plochy vodní a vodohospodářské:

WT – vodní toky a plochy – stabilizovaná plocha vodního toku Kopřivnice a plochy změn –
navržená malá vodní nádrž Kopřivník a přeložka úseku Kopřivnice mimo vodní nádrž,

WP – vodohospodářské plochy – plochy změn a územní rezervy – navržené hráze suchých 
nádrží.  

V krajině jsou dále mimo výše uvedených ploch zastoupeny:

 Plochy dopravní infrastruktury DS – silniční doprava – vymezeny pozemky stávající silnice 
III. třídy v nezastavěném území.
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 Plochy veřejných prostranství PV – zahrnují pozemky stávající a navrhované cestní sítě 
v krajině (účelové komunikace) sloužící k zajištění prostupnosti krajiny. 

E.3. Územní systém ekologické stability

Na území obce byl územním plánem vymezen územní systém ekologické stability obsahující 
prvky regionálního a lokálního významu představované regionálním biokoridorem a na lokální 
úrovni biocentrem, biokoridory a interakčními prvky.

E.4. Vodní toky a plochy, ochrana proti povodním, opatření pro zvýšení retenčních 
schopností území

Územním plánem byla vymezena opatření pro zvýšení ochrany obce před náhlými lokálními 
záplavami a snížení vlivů vodní eroze v řešeném území:

- malá vodní nádrž Kopřivník (boční nádrž s retenční funkcí) vč. přeložky úseku koryta 
Kopřivnice a účelové komunikace,

- suché nádrže v rámci celého systému opatření na Kopřivnici a v údolí meliorační svodnice 
nad obcí – jako plochy změn suché nádrže na Kopřivnici v lokalitě U skály a v lokalitě Za 
humny, územní rezerva pro dvě suché nádrže na toku meliorační svodnice v lokalitách 
Přední boří a Kolomazná,

- zatravnění a vegetační úpravy – protierozní úprava v povodí – vymezením ploch smíšených 
nezastavěného území - specifických a ostatních,

- opatření nad obvodem zástavby – po obvodu zastavitelných ploch situovaných ve svazích 
návrh opatření zvyšující ochranu území proti extravilánovým vodám a splachům půdy ve 
formě mezí, průlehů, příkopů v plochách smíšených nezastavěného území specifických a 
ostatních (součást interakčních prvků).

E.5. Prostupnost krajiny

Územním plánem byla prostupnost krajiny zajištěna vymezením ploch veřejných prostranství pro 
stabilizaci základní kostry účelových a nemotoristických komunikací zajištujících propojení obce 
s okolními obcemi mimo silniční síť a prostupnost krajiny pro další trasy rekreačního charakteru.

E.6. Rekreační využívání krajiny

Územním plánem nebyly vymezeny plochy pro pobytovou rekreaci v krajině (umisťování staveb
pro rodinnou rekreaci je přípustné v souladu s podmínkami pro využití ploch).

Pro nepobytovou rekreaci byly vymezeny plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu 
a sport a dále plochy smíšené nezastavěného území – krajinné smíšené s rekreačním využitím.

E.7. Dobývání nerostů

V řešeném území nejsou dobývací prostory, ani územním plánem nebyly vymezeny plochy pro 
těžbu nerostů.  

Realizace záměrů na plochách v nezastavěném území (plochy změn v krajině) nebyla 
zaznamenána.

Požadavky na změnu územního plánu: potřeba změny koncepce uspořádání krajiny nevyplývá.

A.1.F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavního využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

Územním plánem byly stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínky prostorového uspořádání.

Požadavky na změnu územního plánu: z hlediska uplatňování územního plánu potřeba změny 
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití nevyplývá.
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A.1.G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

V uplynulém období byla realizována asanace:

VA1 Dokončení asanace objektu parc. č. st.8/2 v havarijním stavu. 

Dosud nebyly realizovány veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření:

Veřejně prospěšné stavby: 
SD1 Stavba místní komunikace v lokalitě Prostřední kopce – doplnění stávající 

komunikace o plochu nevyňatou ze ZPF,
SD2 Stavba místní komunikace s přemostěním Kopřivnice a navazující pěší komunikace 

napojené do místní komunikace v lokalitě Prostřední kopce
SD3 Stavba přeložky účelové komunikace s významem pro prostupnost území – náhrada 

úseku přerušeného stavbou vodní nádrže,
SD4 Stavba přeložky účelové komunikace s významem pro prostupnost území – náhrada 

úseku přerušeného stavbou vodní nádrže,
SDT5 Stavba dopravní a technické infrastruktury (součásti silnice, vodovod, STL plynovod) 

u zastavitelných ploch v lokalitě Pod silnicí, v koridoru vymezeném plochou SDT5,
SDT6 Stavba dopravní a technické infrastruktury (součásti silnice, kanalizace jednotná, 

splašková a dešťová, STL plynovod) u zastavitelné plochy v lokalitě Nad silnicí, 
v koridoru vymezeném plochou SDT6,

SDT7 Stavba dopravní a technické infrastruktury (místní komunikace, vodovod, STL 
plynovod) pro zastavitelné plochy v lokalitě Pod silnicí, v koridoru vymezeném 
plochou SDT7,

ST1 Stavba vodovodu – přívodního řadu do obce,
ST2 Stavba páteřní stoky splaškové kanalizace do ČOV,
ST3 Stavba čistírny odpadních vod,
ST4 Stavba stoky vyčištěné vody z ČOV do Kopřivnice,
ST8 Stavba splaškové a dešťové kanalizace pro plochy v lokalitách Nad silnicí a Pod 

silnicí, od plochy SDT6 po napojení splaškové kanalizace do páteřní stoky do ČOV 
(ST2) a dešťové kanalizace do Kopřivnice,

ST9 Stavba stoky splaškové kanalizace z lokality Prostřední kopce do páteřní stoky do 
ČOV (ST2), včetně čerpací stanice a výtlaku,

ST10 Stavba distribuční trafostanice v lokalitě Pod silnicí včetně přívodu VN ze stávajícího 
vedení č. 40 – odbočky k trafostanici v centru obce.

Veřejně prospěšná opatření:
OR1 Malá vodní případně suchá nádrž v lokalitě Vinohrady,
OR2 Přeložka úseku potoka Kopřivnice,
OR3 Hráz suché nádrže a terénní úpravy pro retenční prostor v lokalitě Za humny,
OR4 Hráz suché nádrže a terénní úpravy pro retenční prostor v lokalitě U skály,
OU1a,b Regionální biokoridor RK1536 (BK1/24 dle generelu ÚSES), 
OU2a,b,c Lokální biokoridor BK 6/24,
OU3a,b Lokální biokoridor BK 7/24,
OU4a,b,c Lokální biokoridor BK 9/24,
OU5 Lokální biokoridor BK 10/24,
OU6 Lokální biokoridor BK 11/24,
OUR7 IP 22b,d/24,
OUR8 IP 22c/24, 
OUR9 IP 22a/24, 
OUR10 IP 5/24,
OUR11 IP 1/24.

Požadavky na změnu územního plánu: z hlediska uplatňování územního plánu bude potřeba 
vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací aktualizována a v souvislosti se 
změnou v části odkanalizování a čištění odpadních vod bude prověřena změna vymezených 
veřejně prospěšných staveb.
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A.1.H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

V uplynulém období byla zahájena realizace veřejně prospěšné stavby:

PO2 Obecní sportovně rekreační areál,

Nebyly realizovány veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo:
PO1 Obecní dům – víceúčelové občanské vybavení s obecním úřadem,  
PP1 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část stavební parcely přesahující souvislou 

obvodovou linii plochy veřejného prostranství, pro zajištění nezbytných parametrů,
PP2 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část pozemku přesahující souvislou 

obvodovou linii plochy veřejného prostranství,
PP3 Rozšíření plochy veřejného prostranství o část stavební parcely přesahující souvislou 

obvodovou linii plochy veřejného prostranství,
PP4 Plocha veřejného prostranství pro pěší propojení podél severního okraje zástavby,
PP5 Rozšíření plochy veřejného prostranství na nároží na návsi o část stavební parcely 

v případě asanace či přestavby nárožního objektu ve špatném stavu,
PP6 Rozšíření plochy veřejného prostranství podél zastavitelné plochy bydlení v lokalitě 

Přední díly.

Požadavky na změnu územního plánu: bude aktualizována potřeba vymezení veřejně 
prospěšných staveb či opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

A.1.I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Územním plánem byly vymezeny plochy územních rezerv:

- R.04.WP, R.05.WP – 2 plochy (se způsobem využití WP – vodohospodářské plochy) –
hráze suchých nádrží na meliorační svodnici v lokalitách Přední boří a Kolomazná,

- se stanovenými podmínkami prověření potřeby dvou suchých nádrží na horním toku 
meliorační svodnice na podkladě hydrologického přepočtu povodí ve vztahu 
k pozemkové úpravě v povodí a vyhodnocení zkušenosti se stavem po provedení všech 
opatření návrhové etapy. Umístění hráze Přední boří nutno koordinovat s podmínkami 
ochrany vedení VVN č. 402.

- R.ZX (bez číselného označení) – 2 plochy (se způsobem využití ZX – zeleň ostatní a 
specifická) na pravém břehu Kopřivnice, severně a jižně od návsi.  

- se stanovenými podmínkami prověření možnosti uvolnění nezastavěné části pozemku na 
břehu Kopřivnice v plochách 01.SO.v a 04.SO.v (řešení majetkoprávních vztahů) a 
asanace či přestavby domu na pozemku parc. č. st.53 s uvolněním břehu Kopřivnice 
(část plochy severně od návsi).

Územní rezervy vodohospodářských ploch byly vymezeny ve smíšené ploše nezastavěného 
území – specifické a ostatní, v navržené ploše regionálního biokoridoru. Jedná se o plochy hrází 
dalších dvou suchých nádrží na meliorační svodnici navržených na základě Studie 
revitalizačních opatření (Enviprojekt Hradec Králové, 1997) jako součást komplexu opatření pro 
zvýšení retenčních schopností území v povodí Kopřivnice. Jejich potřebu příp. kapacitu je nutno 
prověřit hydrotechnickým výpočtem, ve vztahu k pozemkové úpravě v povodí. Územní rezerva 
pro hráz suché nádrže Přední boří umístěné v lokalitě s ohledem na terénní podmínky zasahuje
do ochranného pásma vedení VVN č. 402, v případě uplatnění této suché nádrže bude výsledné 
umístění hráze nutno koordinovat s podmínkami ochrany tohoto vedení.

Opatření návrhové etapy nebyla dosud realizována.

Územní rezervy ploch zeleně byly vymezeny ve dvou úsecích v plochách smíšených obytných -
vesnických 01.SO.v a 04.SO.v, v částech pozemků bezprostředně přilehlých k toku Kopřivnice. 
Jsou určené pro možnost postupného rozšíření biokoridoru BK 6/24. V ploše 01.SO.v se jedná 
o možnost rozšíření biokoridoru v případě budoucí asanace a stavby nového domu ve větší 
vzdálenosti od toku, v ploše 04.SO.v o možnost rozšíření biokoridoru v nezastavěné části 
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pozemků souvisejících s pozemky bydlení. 

Požadavky na změnu územního plánu: bude prověřena aktuálnost záměrů a potřeba vymezení 
ploch územních rezerv R.04.WP, R.05.WP a R.ZX.

A.1.J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování  

Územním plánem nebyly vymezeny.

Požadavky na změnu územního plánu: z hlediska uplatňování územního plánu potřeba 
vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, nevyplývá.

A.1.K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního 
plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti  

Územním plánem nebyly vymezeny.

Požadavky na změnu územního plánu: z hlediska uplatňování územního plánu potřeba 
vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, nevyplývá.

A.1.L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

Územním plánem byla stanovena etapizace pro zastavitelné plochy v lokalitě Pod silnicí –
komplex ploch 2. etapy je pro navržené funkce využitelný až po vyčerpání komplexu ploch 
1. etapy pro navržené funkce a obdobně komplex ploch 3. etapy je pro navržené funkce 
využitelný až po vyčerpání komplexu ploch 2. etapy pro navržené funkce.

Požadavky na změnu územního plánu: z hlediska uplatňování územního plánu potřeba změny 
etapizace nevyplývá.

A.1.M. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 
může vyzpracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt  

Územním plánem nebyly vymezeny.

Požadavky na změnu územního plánu: z hlediska uplatňování územního plánu potřeba 
vymezení těchto staveb nevyplývá.

A.1.N. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 
odst. 1 stavebního zákona  

Územním plánem byly jako nezpůsobilé pro zkrácené řízení vymezeny stavby rodinných domů 
vč. terénních úprav v zastavitelné ploše Z.03.BI.

Požadavky na změnu územního plánu: bude vypuštěno vymezení těchto staveb, které již 
nemůže být součástí územního plánu – viz dále kap. A.2. této zprávy.

A.2. VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ 
PLÁN VYDÁN

 V době zpracování návrhu Územního plánu Čelechovice byl posuzován jeho soulad 
s Politikou územního rozvoje České republiky schválenou usnesením vlády České republiky 
č. 561 ze dne 17.5.2006, a která nestanovovala konkrétní úkoly pro územní plánování 
s dopadem na řešení Územního plánu Čelechovice. Při vydání Územního plánu Čelechovice byl
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již posuzován jeho soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, která byla 
schválena usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009.

 V době zpracování návrhu Územního plánu Čelechovice byl posuzován jeho soulad 
s Územním plánem velkého územního celku Olomoucké aglomerace ve znění 1. změny 
územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace a návrhem Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje. Při vydání územního plánu byl již posuzován jeho soulad se
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
dne 22.02.2008 formou opatření obecné povahy pod čj.: KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, 
tj. v době projednávání návrhu územního plánu. Územní plán Čelechovice byl se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v souladu.

Po vydání Územního plánu Čelechovice byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011 vydána 
aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Pro Územní plán Čelechovice
z následné aktualizace zásad územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky.

Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
v platném znění je uvedeno v kap. C.2. této zprávy.

 Po vydání Územního plánu Čelechovice byla dokončena digitalizace katastrální mapy –
dne 18.11.2010 byla vyhlášena platnost obnoveného operátu v katastrálním území Čelechovice 
u Přerova.

 Dnem 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony (dále jen novela stavebního zákona). Podle jeho Čl. II 
Přechodná ustanovení, bodu 4., se části územně plánovací dokumentace, které nabytím 
účinnosti novely stavebního zákona nemohou být její součástí, nepoužijí a při nejbližší 
aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny, a podle bodu 18., obsahuje-li 
územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení, tato jeho část se
nepoužije a uvedené vymezení musí být z územního plánu vypuštěno při vydání jeho nejbližší 
změny. 

Požadavky na změnu územního plánu:
- po prověření bude zrušeno vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebo pro které lze uplatnit 
předkupní právo, které vzhledem ke změně vlastnických vztahů toto vymezení nevyžadují;

- po prověření budou případně vypuštěny podrobnosti, které nesmí územní plán obsahovat 
podle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů
(tj. podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím), 
dále je nutné ve vazbě na ust. § 101 odst. 1 tohoto zákona vypustit resp. zrušit vymezení 
předkupního práva k pozemkům pro veřejně prospěšné stavby, pro které postačí zřízení 
věcného břemene – vedení technické infrastruktury (součástí společných ploch pro 
dopravní a technickou infrastrukturu) a pro veřejně prospěšná opatření – prvky územního 
systému ekologické stability (založení prvků ÚSES s protierozním opatřením) a vypustit 
vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

A.3. VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH 
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Lze konstatovat, že území se vyvíjí v souladu s předpoklady zakotvenými v územním plánu a 
v souladu s předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatelstva. Zásadní negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny. Územní 
rozvoj obce, který není nepřiměřený její velikosti a počtu obyvatel, neohrozil přírodní, krajinné 
ani kulturní hodnoty území, ani nedošlo k ohrožení principů sociální soudržnosti a ochrany 
veřejného zdraví. Dále je rozvedeno v následující kapitole B. 
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B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Územně analytické podklady ORP Přerov byly v souladu s ust. § 26–29 stavebního zákona
ve znění pozdějších právních předpisů pořízeny k 30.11.2008, tj. v době projednání návrhu
Územního plánu Čelechovice, a tudíž nemohly být při jeho zpracování zohledněny (podkladem 
pro úpravu návrhu územního plánu byly poskytnuté dílčí údaje zejm. o technické infrastruktuře). 
Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) ORP Přerov jsou aktualizovány průběžně, jejich 
druhá úplná aktualizace byla pořízena ke dni 31.12.2012.

Rozbor udržitelného rozvoje území: 

Dle SWOT analýzy, vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území a 
určení problémů pro řešení v územně plánovací dokumentaci – závěrů podrobné SWOT analýzy 
obce Čelechovice jsou hodnoceny jako příznivé sociální pilíř, což vyplývá z demografického 
vývoje – přírůstku obyvatel, z dobré vybavenosti území prostory pro společenský a kulturní život, 
i když horší vybaveností území technickou infrastrukturou, a ekonomický pilíř, což vyplývá 
z průměrné nezaměstnanosti, vysoké vyjížďky za prací a dobré dostupnosti pracovištních center 
Olomouc a Přerov; jako slabý je hodnocen pilíř přírodní, což vyplývá z výskytu rozsáhlých ploch 
zemědělské půdy náchylných k větrné a vodní erozi, převážně agrární krajiny s nedostatkem 
přirozených ekosystémů (koeficient ekologické stability KES 0,22).

Přerovsko (jako specificky vybrané území ORP Přerov zahrnující mj. obec Čelechovice) –
centrem vyšší občanské vybavenosti a pracovištním centrem se širokým spektrem možností jak 
v oblasti kultury, sportu, zaměstnanosti, tak i sociální oblasti je město Přerov, které je velkým
dopravní uzel s dobrým napojením na nadřazenou silniční a železniční síť a s vazbou na 
leteckou dopravu. U řady obcí je potlačen pilíř životního prostředí v souvislosti se zemědělským 
způsobem hospodaření. V rámci řešení vyváženosti územních podmínek je nutno provádět 
opatření především ke zvýšení stability krajiny. Jedním ze zásadních problémů celého území je 
relativně vysoká nezaměstnanost, která se projevuje v hodnocení především u malých obcí.

Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci obce Čelechovice dle ÚAP: 

Ze SWOT analýzy, vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a grafické části ÚAP – Výkresu 
problémů pro území obce Čelechovice vyplývá následující výčet problémů k řešení v územním 
plánu:

Nadmístní problém:

 řešit protipovodňovou ochranu obce.

       Místní problémy:

 řešit vymezení ploch a koridorů pro ČOV a kanalizaci,

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy (v lokalitě
Přední díly severozápadně od zastavěného území),

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – ÚSES.

Všechny uvedené problémy jsou již v Územním plánu Čelechovice odpovídajícím způsobem 
řešeny. 

Návrh opatření pro zvýšení ekologické a vodohospodářské stability zemědělské krajiny – mj. 
zvýšení retenčních schopností území spočívá ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
které nejlépe odpovídají požadovaným zásadám, a návrhu dalších konkrétních opatření –
územního systému ekologické stability (prvky regionálního a lokálního významu) a systému 
prvků protipovodňové a protierozní ochrany v krajině a nad obvodem zástavby – podrobněji viz
kap. A.1.E této zprávy.

Z hlediska koncepce odvádění a čištění odpadních vod byla vymezena dostavba kanalizačního 
systému s postupným přetvářením na kanalizaci oddílnou, zahrnující i stavbu čistírny odpadních 
vod na pravém břehu Kopřivnice, vč. vymezení plochy pro její umístění – podrobněji viz 
kap. A.1.D. této zprávy.
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Kromě výše uvedených problémů z ÚAP ORP Přerov vyplývá a je územním plánem řešeno 
následující:

- zohlednění hodnot území – kromě hodnot přírodních a kulturních, které jsou zároveň limity 
využití území, i dalších hodnot přírodních (přírodní zdroje pitné vody) a kulturních (objekty a 
zařízení v památkovém zájmu),

- jsou zapracovány záměry v řešeném území vč. návrhu protipovodňové a protierozní 
ochrany; nadmístní záměr koridoru pro posílení stávajícího profilu V402 Krasíkov –
Prosenice, který není součástí řešení územně plánovací dokumentace vydané krajem, není 
v územním plánu zapracován (ve schválené Zprávě o uplatňování Politiky územního 
rozvoje České republiky 2008 je součástí požadavků na aktualizaci politiky územního 
rozvoje požadavek na prověření účelnosti vymezení tohoto rozvojového záměru v PÚR),

- limity využití území jsou v územním plánu uplatněny a respektovány s ohledem na datum 
jeho zpracování (nejsou ochranná pásma radioreléové trasy a ochranné pásmo lesa).

Požadavky na změnu územního plánu: po prověření budou aktualizovány limity využití území 
resp. chybějící budou doplněny.

C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

C.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením 
vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. 

Územní plán Čelechovice způsobem a v míře dané charakterem předmětného území respektuje 
a naplňuje rámcové požadavky na územně plánovací dokumentaci, stanovené v obecné poloze 
v čl. (14)–(32) kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území:

 chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice,

 komplexně řeší způsob využití území,

 vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi,

 vytváří podmínky pro hospodárné využití zastavěného území, ochranu nezastavěného území, 

 vytváří podmínky pro implementaci a respektování územního systému ekologické stability a 
zvyšování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny, 

 vytváří podmínky pro cestovní ruch, turistiku a pro prostupnost krajiny,

 vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami.

Řešené území obce Čelechovice se nenachází v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické 
oblasti republikového významu.

Z hlediska vymezených ploch a koridorů dopravní infrastruktury a koridorů technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů nestanovuje PÚR ČR konkrétní úkoly pro 
územní plánování s dopadem na řešení Územního plánu Čelechovice.

Požadavky na změnu územního plánu: žádné požadavky nevyplývají – Územní plán 
Čelechovice je s PÚR ČR v souladu. 

C.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) vydaných Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné 
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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 pro Územní plán Čelechovice vyplývají požadavky na respektování:

 zohlednění priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

– územní plán způsobem a v míře dané charakterem předmětného území respektuje a 
naplňuje požadavky na územně plánovací dokumentaci (stanovené v kap. A.1.), zvláště
priority a zásady pro změny v území v oblasti ochrany životního prostředí;

 zařazení obce Čelechovice mimo rozvojové osy, rozvojové a specifické oblasti

– je územním plánem respektováno, rozvoj obce je však podpořen polohou obce
v bezprostředním sousedství rozvojových oblastí RO1 Olomouc a RO6 Přerov a rozvojové 
osy OS8 – spojnice dvou velkých měst a rozvojových oblasti Olomouc a Přerov;

 při návrhu zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod vycházet 
z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schváleného 
Plánu oblasti povodí Moravy

– koncepce zásobování pitnou vodou a koncepce odvádění a likvidace odpadních vod 
stanovená Územním plánem Čelechovice vycházela z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje v platném znění (dále jen PRVKOK) – obec bude napojena na Skupinový 
vodovod Přerov, přívod vody je však z kapacitních důvodů navržen z vodojemu Kokory 
tj. odlišně od PRVKOK, který předpokládá zásobování z vodojemu Sobíšky (bez projevu na 
území obce – přívodní řad navrhován v obou případech ve stejné trase); likvidace odpadních 
vod je řešena návrhem čistírny odpadních vod, která bude sloužit pro obec Čelechovice nebo 
bude společná pro obce Čelechovice a Nelešovice – umožněny obě alternativy dle PRVKOK;

 koncepce zásobování elektrickou energií tj. respektování zařízení a liniových staveb 
nadmístního významu elektrizační soustavy s jejich ochrannými pásmy – stávající vedení 
přenosové soustavy 400 kV  

– řešení územního plánu stávající vedení respektuje;

 vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES – regionální biokoridor RK 1536

– vymezení regionálního biokoridoru resp. jeho upřesnění v územním plánu je plně v souladu;

 závazných regulativů Územní studie na umisťování větrných elektráren na území 
Olomouckého kraje

– územní plán plochy pro umisťování větrných elektráren nenavrhuje (dle územní studie je 
území obce pro umisťování větrných elektráren nepřípustné nebo podmíněně přípustné);

 začlenění obce do krajinného celku A. Haná

– řešení územního plánu respektuje základní zásady stanovené pro daný krajinný celek;

 veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: veřejně 
prospěšné opatření založení prvků ÚSES – regionální biokoridor RK 1536

– v územním plánu je regionální biokoridor vymezen jako veřejně prospěšné opatření OU1a,b,

 požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovací dokumentaci obcí 

– územní plán je zpracován v souladu s požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany 
území (stanovenými v kap. A.8.1.) – přičemž řešeného území se týkají pouze v obecné 
poloze, zejm. požadavek na koordinaci opatření na hranicích obcí, 

– územní plán je zpracován v souladu s požadavky pro provádění změn v území, pro 
vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a návrh veřejné infrastruktury (stanovenými 
v kap. A.8.2):

- respektuje požadavky k zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení,
- respektuje požadavky k zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení a 

budoucích potřeb v dimenzování nároků na technickou infrastrukturu,
- pozornost byla věnována koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a 

technické infrastruktury a prvků územního systému ekologické stability na hranicích obcí.
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KOORDINACE ÚZEMNÍCH VAZEB SE SOUSEDNÍMI OBCEMI:

Kokory:
- regionální biokoridor RK 1536: koordinace je zajištěna prostřednictvím lokálního 

biocentra na hranici území obcí Čelechovice a Kokory, návaznost skladebných prvků 
územního systému ekologické stability na lokální úrovni je zajištěna,

- koordinace suché nádrže v lokalitě U skály – hráz resp. terénní úprava pro zachycení
retence na území obce Čelechovice, retenční prostor převážně na území obce Kokory,

- technická infrastruktura: zásobování obce plynem z regulační stanice Kokory 
prostřednictvím STL plynovodní sítě obce Kokory a navržené zásobování vodou 
prostřednictvím vodojemu Kokory (tento způsob se předpokládá z kapacitních důvodů
odlišně od PRVKOK, nemá však vliv na řešení na území obce Čelechovice),

- návaznost veřejných prostranství zajišťujících prostupnost území (cesta do Nelešovic), 
- návrh zastavitelných ploch a protierozních opatření v lokalitě Prostřední kopce dosahuje 

po hranici k. ú. Kokory.

Krčmaň, Velký Týnec:
- územní vazby jsou omezené jen na návaznost prvků územního systému ekologické 

stability na lokální úrovni a veřejných prostranství zajišťujících prostupnost území. 

Suchonice:
- regionální biokoridor: změna trasy regionálního biokoridoru RK 1536 vyplývá ZÚR OK a 

způsob řešení tohoto biokoridoru navržený v Územním plánu Čelechovice se projevil i ve 
způsobu vstupu tohoto regionálního biokoridoru do katastru obce Suchonice, včetně 
souvisejících úprav tras účelových komunikací,

- územní rezervy pro suché nádrže na území obce Suchonice jsou součástí systému pro
zvýšení retenčních schopností území iniciovaných zájmem ochrany obce Čelechovice.

Požadavky na změnu územního plánu: žádné požadavky nevyplývají – Územní plán 
Čelechovice je se ZÚR OK v souladu.

D. PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
PODLE UST. §  55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

D.1. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy

Souhrn využití navrhovaných ploch znázorňuje tabulka v kap. A.1.C. (Přehled zastavitelných 
ploch a ploch přestavby vymezených platným Územním plánem Čelechovice a jejich využití).
Tabulkový přehled ukazuje, že k využívání zastavitelných ploch dochází zatím v menším 
rozsahu.

V obci je zájem o bydlení. Z údajů následujícího tabulkového přehledu vymezených ploch pro 
bytové funkce (s uvedením počtu RD) vyplývá, že zůstává nevyužito 5,35 ha, tj. 87,8 % 
zastavitelných ploch bydlení a 2,98 ha, tj. 100 % ploch smíšených obytných. 

Označení 
plochy

Předpokl. 
počet RD 

Výměra plochy 
(ha)

Z toho využito  
(ha)

K využití 

(ha) (%)

Plochy bydlení – bydlení individuální
Z.01.BI 1 0,19 0,19 0,00 0
Z.03.BI 4 1,00 0,42 0,58 58,1
Z.04.BI 3 0,55 0,14 0,41 74,9
Z.07.BI 1–2 0,19 - 0,19 100,
Z.08.BI 6–10 1,41 - 1,41 100
Z.15.BI 10–15 1,90 - 1,90 100
Z.27.BI 8–10 0,96 - 0,96 100
Celkem 33-45 6.09 0,74 5,35 87,8
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Plochy smíšené obytné – vesnické
Z.06.SO.v 1 0,37 - 0,37 100
Z.10.SO.v 10–13 1,91 - 1,91 100
Z.13.SO.v 5 0,70 - 0,70 100
Celkem 16-19 2.98 - 2,98 100

Rozsah provedené zástavby není nepřiměřený a ani územním plánem předpokládaný 
demografický vývoj obce Čelechovice (118 obyvatel k 01.01.2013) nedoznal takových změn, že 
by bylo třeba provést nové bilance potřeby navržených ploch pro bydlení. 

Vymezené zastavitelné plochy veřejných prostranství a technické infrastruktury nebyly dosud 
využity.

D.2. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

Z hlediska jejich využívání je v Územním plánu Čelechovice vymezen dostatečný rozsah 
zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených obytných zajišťujících rozvoj obce (v porovnání 
se současnou velikosti obce je rozsah těchto ploch pro obytné funkce značný a ve vztahu 
k charakteru území obce vyžaduje rozložení této kapacity ploch, do velmi dlouhého časového 
horizontu významně přesahujícího obvyklé období, ke kterému se vztahují bilance územního 
plánu). 

Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch bydlení či jiných funkcí nebyly během 
uplatňování územního plánu zaznamenány.

Požadavky na změnu územního plánu: na základě výše uvedeného se požadavky na vymezení
nových zastavitelných ploch podle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů neuplatňují.

E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY

Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Čelechovice jsou obsahově zpracovány
v souladu s ust. § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
právních předpisů, dle přílohy č. 6. 

Rozsah území řešeného změnou je dán rozlohou správního územím obce Čelechovice, které 
tvoří katastrální území Čelechovice u Přerova.

E.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

1. Politika územního rozvoje

Dle PÚR ČR není správní území obce Čelechovice součástí žádné rozvojové osy, rozvojové 
oblasti ani specifické oblasti.

Z hlediska rámcových zásad stanovených v čl. (14)–(32) kap. 2 Republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území se na řešení změny v obecné poloze 
vztahuje priorita: 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnu.

PÚR ČR nestanovuje žádné konkrétní úkoly pro územní plánování, mající dopad na řešení 
změny Územního plánu Čelechovice. 
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2. Zásady územního rozvoje

Dle ZÚR OK v platném znění není řešené území vymezeno jako součást rozvojové oblasti,
rozvojové osy ani specifické oblasti.

Priority Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění v kap. A.1. Stanovení 
priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území ani zásady uvedené 
v kap. A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací 
činnosti obcí a na řešení územně plánovací dokumentace obcí, zejména s přihlédnutím 
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury, se předmětu změny s ohledem na její 
charakter a podrobnost netýkají. 

Předmět změny územního plánu není předmětem řešení v podrobnosti ZÚR OK v platném 
znění, nedotýká se ploch a koridorů nadmístního významu ani jiných hájených zájmů na úrovni 
této dokumentace.

ZÚR OK v platném znění stanovují vycházet při návrhu odvádění a čištění odpadních vod 
v územních plánech z aktuálního znění PRVKOK. Pro obec Čelechovice PRVKOK uvádí, 
v principu shodně s územním plánem, návrh nové kanalizace s ukončením na ČOV (přepojení 
kanalizačních stok a prodloužení stoky až k soutoku potoků Kopřivnice a Nelešovického potoka, 
kde je uvažována malá aktivační ČOV společná pro obce Čelechovice a Nelešovice; možná je i 
alternativa samostatných malých čistíren pro obě obce). Vzhledem k potřebě odlišného řešení
bude obec žádat o aktualizaci PRVKOK, aby tak byl zajištěn nezbytný soulad změny územního 
plánu s platným PRVKOK.

3. Územně analytické podklady

Problémy vyplývající z ÚAP ORP vč. vymezení ploch a koridorů pro ČOV a kanalizaci jsou
Územním plánem Čelechovice řešeny. Předmětem změny bude prověření možnosti změny 
umístění a rozsahu plochy pro ČOV včetně související korekce trasy kanalizace.

Navrhované řešení musí respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a 
správních rozhodnutí a zohlednit hodnoty území. Přitom bude vycházeno i z ÚAP ORP Přerov 
v platném znění.

Limity využití území uplatněné v územním plánu budou po prověření aktualizovány resp. 
chybějící limity (jako ochranné pásmo radioreleové trasy, ochranné pásmo lesa) budou 
doplněny.

4. Další požadavky

Z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje v platném znění nevyplývají na 
změnu Územního plánu Čelechovice žádné konkrétní požadavky. 

Pro řešení změny Územního plánu Čelechovice nevyplývá z širších vztahů žádný požadavek a 
ani se nepředpokládá s ohledem na charakter navrhované změny, že tato ovlivní širší vztahy 
v území. V grafické části odůvodnění změny územního plánu, výkresu č. II/2 Výkres širších 
vztahů, bude provedeno správné označení rychlostní silnice.

Z důvodu dokončení digitalizace katastrální mapy (DKM platná od 18.11.2010) bude součástí
změny úprava (upřesnění) vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v rámci upřesnění 
hranic pozemků a všech souvisejících bilančních údajů.

E.A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch

 Pro urbanistickou koncepci nevyplývají z PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP ORP 
Přerov v platném znění a širších vztahů v území žádné požadavky nad rámec požadavků 
uvedených v kap. E.A.

 Vymezení zastavěného území bude aktualizováno podle ust. § 58 stavebního zákona ve 
znění pozdějších právních předpisů.
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 Bude prověřena možnost vymezení plochy technické infrastruktury TV – vodní hospodářství 
pro umístění ČOV na pozemcích parc. č. 60/1, 60/4 resp. změna umístění a rozsahu plochy 
pro ČOV vymezené platným územním plánem – plocha Z.22.TV (původně vymezená 
plocha bude zrušena).

 V textové části, kap. I/C.3. bude v tabulce vymezených ploch přestavby opraveno označení 
plochy P.02.OS (oprava formální chyby).

 Podmínky prostorového uspořádání budou prověřeny ve smyslu ust. § 43 odst. 3 
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů a budou případně vypuštěny 
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.

 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového 
uspořádání budou prověřeny z hlediska používaných pojmů – budou doplněny definice 
pojmů, které nejsou definovány v jiných obecně platných předpisech či normách.

 Bude prověřena potřeba vymezení ploch územních rezerv R.04.WP, R.05.WP –
vodohospodářské plochy a R.ZX – zeleň ostatní a specifická – viz kap. E.B. této zprávy.

 Bude vypuštěno vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

E.A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn

 Na koncepci veřejné infrastruktury nevyplývají z PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP 
ORP Přerov v platném znění a širších vztahů v území žádné požadavky nad rámec 
požadavků uvedených v kap. E.A. 

 S ohledem na charakter změny územního plánu se nepředpokládají požadavky na řešení 
změn ve stávající koncepci veřejné infrastruktury.

 Bude prověřeno a podle potřeby řešeno dopravní napojení plochy pro ČOV na komunikační 
síť.

 Bude prověřena možnost změny umístění ČOV a související korekce trasy kanalizační 
stoky.

E.A.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

 Na koncepci uspořádání krajiny nejsou z PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP ORP 
Přerov v platném znění a širších vztahů v území kladeny žádné další požadavky nad rámec 
požadavků uvedených v kap. E.A.

 Návrh vymezení nové plochy zastavitelného území bude řešen s minimálním dopadem na 
krajinu a krajinný ráz.

 Navrhované řešení bude v rozpracovanosti projednáno s orgánem ochrany přírody a krajiny.

 Důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond budou vyhodnoceny a 
odůvodněny v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláškou MŽP ČR č.13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Změnou dotčená lokalita pro umístění čistírny odpadních vod v jižní části katastrálního 
území se nachází v BPEJ 3.08.10, III. třídě ochrany ZPF.

 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití u všech ploch v nezastavěném 
území a budou prověřeny z hlediska vyloučení staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, které 
nelze v těchto plochách umisťovat.
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E.B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které bude nutno prověřit 

Změnou územního plánu bude prověřena aktuálnost záměrů a potřeba vymezení ploch územních
rezerv R.04.WP, R.05.WP – plochy vodní a vodohospodářské, R.ZX – plochy zeleně, navrženo 
jejich případné převedení do ploch změn nebo odůvodněno trvání potřeby jejich vymezení.

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

 Nová plocha pro ČOV bude po dohodě s obcí vymezena jako veřejně prospěšné stavba. 

 Bude zrušeno vymezení předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření, pro které již nelze předkupní právo dle ust. § 101 odst. 1 stavebního 
zákona ve znění pozdějších právních předpisů uplatnit. 

 Vymezené veřejně prospěšné stavby, veřejná prospěšná opatření a plocha pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, a veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, budou prověřeny z hlediska 
jejich potřebnosti (změna vlastnických práv, nezbytnost) a po dohodě s obcí bude případně 
jejich vymezení zrušeno. 

 U veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, bude vypuštěn výčet dotčených pozemků. 

E.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 

Vzhledem k charakteru změny územního plánu se požadavky neuplatňují.

E.E. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Vzhledem k charakteru změny se požadavek na zpracování variant neuplatňuje. 

E.F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 

Návrh změny Územního plánu Čelechovice bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění, a s dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, platnými v době jeho zpracování, v členění: 

I. Změna územního plánu 

Textová část bude obsahovat změnová ustanovení, kterými se mění textová část I. Územní plán 
Územního plánu Čelechovice. 

Grafická část bude obsahovat zákres změn nad katastrální mapou v rozsahu výkresů: 

I/1 Výkres základního členění území, měř. 1:5 000, 

I/2ab Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, měř. 1:5 000, 

I/2cd Hlavní výkres: dopravní a technická infrastruktura, měř. 1:5 000, 

I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, měř. 1:5 000,

I/4 Stanovení pořadí změn v území, měř. 1:5 000.

Samostatné výkresy I/2ab a I/2cd budou v případě potřeby změnou sloučeny.

II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část odůvodnění bude obsahovat zdůvodnění navrhovaného řešení v rozsahu přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
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dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních 
předpisů, včetně náležitostí dle ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů.

Grafická část odůvodnění bude obsahovat zákres změn v rozsahu výkresů:

II/1 Koordinační výkres, měř. 1:5 000, 

II/1v Koordinační výkres – výřez, měř. 1:2 000, 

II/1vT Koordinační výkres technické infrastruktury – výřez, měř. 1:2 000, 

II/2 Výkres širších vztahů, měř. 1:50 000, 

II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, měř. 1:5 000.

II/3v Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez, měř. 1:2 000. 

Výkresy grafické části budou zpracovány nad digitální katastrální mapou. 

Dokumentace bude upravena tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům metodiky MINIS 
Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS (verze 2.2, popř. jiná verze 
aktuální v době zpracování změny) doporučené Odborem strategického rozvoje kraje Krajského 
úřadu Olomouckého kraje.

Změna Územního plánu Čelechovice bude předána: 

- pro účely projednání ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na CD nosiči se soubory ve 
formátu *pdf, 

- vydaná dokumentace v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a na CD nosiči: grafická část ve 
formátech *dgn a *pdf, textová část ve formátech *doc, *xls a *pdf.

Dokumentace bude odevzdána ve složce formátu A3, textové části v nerozebíratelných vazbách.

Dokumentace bude opatřena podpisem a autorizačním razítkem projektanta.

V souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů bude 
vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání změny Územního plánu Čelechovice.  

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

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neuplatňuje. Požadovaná změna 
nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (v řešeném území 
se nevyskytuje), a s ohledem na charakter změny resp. záměr v území není ani nezbytné ani 
účelné ji komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 

F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA 
EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neuplatňuje – viz kap. E.G. této 
zprávy. 

G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO

Požadavek na zpracování variant se vzhledem k charakteru změny neuplatňuje – viz kap. E.E. 
této zprávy. 
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H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE 
SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY A. AŽ D. VYPLYNE POTŘEBA 
ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ze skutečností uvedených v kap A.–D. této zprávy nevyplývá potřeba změny, která podstatně 
ovlivňuje koncepci územního plánu. Návrh na pořízení nového územního plánu se tedy nepodává.

I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY 
VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY

Ve vyhodnocení uplatňování Územního plánu Čelechovice v uplynulém období nebyly negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území zjištěny. 

J. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Čelechovice od doby jeho vydání a také 
na základě vyhodnocení souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací uvedeného 
v kap. C.2. této zprávy nebyl shledán žádný důvod či vznesen návrh na aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.


