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

A1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  PA1. DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚOŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPNSÚ    

Pořízení Změny č.1 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Rokytnice bylo schváleno 
usnesením zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice ze dne 23.1 2003. 

Cílem pořízení Změny č.1 ÚPNSÚ Rokytnice  je zajistit možnost vydávání územních 
rozhodnutí na stavby ve vybraných lokalitách v souladu s ÚPD.  

Důvodem pro pořízení Změny č.1 ÚPnSÚ Rokytnice je zájem obce uskutečnit v několika 
lokalitách obce dílčí změny rozsahu území určeného pro rozvoj bydlení, vzhledem k tomu, že 
obec postupně vyčerpává dostupné rozvojové plochy.  

Konkrétně je v jednotlivých lokalitách důvodem pro pořízení Změny : 

• V lokalitě č.1 zájem obce umožnit výstavbu v ploše volně navazující na stávající zástavbu a 
s dostupnou technickou infrastrukturou.  

• V lokalitě č.2 zájem obce umožnit plné využití pozemku funkčně souvisejícího se stávajícím 
bytovým domem pro funkce doplňující bydlení, včetně stavby skupiny garáží pro obyvatele 
tohoto domu. To bude možné upřesněním rozsahu stavové plochy bydlení, jedná se 
prakticky o nápravu stavu, který vznikl nadměrnou podrobností vymezení funkčních ploch 
v ÚPnSÚ. Dále se požaduje nevelké rozšíření ploch pro bydlení v navazující ploše (přesun 
z výhledu) 

• V lokalitě č.3 zájem obce umožnit plné využití plochy vymezené skupinou pozemků pro 
výstavbu rodinných domů. Severním okrajem této plochy je v ÚPnSÚ veden biokoridor, který 
navrhovanou zástavbu odděluje od přeložky silnice III/43515 navržené z důvodu původního 
požadavku vyloučení úrovňového přejezdu železničního koridoru. V rámci přípravy stavby 
koridoru správa dráhy od požadavku vyloučení úrovňového přejezdu a stavby nadjezdu 
upouští. Přeložka tím ztrácí své hlavní opodstatnění a perspektivu realizace v návrhovém 
období.   

Předmětem zakázky je  návrh změny, který svým obsahem a rozsahem naplňuje ust. 
stavebního zákona ve znění před 1.7.1998 a vyhl. č.84/1976 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 

Poznámka: Označení silnice I/18 dle platného ÚPnSÚ bylo změněno na II/150. V rámci 
následujícího textu  je dále používáno  toto nové označení.  
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A2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHA2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHA2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHA2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VÝČET KATASO ÚZEMÍ, VÝČET KATASO ÚZEMÍ, VÝČET KATASO ÚZEMÍ, VÝČET KATASTRÁLNÍCH TRÁLNÍCH TRÁLNÍCH TRÁLNÍCH 
ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ     

Území řešené Změnou č.1 zahrnuje tři lokality ve správním území Obce Rokytnice, tj. k.ú. 
Rokytnice u Přerova. 

LOKALITA Č.1: ROKYTNICE – VRCHNÍ DÍLY  

Lokalita č.1 se nachází na severovýchodním okraji obce, navazuje na stávající zástavbu. 
Je součástí výhledové plochy smíšeného bydlení a podnikatelských aktivit dle ÚPnSÚ. Řešené 
území je rozšířeno o prostor napojení obce na R55. 

LOKALITA Č.2: ROKYTNICE – PADĚLKY  

Lokalita č. 2 se nachází na severním okraji střední části obce, v prostoru – výseči 
vymezené silnicí II/150 (dle platného ÚPnSÚ I/18) a místní komunikací k hasičské zbrojnici, 
pokračující dále jako polní cesta do Kokor. 

LOKALITA Č.3: ROKYTNICE – RYBNÍKY, KAMENEC, KALAFÁŠ  

Lokalita se nachází na severním okraji západní části obce. Předmětem změny je rozšíření 
rozvojové plochy navržené v ÚPnSÚ až po místní a polní komunikaci vedoucí za okrajem 
zástavby. Součástí návrhu je zrušení přeložky silnice III/ 43515 navržené v trase této cesty.  

A3. PODKLADYA3. PODKLADYA3. PODKLADYA3. PODKLADY    

• ÚPnSÚ Rokytnice  (ALFAPROJEKT Olomouc, listopad 1996), schválený 1997 
• ÚPnVÚC olomoucké aglomerace (TERPLAN Praha, schváleno 16.7.1997), ve znění 1. změny 

(Atelier T-plan Praha 2001), schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 
28.11.2002 

• Studie zástavby v lokalitách č. 1 (ing. arch. Z. Michálek, 5/2000) a 3 (InveSta CZ, o.p.s. Brno, 
ing. arch. j. Kubín, ing. arch. R. Mach). 

• Technická studie R55 Olomouc – Kokory – Přerov, HBH Brno 11/2003 

• Podklady a informace správců zařízení technické infrastruktury: situace vodovodů v zájmové 
oblasti změny (VaK Přerov), VTL plynovod Klopotovice – Rokytnice (SMP Přerov),  projekt 
vedení VN v lokalitě Kamenec – Kalafáš (SME Přerov) 

A4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍ    

A. důvody pro po řízení změny ÚPnSÚ  

Bez požadavků. 

B. vymezení území řešeného zm ěnou č.1, výčet katastrálních území 

• Splněno dle Zadání. Nad rámec Zadání je v lokalitě č. 1 uveden návrh aktuálního  řešení 
napojení obce na rychlostní silnici R55 včetně souvisejících návazností. Touto změnou se ruší 
navržené využití místní komunikace podél lokality jako součásti napojení obce na R55. V lokalitě 
č. 3 dále zahrnuje aktualizaci tras VTL plynovodů dle podkladu SMP a orientačně korekci 
koridoru vysokorychlostní tratě dle ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace. 
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C. požadavky vyplývající z ÚPD VÚC 

• Splněno dle Zadání. V lokalitě č. 1 je rozsah plochy pro bydlení omezen téměř výhradně mimo 
ochranné pásmo R55, navazující část pozemků je určena pro navazující zahrady.  V návrhu 
změny jsou dále uvedeny: rozsah území záplavy r. 1997, aktualizace tras VTL plynovodů a 
koridoru vysokorychlostní tratě v souladu s ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace ve znění 1. 
změny.  Návrh v lokalitě č. 3 nevylučuje možnost ochranného ohrázování části obce dle 1. 
změny ÚPN VÚC OA. 

D. požadavky vyplývající ze širších vztah ů v území 

• V lokalitě č. 1 je nad rámec Zadání uveden návrh aktuálního  řešení napojení obce na rychlostní 
silnici R55 včetně souvisejících návazností, neboť souvisí s vlastním předmětem změny. Touto 
změnou se ruší navržené využití místní komunikace podél lokality jako součásti napojení obce 
na R55 a tím zlepšují podmínky pro navrhovanou plochu.  

• V lokalitě č. 3 jsou širší vztahy řešeny v nezbytném rozsahu v přímé souvislosti s předmětem 
změny, přitom  tak, aby nebyla vyloučena možnost  budoucího komplexního řešení celé západní 
části obce,  mj. ve vztahu k možnostem protipovodňové ochrany.  

E. požadavky vyplývající ze základních demografický ch, sociálních a ekonomických 
údajů obce a výhled ů 

• Splněno v souladu se zadáním.  Změna nemá podstatný vliv na tyto údaje. 

F. požadavky a podmínky pro rozvoj obce s p řihlédnutím k historickým, kulturním, 
urbanistickým a p řírodním podmínkám území 

F1. Z HLEDISKA A PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK V ÚZEMÍ:  

• Splněno v souladu se zadáním.    

F2. Z HLEDISKA URBANISTICKÝCH PODMÍNEK: 

• Splněno v souladu se zadáním, s tímto upřesněním: 

⇒ V lokalitě č. 1 nové řešení napojení obce na R55 vytváří výhodnější podmínky i pro plochu, 
která je předmětem změny. 

⇒ V lokalitě č. 2 je jako návrhová plocha uvedena i zahrada původně nejednoznačně 
začleněná do stavové plochy bydlení (v současnosti jiný vlastník)    

⇒ V lokalitě č. 3  je v souladu se zadáním uveden i koridor pro možnou přeložku silnice 
III/43515 ve výhledu.  

G.  Požadavky na vymezení zastavitelných území 

• Požadavek na vymezení hranice zastavitelného území se neuplatňuje vzhledem k tomu, že se 
jedná o změnu ÚPD zpracované podle  stavebního zákona ve znění  předpisů před 1.7.1998 a 
vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, 
ve znění pozdějších předpisů, kde není vyznačena hranice zastavitelného území  

• Za hranici zastavitelného území se považuje hranice ploch zastavěných a určených k zástavbě. 

• Změnou dochází k rozšíření území určeného k zástavbě příp. jiným urbanizačním účelům 
vymezeného dle platného ÚPnSÚ ve všech třech lokalitách Změny.  



 7 

H. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prost ředí, zdravých životních podmínek, na 
využitelnost p řírodních zdroj ů (včetně ZPF a PFL) a ochranu krajiny a na územní systémy 
ekologické stability 

H1. ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK:   

• Splněno v souladu se zadáním. V lokalitě č. 1 je rozsah plochy pro bydlení omezen téměř 
výhradně mimo ochranné pásmo R55, navazující část pozemků je určena pro zahrady. 

H2. OCHRANA VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ: 

2A)  OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 

• Splněno v souladu se zadáním, změnou nedochází k dotčení. 

2B)   OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 
• Splněno v souladu se zadáním, změnou nedochází k dotčení. 

2C)  OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD  

• Splněno v souladu se zadáním. Lokality č. 2 a 3 se nacházejí uvnitř ochranného pásma zdrojů 
přírodních minerálních vod zřídelní oblasti  Horní Moštěnice stupně IIB (dle platného ÚPnSÚ 3. 
stupně).  

H3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

• Splněno v souladu se zadáním, součástí dokumentace je zemědělská část s vyhodnocením 
důsledků Změny na ZPF. 

H4. OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PFL)  

• Splněno v souladu se zadáním, zábor lesních pozemků se nenavrhuje.  

H5. OCHRANA KRAJINY  

• Splněno v souladu se zadáním.  

H6. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

• Splněno v souladu se zadáním, v lokalitě č.3  je navržena úprava trasy biokoridoru, v lokalitě č.1 
reagují drobné změny ÚSES na převzaté nové  řešení napojení obce  na silnici R55. V lokalitě 
č.3 je koordinován návrh ÚSES a vedení VN navrženého v souběhu s biokoridorem tak, aby 
ochranné pásmo tohoto vedení nezasahovalo plochu biokoridoru (resp. umožnilo šířku BK mimo 
OP vedení, využitelnou pro výsadbu dřevin minimálně 15m.)  

I. Požadavky na ochranu kulturních památek, památko vě chrán ěných území a jejich 
ochranných pásem  

• Splněno v souladu se zadáním. Nad rámec zadání je uvedeno převzaté nové  řešení napojení 
obce  na silnici R55, které je příznivější vůči ochrannému pásmu nemovité kulturní památky 
zámku s parkem. 

J. Požadavky na řešení koncepce dopravy, ob čanského a technického vybavení a 
nakládání s odpady 

J1. DOPRAVA: 

• Splněno v souladu se zadáním.  

• Nad rámec zadání je v lokalitě č.1 uvedeno nové  řešení napojení obce  na silnici R55 převzaté 
z aktuálního podkladu přípravy stavby R55. 
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LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY  

• Splněno v souladu se zadáním. V lokalitě č.1 je rozsah plochy pro bydlení omezen téměř 
výhradně mimo ochranné pásmo R55, navazující část pozemků je určena pro zahrady. 

J2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:  

• V lokalitě č.3 je uplatněno řešení vedení VN dle aktuálního záměru SME. Trasa je však mírně 
upravena tak, aby ochranné pásmo vedení neomezilo šířku biokoridoru využitelnou pro výsadbu 
dřevin minimálně 15m, biokoridor zde není možno vymezit jiným způsobem. 

• Jinak splněno v souladu se zadáním 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

• Splněno v souladu se zadáním. 

J3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

• Bez požadavků 

K. Požadavky vyplývající z dalších právních p ředpis ů (obrana státu, CO, ochrana ložisek 
surovin a jejich t ěžba, ochrana p řed povodn ěmi) 

K1.  ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

• Bez požadavků 

K2. CIVILNÍ OCHRANA 

• Bez požadavků. 

K3. OCHRANA LOŽISEK SUROVIN A JEJICH TĚŽBA 

• Bez požadavků. 

K4. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

• Bez požadavků.  Změna v lokalitě č. 3 nevylučuje možnost případné realizace protipovodňových 
opatření. 

l. Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztah ů částí obce a vztah ů se 
sousedními obcemi 

• Splněno v souladu se zadáním. Návrh změny je uveden v rozsahu přiměřeném požadavkům 
zadání obce a tak, aby nevyloučil možnosti řešení v širším území.  

M. požadavky na nutné asana ční zásahy 

• Splněno v souladu se zadáním. V předmětných lokalitách nejsou požadavky na asanace 
stavebních objektů, s výjimkou řešení problematiky silnice R55 a vedení VVN a VN. 

N. okruhy problém ů řešení vyplývající z pr ůzkumů a rozbor ů 
• Splněno v souladu se zadáním. Nad rámec zadání je v lokalitě č. 1 uplatněno nové řešení 

napojení obce na silnici R55 dle aktuálního podkladu, neboť je pro obec i řešení předmětné 
lokality výhodné.  

O. výkres limit ů využití území 

• Grafická příloha zadání, bez požadavků 

P. požadavky na rozsah a zp ůsob zpracování návrhu řešení 

• Splněno v souladu se zadáním (viz kap. A.5.) 
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A5.  OBSAH ZMĚNY Č. A5.  OBSAH ZMĚNY Č. A5.  OBSAH ZMĚNY Č. A5.  OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPNSÚ ROKYTNICE 1 ÚPNSÚ ROKYTNICE 1 ÚPNSÚ ROKYTNICE 1 ÚPNSÚ ROKYTNICE     

Změna č.1 ÚPNSÚ Rokytnice  obsahuje části : 

A. TEXTOVOU ČÁST:  

B. ZÁVAZNOU ČÁST ÚPNSÚ – REGULATIVY  USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (definování změn) 
v členění dle vyhlášky o závazných částech územního plánu. 

C. GRAFICKOU ČÁST 

Ve Změně č.1 ÚPNSÚ Rokytnice  jsou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně 
grafické části ÚPNSÚ, ve formátu výřezu, který obsahuje jevy, které jsou dotčeny předmětem 
Změny. Ve všech doložených profesích je uveden návrh Změny č.1 ve formě kopie průsvitky 
zachycující jevy, které doznávají změn, nad výřezem výkresu ÚPnSÚ. 

1 -  Zájmové území, širší  vztahy – schéma změny 

2a – Komplexní urbanistický návrh  – funkční členění území  

2b – Komplexní urbanistický návrh – zásady regulace (vč. limitů využití území) 

3 – doprava 

4 –  voda. kanalizace 

5 – plyn, teplo, elektro, spoje 

6  – zeleň, krajinná ekologie 

7 – zábor ZPF  

8 – veřejně prospěšné stavby 
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B. NÁVRH   B. NÁVRH   B. NÁVRH   B. NÁVRH       

B1. URBANISTICKB1. URBANISTICKB1. URBANISTICKB1. URBANISTICKÁ ČÁSTÁ ČÁSTÁ ČÁSTÁ ČÁST    

B1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené Změnou č.1 zahrnuje tři lokality ve správním území Obce Rokytnice, tj. k.ú. 
Rokytnice u Přerova: 

LOKALITA Č.1: ROKYTNICE – VRCHNÍ DÍLY  

Lokalita č.1 se nachází na severovýchodním okraji obce, zahrnuje pás území východně od 
místní komunikace pokračující jako cesta ke skládce a polní cesta k lesu Dolek. Volně navazuje 
na stávající zástavbu. Je součástí výhledové plochy smíšeného bydlení a podnikatelských aktivit 
dle ÚPnSÚ. Řešené území je rozšířeno o prostor napojení obce na R55. 

LOKALITA Č.2: ROKYTNICE – PADĚLKY  

Lokalita č. 2 se nachází na severním okraji střední části obce, v prostoru – výseči 
vymezené silnicí II/150 a místní komunikací k hasičské zbrojnici, pokračující dále jako polní 
cesta do Kokor. Předmětnou plochu nevelkého rozsahu tvoří: 1 - pozemek přímo související 
s bytovými domy v lokalitě (v ÚPnSÚ vyznačený jako veřejná zeleň), 2 - pozemek vyznačený 
jako zahrada související s plochami bydlení (v současnosti má tento pozemek jiného majitele a 
s bytovými domy nesouvisí), 3 – navazující pozemek za hranicí zastavěného území, který je 
součástí v ÚPnSÚ vymezené výhledové plochy bydlení. 

LOKALITA Č.3: ROKYTNICE – RYBNÍKY, KAMENEC, KALAFÁŠ  

Lokalita se nachází na severním okraji západní části obce. Předmětem změny je rozšíření 
rozvojové plochy bydlení „D“ navržené v ÚPnSÚ až po místní a polní komunikaci vedoucí za 
okrajem zástavby a posun navrženého biokoridoru až za tuto cestu. Změna č.1 dále obsahuje i 
obdobné rozšíření rozvojových ploch „E“, „F“. Součástí – a předpokladem návrhu je zrušení 
přeložky silnice III/ 43515 v celém rozsahu úseku od stávající silnice III/ 43515 po stávající silnici 
II/150 a navazující úpravy propojení polní cesty na cestu do Kokor.  

B1.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

Navržené změny nemají vliv na širší území mimo obec Rokytnice.  

LOKALITA Č.1:  

V lokalitě č. 1 vlastní řešená plocha změny nemá vzhledem ke svému rozsahu 
významnější dopady na území obce a nevyžaduje koncepční změny organizace území, 
komunikací ani technické infrastruktury. Její návrh do jisté míry souvisí se záměrem stavby 
rychlostní silnice R55. Ta na okraji obce vymezí uzavřenou plochu, jejíž součástí je řešená 
plocha bydlení, zbývající část po R55 zůstává nadále ve výhledu. Pro obec i řešenou lokalitu má 
příznivý význam nová úprava napojení obce (v současnosti silnicí II/150) na navrženou silnici 
R55, která již neuvažuje s využitím komunikace podél řešené plochy jako součásti 
mimoúrovňového napojení obce na R55. Tato úprava je uvedena jako součást změny.  

LOKALITA Č.2:  

Změna v lokalitě č. 2 je výhradně lokálního charakteru. 
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LOKALITA Č.3:  

V lokalitě č. 3 vlastní požadovaný předmět změny, tj. rozšíření rozvojových ploch o cca 
20m je lokálního charakteru. Význam pro celou severozápadní část obce však má zrušení 
přeložky silnice III/43515 pro mimoúrovňové křížení železniční tratě, které umožňuje tuto změnu 
a které vyplývá  z aktuální koncepce stavby II. železničního koridoru (dle  stanoviska správy 
dráhy bude ponechán stávající úrovňový přejezd a vzhledem k hájení celistvosti stavby koridoru 
po jeho dokončení po dobu přesahující návrhové období ÚPnSÚ v návrhovém období nepřipadá 
stavba mimoúrovňového křížení v úvahu.) 

Předmětem změny je ochrana koridoru pro možnou stavbu přeložky této silnice ve výhledu 
po návrhovém období jako limit využití území. Tento koridor je možno současně využít i pro 
stavby protipovodňové ochrany západní části obce v principu v souladu s 1. změnou ÚPN VÚC, 
které je v budoucnosti možno s případnou stavbou přeložky silnice koordinovat. Reálnost 
záměru byla orientačně ověřena v podrobnosti dostupných podkladů s ohledem na liniové 
stavby a záměry severně od řešené lokality. 

Předmětem změny není problematika rozvojových ploch „N“, „O“ a malé části plochy „A“  
dle územního plánu, pro jejichž zařazení do návrhu byl návrh přeložky více či méně zásadním 
opodstatněním. Komplexní řešení důsledků zrušení přeložky silnice ve vztazích v širším území 
by si vyžádalo zabývat se novým řešením celého severozápadního a západního okraje obce, a 
to i ve vztahu k možnostem protipovodňové ochrany západní části obce (které vzhledem 
k územním podmínkám není možné pouze převzít ze schematického návrhu 1. Změny ÚPN 
VÚC OA, ale bylo by nutno řešit možnosti a dopady případné stavby s ohledem na podrobnější 
posouzení podmínek, zejména výškových vztahů v oblasti železniční tratě včetně přejezdu). 
Tento rozsah by výrazně přesahoval možnosti a kompetence řešené změny ÚPnSÚ.  

SOULAD ZMĚNY Č.1 S ÚPN VÚC OLOMOUCKÉ AGLOMERACE: 

• Pokud jde o vlastní návrh požadovaných změn rozvojových ploch bydlení, jedná se ve všech 
řešených lokalitách o změny lokálního významu, bez územních dopadů na úrovni ÚPN VÚC  

• Vztah k ÚPN VÚC se však projeví v záměrech, které s vlastním řešením změny souvisí, i když 
nejsou jejím požadovaným předmětem.  

⇒ Změna č. 1 respektuje trasu a koridor navržené rychlostní silnice R55, s aktuálním 
způsobem řešení napojení obce (a stávající silnice II/150) na východním okraji obce. 

⇒ Změna č. 1 navrhuje v úseku řešeném změnou č. 1 ÚPnSÚ Rokytnice (lokalita č. 3) ochranu 
koridoru pro případné stavby protipovodňové ochrany části obce, v principu dle 1. změny 
ÚPN VÚC. 

⇒ V lokalitě č. 1 jsou pro orientaci upřesněny trasy VTL plynovodů severně obce dle podkladů 
správce a koridoru výhledové vysokorychlostní tratě dle ÚPN VÚC OA ve znění 1. změny.  
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B1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

B3.1. CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

Nové záměry jsou navrženy ve 3 lokalitách ve východní, střední a západní části obce. Ve 
všech případech se jedná o rozšíření nabídky ploch pro výstavbu rodinných domů. V lokalitách 
č. 1 a 3 je součástí změny i problematika komunikací v sousedství řešených ploch. 

LOKALITA Č.1:  

Návrh řeší plochu pro 4 rodinné domy podél stávající místní komunikace na východním 
okraji obce. Plocha je součástí výhledové smíšené plochy bydlení a podnikatelských aktivit 
v budoucí členité, přibližně trojúhelníkové ploše, kterou vymezí stavba rychlostní silnice R55.  
Plocha je z tohoto důvodu uvedena ve funkci smíšeného bydlení BD. Pokud jde o podrobnější 
řešení, vzhledem k tomu, že se již nepřepokládá využití přilehlé místní komunikace jako součásti 
mimoúrovňového napojení obce na R55, není potřebný větší odsun zástavby od této 
komunikace uvažovaný v předaném podkladu. Řešení tak může být úspornější a domy mohou 
být umístěny dále od R55.   

Zbývající část plochy je ponechána ve výhledu a komplexně bude řešena až po stabilizaci 
trasy R55 územním rozhodnutím. Objekty výhledových nebytových funkcí zde přitom mohou 
plnit s výhodou funkci clony vůči negativním vlivům z R55. Rozsah plochy navržené pro řešení 
změny č.1 ponechává možnost přístupu do výhledové části lokality, může však být 
v budoucnosti i zastavěn. Nový způsob napojení obce na R55  totiž zvýhodňuje možnost dalšího 
přístupu do lokality i mimo obytnou zástavbu, což bude vhodné zejména pro podnikatelské 
aktivity. Je zřejmé, že nové řešení MÚK na východním okraji obce ještě více opodstatňuje 
urbanizaci této plochy po výstavbě R55 (při splnění podmínek silničního správního orgánu). 

LOKALITA Č.2:  
V této lokalitě je předmětem změny: 

⇒ Přičlenění plochy využívané jako zázemí bytových domů k této stavové ploše bydlení (v 
ÚPnSÚ byla z důvodu nadměrné podrobnosti grafického vyjádření vyznačena v části plochy 
v sousedství bytového domu plocha veřejné zeleně, která je ve skutečnosti součástí plochy 
bydlení). To umožní i uplatnění dalších funkcí  souvisejících s potřebami bydlení, které by 
však nebylo možné realizovat v ploše zeleně a které přitom možnost využívání této plochy 
podstatně neomezí (konkrétně v současnosti stavba garáží směrem k silnici II/150).  

⇒ Dále se upřesňuje rozsah této stavové plochy bydlení. Navazující zahrada, která byla 
(nejednoznačně) rovněž uvedena jako související s bytovými domy, má v současnosti jiného 
vlastníka, který zde má zájem o výstavbu RD. Tato plocha je proto přesunuta do návrhu.   

⇒ Na základě požadavku obce je do tohoto návrhu přičleněna i navazující parcela, která 
dosahuje přibližně po okraj stávající zástavby po druhé straně silnice, a je součástí 
výhledové plochy bydlení dle ÚPnSÚ.  



 13 

LOKALITA Č.3:  

• Předmětem změny v této lokalitě je rozšíření rozvojových ploch bydlení („D“, „E“, „F“) a změna 
etapizace v návrhovém období (důvodem přesunu z rezervy v návrhovém období do 1. etapy je 
dnes již prakticky vyčerpaná kapacita jiných dostupných ploch 1. etapy. Změna etapizace není 
graficky vyznačena – záměrně, aby bylo patrné, že se nejedná o celou novou rozvojovou 
plochu). Rozšíření těchto ploch se požaduje z důvodu zájmu o využití celých zabíraných 
pozemků pro bydlení a je opodstatněno zrušením návrhu přeložky silnice III/43515 navržené 
v ÚPnSÚ z důvodu tehdy požadovaného vyloučení úrovňového křížení železničního koridoru.  
Podnětem pro zrušení návrhu přeložky je nové stanovisko správy dráhy, kdy se připouští 
ponechání některých úrovňových přejezdů. Přímým důsledkem je posun navrženého biokoridoru 
až za stávající místní a polní komunikaci, která bude využita pro vstupy do uvedených 
rozvojových ploch. Přímá obsluha domů z této komunikace se nedoporučuje, protože je 
pravděpodobné, že bude i nadále sloužit i pro zemědělský provoz (pokud – nebo dokud 
nebudou realizovány  níže uvedené stavby na severním okraji obce). Biokoridor se navrhuje ve 
větší šířce, cca 20m, vzhledem k tomu, že jeho okrajem vede přívod vodovodu do obce, který 
částečně omezuje možnosti výsadby dřevin. Za biokoridorem je navržena přeložka venkovního 
vedení VN (v principu v souladu s již zpracovanou PD SME Přerov, avšak s mírnou úpravou 
trasy vedení tak, aby ochranné pásmo vedení neomezilo šířku biokoridoru využitelnou pro 
výsadbu dřevin minimálně 15m, biokoridor zde není možno vymezit jiným způsobem. 

a dále koridor pro možnost budoucí výstavby přeložky silnice III/43515 a zejména možnost 
vybudování ochranného protipovodňového valu, který by se v prostoru řešené lokality postupně 
zapojil do úrovně terénu (v závislosti na požadavcích výškového řešení protipovodňové 
ochrany). Stavby protipovodňové ochrany a případné přeložky silnice III/43515 spolu souvisí a je 
možno a nutno je vzájemně koordinovat.  

Předmětem změny není problematika rozvojových ploch „N“, „O“ a malé části plochy „A“  
dle územního plánu, pro jejichž zařazení do návrhu byl návrh přeložky více či méně zásadním 
opodstatněním) – viz. ➨ kap. B.1.2. Zájmové území, širší vztahy. 

B1.4. FUNKČNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE ÚZEMÍ 

Změnou č.1 ÚPnSÚ Rokytnice  dochází ke zvětšení rozsahu rozvojových ploch bydlení a 
smíšeného bydlení. Změna se promítne i v rozsahu ploch komunikací a zeleně krajinné a 
ostatní. 

BYDLENÍ 

Změnou č. č.1 ÚPnSÚ Rokytnice změny se nepodstatným způsobem rozšiřuje možnost 
výstavby RD, přitom kapacita rozvojových ploch v obci se postupně vyčerpává. Změnou dojde 
k rozšíření kapacit rozvojových ploch pro nízkopodlažní rodinné bydlení v lokalitách č. 1 a 2 o 
cca 1,2 ha pro celkový počet 7-8 (9) RD. Navrhuje se převážně na pozemcích soukromých 
vlastníků, které navazují na stávající zástavbu. V případě lok. č. 3 se jedná o rozšíření větších 
rozvojových ploch, prakticky bez změny kapacity (v ÚPnSÚ uvedena v rozmezí).  

PŘEHLED: 

lokalita č.1:  4 RD  

lokalita č.2:  3 - 4 (příp. max. 5) RD 

lokalita č.3:   v lokalitě  „D“ bez změny oproti ÚPnSÚ , v lokalitách „E“, „F“ zvýšení kapacity 
max do 2 RD   
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B1.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

B1.5.A/ ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY P ŘÍRODY A KRAJINY  1  

• Změnou nejsou dotčena chráněná území přírody ani významné krajinné prvky. Změnou není 
dotčeno ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesa, lesní pozemky se v okolí řešených lokalit 
nenacházejí. 

• ÚSES:  Změna č.1 nezasahuje do stávajících – vymezených prvků ÚSES. Předmětem  změny 
v lokalitě č. 1 je  jsou drobné změny navržených prvků ÚSES související s novým řešením 
napojení obce na navrženou silnici R55. Předmětem  změny v lokalitě č. 3 je posun navrženého 
lokálního biokoridoru o cca 20m, při zachování funkčnosti systému. V lokalitě č.3 je koordinován 
návrh ÚSES a vedení VN navrženého v souběhu s biokoridorem tak, aby ochranné pásmo 
tohoto vedení nezasahovalo plochu biokoridoru (resp. umožnilo šířku BK mimo OP vedení, 
využitelnou pro výsadbu dřevin minimálně 15m.). K jiným koncepčním změnám ÚSES 
nedochází. 

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

B.1. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 3 

• Plochy řešené návrhem Změny č.1 nezasahují do ložisek nerostných surovin 

B.2. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 4 

• Plochy řešené návrhem Změny č.1 leží mimo platná ochranná pásma vodních zdrojů. Rozsah 
OP vodních zdrojů Brodek u Přerove, Tovačov – Troubky (OP nově vyhlášeno rozhodnutím zn. 
„ŽP – 3615/2001 – R – Kb ze dne 9. 5. 2001) je upraven tak, že území řešené Změnou do nich 
nezasahuje)  

B.2. OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD 5 

• Lokality č. 2 a 3 rozvojové plochy leží v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod 
zřídelní oblasti Horní Moštěnice stupně IIB (dle platného ÚPnSÚ 3. stupně).  

B1.5.C/ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU 
SPRÁVY VODNÍHO TOKU  4 

V lokalitě č. 3 u přilehlé meliorační svodnice respektováno, v ostatních lokalitách vodní 
toky nejsou. 

B1.5.D/ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 4  

• Všechny lokality změny leží mimo vyhlášené záplavové území.  

• Všechny lokality změny leží i mimo území záplavy v r. 1997 (dle 1. změny ÚPN VÚC OA). 

                                                
1 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
3 zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 
4 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
5 Zákon č.164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,  přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), 
usnesení 9. plenárního zasedání SmKNV Ostrava dne  21.4.1983.  

4 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
4 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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B1.5.E/ OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT  6 

• Území řešené Změnou je lokalitou s výskytem archeologických nálezů. 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 návrhem Změny dotčeny. 
Lokalita č. 1 se nachází v blízkosti ochranného pásma nemovité kulturní památky zámku 
s parkem. Rozvojová plocha do tohoto pásma nezasahuje, nové řešení napojení obce na R55 je 
vůči tomuto pásmu ohleduplnější. 

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

F.1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 7 

• V rámci Změny jsou uvedena a respektována ochranná pásma komunikací stávajících i 
navržených v řešeném území: 

⇒ 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu rychlostní komunikace 

⇒ 15,0 m od osy silnice II. a III.tř. 

• Zájmové plochy Změny jsou situovány mimo ochranné pásmo železnice a územně hájený 
koridor výhledové vysokorychlostní tratě. 

F.2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 9 

• V rámci změny jsou uvedena a respektována ochranná pásma aktuálních stávajících i 
navržených tras  sítí TI:  

⇒ ochranná a bezpečnostní pásma VTL plynovodů  (lok. č. 3) 

⇒ ochranná pásma vedení VVN (lok. č. 1) a VN vč. trafostanic (lok. č. 2, 3) 

⇒ koridory a ochranná pásma hlavních vodovodních řadů. OP přívodního řadu je 
respektováno v rámci podrobnější přípravy rozvojové plochy v lok. č. 3. 

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

• Nedochází ke změně OP provozů a zařízení 

• Žádná z nových rozvojových ploch nezasahuje do OP provozů a zařízení (hřbitov, ČOV, 
zemědělské středisko)  

                                                
6 zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
7 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
  zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 
  závazná ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
9 zákon č. 458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o  

změně některých zákonů (energetický zákon) , ve znění pozdějších předpisů 

  zákon č. 151/2000 Sb.o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

  zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích 
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B1.5.H. LIMIT NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIÁLNÍCH  ZÁMĚRŮ 

V rámci změny v lokalitě č. 3 je navržena ochrana koridoru pro možnou budoucí stavbu 
přeložky silnice III/43515 a současně části staveb protipovodňové ochrany. V okolí řešeného 
území jsou dále respektovány koridory výhledové vysokorychlostní tratě a výhledové vodní cesty 
DOL dle ÚPN VÚC OA ve znění 1. změny. 

B1.5.I. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY 

I.1. OBRANA STÁTU 

Předmět Změny nepředstavuje oproti platnému ÚPNSÚ Rokytnice zvýšení nároků ve 
vztahu k podmínkám „Generálního souhlasu vojenské správy ve věcech výstavby a územního 
plánování civilního sektoru“ pro území obce. Navrhovaná výstavba nepřesáhne stávající 
výškovou hladinu a nezasáhne do ochranných pásem vzletového a přistávacího prostoru letiště 
Přerov (nevyhlášeno, v řešeném území ve výšce 258 – 283 m.n.m.). 

I.2.CIVILNÍ OCHRANA 
Návrh řešení požadavků CO nebyl předmětem ÚPNSÚ, není tedy ani předmětem Změny 

č.1. Obecně se u rodinných domů doporučuje podsklepení umožňující zřizovat improvizované 
úkryty v prostorech zapuštěných pod úroveň upraveného terénu (nejlépe více než 1,7m). 

B.1.6. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  
• Z hlediska zařazení ploch do kategorií podle urbanistické exponovanosti prostoru žádná z 

nových ploch není charakterizována  jako kategorie „urbanisticky významné prostory“. 
S ohledem na charakter a možnost parcelace nově navržených ploch i charakter okolní zástavby 
je ve všech lokalitách přípustná výstavba volně stojících domů.  

• V lokalitách č. 1 a 3 je zástavba řešena podrobnějším ÚPP. V lokalitě č. 1 bude návrh upraven 
s ohledem na to, že nové řešení komunikačního uzlu umožní prostorově úspornější řešení. 

• V lokalitě č. 2 bude stavební čára respektovat minimální odstup 15m od osy silnice II. třídy. 

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

B2.1. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

• Podle podkladů map velkého měřítka radonového zatížení z horninového podloží (Odvozená 
mapa radonového rizika ČR) leží řešené území v oblasti se středním rizikem 2N. Dle 
radonového průzkumu (PřF UP Olomouc 1997) se lokalita č.3 nachází v oblasti a lokalita č. 1 při 
okraji tektonického zlomu se středním rizikem  (kategorie 2). Vzhledem k tomu je při stavební 
činnosti nutno provádět opatření proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 730601. 

• Jinak se jedná o analytickou část, bez vztahu k návrhu Změny 

B2.2. VLIV NÁVRHU NA KVALITU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY:  

• Všechny zájmové plochy se nacházejí v území méně exponovaném z hlediska přírodních 
podmínek - mimo chráněná území přírody, nenacházejí se na nich ani jiné chráněné prvky 
přírody a významné krajinné prvky. 
KRAJINNÝ RÁZ:   
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• Žádná z řešených ploch změny – požadovaných ploch pro bydlení – nemá významnější vztah 
k zachování krajinného rázu. Významnější dopady na krajinu se projeví u souvisejících 
dopravních staveb – převzatého řešení  silnice R55 a zrušení přeložky silnice III/43515, zejména 
nadjezdu nad železniční tratí, který by zásahem do krajiny byl. Vzhledem k návrhu koridoru pro 
možné budoucí uplatnění této stavby,však toto nemusí být definitivní. Ve všech případech jsou 
předpoklady k zachování principů územního plánu ve vztahu k ochraně krajiny. 

VODNÍ TOKY A PLOCHY:   

• V lokalitě č. 3 je respektována meliorační svodnice na západní hranici zájmové plochy, 
v ostatních lokalitách ani bezprostředním okolí se vodní toky ani plochy nenacházejí. 

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 

• LOKALITA Č.1: Zájmová plocha okrajově zasahuje do ochranného pásma rychlostní silnice 
R55, v této část plochy nebudou budovány rodinné domy. Dle předběžného stanoviska ŘSD 
k možnosti uvažované zástavby bude nutné, aby potenciální stavebníci řešili možnost této 
ochrany v rámci vlastní stavby. Funkci clony mohou plnit ohrazení pozemků i objekty nebytových 
funkcí jak na pozemcích navrhované výstavby, tak později ve výhledové ploše podnikatelských 
aktivit. S ohledem na výše je funkční využití této plochy navrženo ve funkci smíšeného bydlení) 

• LOKALITA Č.2 – Do doby realizace přeložky silnice II/150 do peáže s R55 bude  přilehlá část 
ploch ovlivněna negativními vlivy provozu na této silnici 

• LOKALITA Č.3:  V zájmové ploše dojde k  posunu okraje pozemků obytné zástavby směrem k 
výhledové vysokorychlostní trati o cca 20m. Vzhledem ke vzdálené perspektivě záměru a dosud 
podrobněji nestabilizované trase  lze rozšíření rozvojové plochy považovat za nepodstatné. 
Lokalitu je možno zčásti ochránit v bezprostřední blízkosti – zelení biokoridoru, případně 
na terénním valu a způsobem zástavby, který umožní ochranu přímo na ohrazení pozemků (tzn. 
vyloučení přímé obsluhy ze stávající přilehlé komunikace)  

OBECNĚ 

• Při dodržení zásad ochrany životního prostředí (napojení na obecní kanalizaci, ekologicky čistý 
způsob vytápění) a citlivém urbanistickém a architektonickém řešení a osazení domů nemusí 
mít Změna v žádné z lokalit významnější dopad na životní prostředí 

B2.3. ÚSES, ZELEŃ 

• Změna se uskuteční mimo stávající – vymezené prvky ÚSES.  
• V lokalitě č. 1 jsou uplatněny drobné změny prvků ÚSES související se změnou dopravního 
řešení:  
⇒ při zrušení ramp  MÚ napojení poblíž biocentra BC 8/45  je navrženo nepatrné rozšíření 

tohoto biocentra, a dále malý posun úseku trasy biokoridoru BK 8/34, který se uskuteční bez 
změny výměry tohoto biokoridoru..  

• V lokalitě č.3 je předmětem změny mj. posun navrženého biokoridoru, významově nepodstatný, 
za stávající místní a polní komunikaci vymezující rozvojovou plochu (v ÚPnSÚ byl biokoridor 
veden mezi rozvojovou plochou a navrženou přeložkou silnice III/43515 a plnil i funkci ochrany 
zástavby vůči této komunikaci.) Nová trasa biokoridoru je navržena v šířce cca 20m, přesahující  
minimální parametry, vzhledem k tomu, že jeho okrajem vede stávající vodovodní přívod do 
obce, který do částečně omezuje možnost výsadby dřevin. Vymezení biokoridoru je 
koordinováno s návrhem  vedení VN v lokalitě tak, aby biokoridor, resp. minimální šířka BK 15m 
využitelná pro výsadbu dřevin,  byl vymezen mimo ochranné pásmo vedení. 
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BBBB3. DOPRAVA3. DOPRAVA3. DOPRAVA3. DOPRAVA    

Změnou č.1 ÚPnSÚ Rokytnice dochází ke změně koncepce dopravy v lokalitách č. 1 a  
č.3. 

LOKALITA Č.1: 

Vlastní předmět požadované změny – rozvojová plocha bydlení – koncepci dopravy 
neovlivní. Dle aktuální dokumentace přípravy stavby rychlostní komunikace R55 však oproti 
ÚPnSÚ dochází ke změně systému napojení obce na R55 prostřednictvím stávající silnice II/150 
na východním okraji obce.  Původně navrhované napojení na R55, jehož součástí byla i místní 
komunikace podél zájmové plochy změny v lok. 1 (ke skládce) se nahrazuje mimoúrovňovou 
křižovatkou nedaleko východního okraje zástavby. Tato úprava je pro řešenou plochu i okolní 
zástavbu výhodnější a je promítnuta do návrhu změny. 

LOKALITA Č.3: 

Koncepční změnou oproti ÚPnSÚ je zrušení přeložky silnice III/43515 pro mimoúrovňové 
křížení železniční tratě (minimálně do konce návrhového období ÚPnSÚ), které umožňuje tuto 
změnu a které vyplývá  z aktuální koncepce stavby II. železničního koridoru (dle  stanoviska 
správy dráhy bude ponechán stávající úrovňový přejezd a vzhledem k hájení celistvosti stavby 
koridoru po jeho dokončení po dobu přesahující návrhové období ÚPnSÚ v návrhovém období 
nepřipadá stavba mimoúrovňového křížení v úvahu) 

Ve Změně je za řešenou plochou uveden koridor pro možnou stavbu přeložky této silnice 
ve výhledu po návrhovém období jako limit využití území. Tento koridor je možno současně 
využít i pro stavby protipovodňové ochrany západní části obce v principu v souladu s 1. změnou 
ÚPN VÚC, které je v budoucnosti možno s případnou stavbou přeložky silnice koordinovat. 

Dále budou doplněny obslužné komunikace, resp. do potřebného profilu upraveny 
stávající místní  nebo zemědělské komunikace, dle následného podrobnějšího urbanistického 
řešení. 

Všechny lokality jsou zasaženy ochranným pásmem vzletového a přistávacího prostoru 
letiště Přerov (nevyhlášeno) ve výšce: lok. 3 ve výšce 258 – 264 m.n.m., lok. 2 ve výšce 272 – 
278 m.n.m., lok. 3 ve výšce 282 - 283 m.n.m.  Vzhledem k nadmořské výšce všech lokalit kolem 
210 - 220 m.n.m. výška staveb ani vegetace tohoto limitu nedosáhnou 
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B4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVENOST NOST NOST NOST     

B4.1. ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA  

• V zájmové ploše lokality č. 3 je respektována stávající meliorační svodnice,  s možností přístupu 
pro údržbu toku.  V lokalitách č. 1 a 2 se vodní toky ani plochy nenacházejí. 

• Zájmová plocha lokality č. 3 leží  blízko za hranicí území záplavy v r. 1997 a dle ÚPN VÚC k této 
ploše dosahuje návrh protipovodňové ochrany obce částečným ohrázováním. V prostoru lokality 
č. 3 se předpokládá zapojení ochranné hráze či valu do terénu stoupajícího směrem k východu. 
V zájmové ploše lokality č. 3 je navržen koridor pro možnou výhledovou stavbu přeložky silnice 
III/43515 jako limit využití území. Tento koridor, resp. jeho část  je možno současně využít i pro 
stavby protipovodňové ochrany západní části obce v principu v souladu s 1. změnou ÚPN VÚC. 
Další návaznosti možné protipovodňové ochrany obce nejsou předmětem návrhu změny č.1. 

B4.2. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A UŽITKOVOU VODOU   

OBECNĚ: 

• V obci je vybudována soustavná síť veřejného vodovodu, která je součástí  skupinového 
vodovodu Přerov. Vodovodní síť v obci je ve správě Vodovodů a kanalizací Přerov a.s. 

• Rozvody v obci mají dostatečné dimenze a vzhledem k tomu, že všechny tři lokality navazují na 
stávající zástavbu v obci, případně představují nepodstatné rozšíření rozvojové plochy řešené 
v ÚPnSÚ, nečiní jejich napojení na veřejný vodovod problémy. 

• Bilance spotřeby vody nejsou uváděny, navrhovaná výstavba malého rozsahu neovlivní 
celkovou bilanci potřeby vody ani dimenze řadů.  

• Potřeba vody pro požární účely bude zajištěna z vodní nádrže „Návesní rybník“ a z veřejného 
vodovodu, který je pro tento účel dostatečně dimenzován.   

LOKALITA Č.1 

Rozvojovou plochu  pro 4 rodinné domy je možno napojit na stávající vodovodní řad (DN 
160) vedoucí podél  plochy.  

LOKALITA Č.2 

Rozvojová plocha pro max. 3 – 5 RD bude napojena na stávající vodovod podél silnice 
II/150 a na krátký řad napojený na vodovod vedoucí podél hřiště,  u hasičské zbrojnice. 

LOKALITA Č.3 

(Rozšíření rozvojové plochy bez zvýšení kapacity oproti ÚPnSÚ).  Rozvojová plocha bude 
napojena, v souladu s ÚPnSÚ, ze stávajícího přívodního řadu do obce (DN 160), změna oproti 
ÚPnSÚ spočívá v odlišném trasování části tohoto řadu v řešené lokalitě. Rozvody uvnitř lokality 
jsou řešeny podrobnější dokumentací. 

Severně od lokality č. 3 jsou respektovány stávající hlavní vodovodní řady – výtlačný řad 
z úpravny vody Brodek u Přerova do VDJ Čekyně a hlavní zásobovací řad.  



 20 

B4.3. KANALIZACE 

OBECNĚ:  

• Jednotná kanalizace obce je napojena na čistírnu odpadních vod Přerov přes přečerpávací 
stanici  na JZ okraji obce.  Proto i v návrhu odkanalizování jednotlivých lokalit je preferováno 
odvedení odpadních vod do veřejné kanalizace v obci. Stokovou síť v Rokytnici provozuje obec.  

• Kapacitní údaje odpadních vod nejsou uvedeny, navrhované rozšíření zástavby neovlivní 
dimenze stok ani provoz ČOV. 

LOKALITA Č.1 

Rozvojová plocha pro 4 RD bude napojena krátkým řadem na kanalizační stoku v blízké 
hlavní ulici. 

LOKALITA Č.2 

Rozvojová plocha pro max. 3 – 5 RD bude napojena na stávající stoku podél silnice II/150 
a na stoku u hasičské zbrojnice případně její prodloužení v potřebné délce k zástavbě. 

LOKALITA Č.3 

(Rozšíření rozvojové plochy bez zvýšení kapacity oproti ÚPnSÚ).  Vzhledem k sousedství 
meliorační svodnice se v souladu se zpracovanou studií navrhuje  řešit odvedení odpadních a 
dešťových vod oddílnou kanalizací. Dešťové vody budou vyústěny  přímo do svodnice na 
západním okraji lokality, splaškové vody  přes čerpací stanici výtlakem do stokové sítě na návsi.  

B4.4.ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

OBECNĚ: 

• V obci je vybudována veřejná středotlaká plynovodní síť.  Je napájena zemním plynem z 
vysokotlaké regulační stanice umístěné  při jihovýchodním okraji zámeckého parku.  

• Přívod plynu pro navržené lokality lze napojit na stávající STL rozvody. 

• Bilance spotřeby plynu nejsou uváděny, navrhovaná výstavba malého rozsahu neovlivní 
celkovou bilanci potřeby plynu ani dimenze řadů.  

LOKALITA Č.1 
Plyn je možno přivést novým krátkým řadem od okraje blízké stávající zástavby západně 

od zájmové plochy.  

LOKALITA Č.2 
Rozvojová plocha bude napojena na stávající řad podél silnice II/150 a na řad k hasičské 

zbrojnicí případně jeho prodloužení v potřebné délce k zástavbě. 

LOKALITA Č.3 

Rozšíření rozvojové plochy se neprojeví na navrženém způsobu zásobování plynem dle 
ÚPnSÚ. Rozvody uvnitř lokality jsou považovány za směrné a jsou řešeny podrobnější 
dokumentací. 

B4.5. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Změnou č.1 ÚPnSÚ Rokytnice  nedochází ke změně koncepce zásobování teplem. 
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B4.6. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ   

Vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, budou všechny rod. domy zařazeny do 
stupně elektrifikace „A“ (elektřina pro osvětlení a drobné domácí spotřebiče). Bilance potřeby 
energie nejsou uváděny, protože zvýšení počtů bytů je zanedbatelné (lokalita č. 1 – 4 RD, 
lokalita č. 2 – max. 5 RD, lokalita č. 3 – bez změny počtu bytů oproti ÚPnSÚ.)  

LOKALITA Č.1 

Napojení nové zástavby bude řešeno posilujícím vývodem NN ze stávající transformační 
stanice TS 4. 

LOKALITA Č.2 

Napojení nové zástavby bude řešeno ze stávajícího rozvodu NN. 

LOKALITA Č.3 

V ÚPnSÚ je navržena přeložka stávajícího venkovního vedení VN 22kV vedeného přes 
obec převedením do kabelu. Kabelové vedení bude vyvedeno na nové vedení VN 22 kV 
propojující VN č. 1a a VN č. 40. Oproti ÚPnSÚ dochází k dílčí změně trasy a rozsahu přeložky 
do kabelu, k drobným směrovým úpravám navrženého venkovního vedení propojujícího VN č. 1 
a VN č. 40, reagujícím na zrušení navržené přeložky silnice III/43515, a ke změně umístění  
navržené trafostanice, rovněž ke změně z trafostanice kioskové na stožárovou. Návrh vedení 
VN (vč. umístění trafostanice) vychází z aktuálního záměru SME, avšak je uvedeno s mírnou 
úpravou trasy vedení tak, aby ochranné pásmo vedení neomezilo šířku biokoridoru využitelnou 
pro výsadbu dřevin minimálně 15m, biokoridor zde není možno vymezit jiným způsobem. 

Zásobování navržené zástavby bude provedeno z navržené trafostanice stožárového 
provedení. Rozvody NN budou kabelové.  

Veřejné osvětlení bude zajišťováno výbojkovými svítidly na sadových stožárech 
s rozvodem zemními kabely.  

B4.7.TELEKOMUNIKACE 
Změnou č.1 ÚPnSÚ Rokytnice  nedochází ke změně koncepce telekomunikací. Plochou 

 lokality č. 3 vede dálkový kabel, který je dle podrobnějšího řešení respektován.   

B4.8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Změnou č.1 ÚPnSÚ Rokytnice nedochází ke změně koncepce nakládání s odpady 
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B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST B5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST ---- ZÁBOR ZÁBOR ZÁBOR ZÁBOR ZPF A PFL ZPF A PFL ZPF A PFL ZPF A PFL    

• Změnou č.1 ÚPnSÚ Rokytnice  dochází ke změně rozsahu záboru ZPF  (orné půdy a zahrad) 
dle výkresu č.7 grafické části. V grafické části je v dotčeném území uveden zákres záboru ZPF 
dle návrhu změny č.1 na ztlumeném podkladě záboru dle ÚPnSÚ (kopie fólie nad podkladem 
ÚPnSÚ). V návrhu jsou vyznačeny nové hranice záborů, vybarveny jsou jen plochy, které nebyly 
předmětem původního záboru. Nejsou vyznačeny příp.zábory ÚPNSÚ již realizované (tato 
aktualizace není předmětem Změny). Plochy záborů rušených změnou jsou vyznačeny černým 
lemem a černými křížky.  

• V části ploch záboru dle změny č.1 jsou provedeny meliorace (odvodnění pozemků). Ze  záborů 
navržených změnou č. 1 na nových plochách do nich zasahují úpravy záborů pro polní cestu, 
biocentrum a biokoridor v lokalitě č.1 (tyto plochy omezeného rozsahu již byly předmětem 
záborů ZPF v ÚPnSÚ, mění se jen jejich funkce),  část plochy záboru pro bydlení v lokalitě č. 2 a 
zábory pro bydlení a biokoridor v lok. č. 3 (obdobně jako v ÚPnSÚ). 

• Zábory se nedotýkají ložisek nerostných surovin. 

• Nejsou dotčeny provozy zemědělské prvovýroby. Stávající zemědělské komunikace jsou 
dotčeny řešením  R 55 dle převzatého podkladu. Jsou řešeny náhradní trasy. 

• Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se nenavrhuje. 

NAVRŽENÉ ZMĚNY: (VIZ TABULKA)  

LOKALITA Č.1 

⇒ Nový zábor B 23 

⇒ Zvětšuje se rozsah záboru  D1 a D3, upravuje se rekultivace R4 a R3 (úsek 3b), nová 
rekultivace R5 

⇒ V zásadě se nemění rozsah záboru BK 8/34, při úpravě trasy, zanedbatelně se zvětšuje 
rozsah BC 8/45, nový zábor Z4, s výjimkou menší části plochy Z4 (cca 1500 m2) vše na 
místě původních záborů dle ÚPnSÚ (převážně pro komunikace) 

LOKALITA Č.2 

⇒ Nový zábor B 15 

LOKALITA Č.3 

⇒ Ruší se zábory: D4, D5, Z1, Z2, Z3 a rekultivace R1 

⇒ Zvětšuje se rozsah záborů B10, B13 a BK 10/44 
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ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN ZÁBORU ZPF  
(NOVÉ ZÁBORY NEBO ROZŠÍŘENÍ ZÁBORŮ DLE ÚPNSÚ): 

označení 
plochy 

výměra 
ZPF ha 
ÚPnSÚ 

výměra 
ZPF ha 
změna 1 

tř. 
ochrany 

zdůvodnění 

B 23 0 0,5000 

 

I Zábor pozemků pro 4 RD. Plocha leží při stávající místní 
komunikaci a uzavírá obrys zástavby. Technická infrastruktura 
je dostupná v bezprostřední blízkosti. Lokalita je součástí 
ploch smíšeného bydlení a podnikatelských ve výhledu – celá 
přibližně trojúhelníková plocha o výměře cca 3,8 ha bude 
zcela uzavřena mezi trasou rychlostní silnice R55 se 
souběžným biokoridorem a stávající zástavbou. Propojení do 
zbývající části dnešních rozsáhlých pozemků bude rychlostní 
silnicí přerušeno. Pro celkovou bilanci význam lokality sice 
není zásadní, plocha však byla předmětem JPÚ a  majitelé 
mají v této situaci pochopitelný zájem tyto pozemky využít i 
pro zajištění bydlení. 

D1(z1) 

D3(z1) 

 
BC 8/45(z1) 

BK 8/ 34(z1) 

Z4 

 +1,3000 

+0,0400 

 
+0,0200 

bez  zm. 

0,4500 

I. 

I. 

 
I. 

I. 

I. 

Změny záborů souvisejících s přípravou stavby R55 
nevyplývají z požadavku obce, ale jsou uvedeny v rámci této 
lokality mj. proto, že nový způsob řešení napojení obce na 
R55 příznivě ovlivní nejen možnost napojení obce na tuto 
silnici, ale také podmínky pro navrhovanou i stávající okolní 
zástavbu. Návrh tohoto komunikačního uzlu je převzat 
z aktuální dokumentace přípravy stavby R55 (Technická 
studie R55 Olomouc – Kokory – Přerov, HBH Brno 11/2003)  

B 15  0,6773 II Podnětem pro změnu je požadavek obce a vlastníka 
pozemku. jednotlivé pozemky nevelkého rozsahu jsou 
sevřeny mezi dvěma komunikacemi a dále polní cestou. Jsou 
dostupné ze stávajících komunikací, technická infrastruktura 
je dostupná v bezprostřední blízkosti. U části plochy (orná 
půda)  se jedná o přesun z výhledu, část plochy – zahrada je 
v ÚPnSÚ uvedena jako plocha související s bytovými domy. 
Současný vlastník zde má zájem o výstavbu RD. Navrhovaná 
zástavba dosahuje cca po obrys stávající zástavby po druhé 
straně silnice. 

B10(z1) 

 

B 13(z1) 

 

BK 10/44 (z1) 

 + 0,4400 

 

+ 0,4200 

 

+0,1500 

III 

 

III, IV 

 

IV 

Změna spočívá v rozšíření návrhové plochy dle ÚPnSÚ na 
celý rozsah pozemků vymezený polní cestou, tj. cca o 15m.  
V této zbývající části pozemků bylo v ÚPnSÚ  schváleno 
vynětí ze ZPF pro biokoridor. Nově je biokoridor navržen až 
za stávající cestou, zčásti ploše původně ponechané jako 
ZPF, zčásti v trase v ÚPnSÚ navržené přeložky silnice 
III/43515, která se změnou ruší (na podnět Správy dráhy) 
v celém rozsahu včetně souvisejících záborů pro polní cestu a 
zeleň. Realizace přeložky v návrhovém období nepřipadá 
v úvahu. Menší změny rozsahu biokoridoru jsou navrženy 
v souvislosti se zrušením původně navržené úpravy napojení 
polní cesty v pokračování výše uvedené přeložky III/43515 na 
cestu do Kokor.  
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Obecně k záborům ZPF pro bydlení: 

Souhrn kapacit rozvojových ploch bydlení navržených v územním plánu předpokládal další pokles, max. stagnaci 
obyvatelstva, tak jak to odpovídalo vývoji a prognózám  v době zpracování územního plánu. Tento stav se však 
v  posledních letech mění – zájem o bydlení na venkově obecně stoupá a tendence vývoje obyvatelstva ve 
venkovských obcích jsou podstatně příznivější. Také v Rokytnici se počet obyvatel obce od roku 1991 zvýšil z 
1390 na 1412 obyvatel v roce 2001 (oproti předpokladu 1320 obyv., i když jistou roli zde může hrát případný 
„pohyb“ v ÚSP). Návrh změny však bilance prakticky neovlivní: kapacita plochy v lok. č. 1 (4 RD) a lok. č. 2 (max. 
do 5 RD) –  je v celkové bilanci téměř zanedbatelná, v lokalitě č.3 se celkový počet RD ve srovnání ÚPnSÚ dle 
zpracované studie zástavby v lokalitě prakticky nezmění (lok. B  dle ÚPnSÚ  6 RD, lok. D 33 – 38 RD, z toho 
část lok. D zahrnutá ve studii max. 33 RD, celkem lokality B+D v území řešeném studií  do 39 RD, ve studii je 
v tomto rozsahu území navrženo 38 RD, vyvolané zvýšení kapacity v lokalitách E, F do 2 RD)  

 

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

Změnou č.1 ÚPnSÚ Rokytnice jsou navrženy změny veřejně prospěšných staveb dle 
výkresu č.8 grafické části Změny: 

Změny jednotlivých dotčených VPS jsou v tomto seznamu pod popisem každé dotčené 
stavby uvedeny kurzívou a podbarveny šedě.  

Stavby, které v seznamu nejsou uvedeny, zůstávají v platnosti dle ÚPnSÚ v plném 
rozsahu beze změny. 

LOKALITA Č.1:  

⇒ Přeložka silnic I/55 a II/150 (v platném ÚPnSÚ označena jako komunikace I/18) včetně 
doplnění a úprav souvisejících účelových komunikací. 

Změna způsobu napojení obce (a v současnosti i silnice II/150) na R55, včetně zrušení  části 
původních úseků  

LOKALITA Č.2: 

⇒ Beze změny 

LOKALITA Č.3: 

⇒ MÚK silnice III/43515 s železniční tratí č. 270, přeložka silnice III/43515 severně zástavby a 
napojení na stávající II/ 150 (dle platného ÚPnSÚ I/18) a dále na účelovou komunikaci do 
Kokor  

Změnou č.1 se ruší  

⇒ Účelová komunikace v prostoru MÚK silnice III/43515 s železniční tratí č. 270 

Změnou č.1 se ruší  

⇒ Nová distribuční trafostanice, přívodní vedení a kabelové propojení do TS2:  

Změna umístění trafostanice a části kabelového propojení, dílčí korekce trasy propojení na 
stávající vedení VN. 

⇒ Přístupové komunikace pro novou výstavbu příp. úprava stávajících:  

Ruší se část napojení rozvojové plochy „D“, napojení je řešeno v rámci následné PD lokality 

⇒ VTL plynovod severně od obce 

Stavba VTL plynovodu je již realizována v mírně upravené trase 
 


