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1 .   ZÁKLADNÍ ÚDAJE1 .   ZÁKLADNÍ ÚDAJE1 .   ZÁKLADNÍ ÚDAJE1 .   ZÁKLADNÍ ÚDAJE    

1.1 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠE1.1 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠE1.1 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠE1.1 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍNÍNÍNÍ    

Důvodem pro pořízení Změny č.1 ÚPNO Výkleky je zvýšený zájem o bydlení v obci a zájem 
obce umožnit vlastníkům pozemků využití pro bydlení a podnikatelské aktivity.  

V lokalitě 1/4 je důvodem změny mj. také zrušení provozu chmelařského střediska. 

1.21.21.21.2 ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ  ÚZEMNĚ  ÚZEMNĚ  ÚZEMNĚ  
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACPLÁNOVACÍ DOKUMENTACPLÁNOVACÍ DOKUMENTACPLÁNOVACÍ DOKUMENTACEEEE    

V platném ÚPNO jsou zájmové plochy změny zařazeny takto: 

1/1 - ŽERNOVA: ZPF – Zemědělský půdní fond - orná půda, TTP, v nezastavitelném 
území  

1/2 - KAMENCE: ZPF - Zemědělský půdní fond - orná půda, v nezastavitelném území  

1/3 - U FARMY: BV – Bydlení venkovské – stav, zahrnující i navrženou odstavnou 
plochu pro nákladní automobily (jen v Hlavním výkrese, nesoulad 
výkresu V03). Skutečný stav nelze hodnotit jednoznačně jako stavovou 
plochu bydlení, pozemky jsou využívány jako zahrady obyvatel jiných 
částí obce a část jako manipulační plocha. 

1/4 - ČESAČKY: Z – Zemědělská výroba - chmelařské středisko. Provoz je 
v současnosti zrušen.  

1/5 - PADĚLKY:  ZPF – Zemědělský půdní fond – dle katastru nemovitostí (KN) 
chmelnice, obhospodařováno jako orná půda, v nezastavitelném území 

 
1.31.31.31.3 ZADÁNÍ, PODKLADYZADÁNÍ, PODKLADYZADÁNÍ, PODKLADYZADÁNÍ, PODKLADY    

Pořízení Změny č.1 územního plánu obce (ÚPNO) Výkleky bylo schváleno usnesením z 2. 
zasedání Zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 12. 3. 2008. Zadávacím dokumentem je 
Zadání změny č.1 schválené Zastupitelstvem obce Výkleky 22. 10. 2008 

1.41.41.41.4 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEPOŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEPOŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEPOŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MNÍHO PLÁNU MNÍHO PLÁNU MNÍHO PLÁNU 
OBCE VÝKLEKYOBCE VÝKLEKYOBCE VÝKLEKYOBCE VÝKLEKY    

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územn ě plánovací dokumentace 
vydané krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů 

• Splněno v souladu se zadáním – bez požadavků  

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

• Splněno dle požadavků zadání přiměřeně možnostem. Dle ÚAP byly aktualizovány trasy vedení 
technické infrastruktury (dálkový kabel sítě O2 v lokalitách 1/4, 1/5, středotlaký plynovod v lokalitě 
1/3, nadzemní vedení VN 22 kV v lokalitě 1/1, vedení VN a trafostanice v širším zájmovém 
prostoru lokality 1/3. Problémem aktualizace – lokalizace vedení je značná nepřesnost podkladu 
katastrální mapy – mapy z různých zdrojů se liší v řádu několika metrů. 
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C. Požadavky na rozvoj území obce 

• Splněno dle požadavků zadání, V lokalitě 1/3 je uveden i koridor pro jinou možnost napojení 
plochy a okolní stávající zástavby přes bývalý zemědělský areál, pokud nebude možné řešení 
zlepšením parametrů stávající obslužné komunikace (majetkoprávní důvody) 

D. Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspo řádání krajiny)              

• LOKALITA 1/1  

Splněno dle požadavků zadání. 

• LOKALITA 1/2 

Splněno dle zadání, v lokalitě je také uvedena aktualizace zastavěného území a na to 
navazující logická úprava uspořádání navazujících ploch 

• LOKALITA 1/3 

Splněno dle požadavků zadání, bydlení se však potvrzuje návrhem plochy bydlení 
(specifikace celé plochy jako stav bydlení není jednoznačná), předmětem změny je i ochrana 
vedení technické infrastruktury v ploše.  

• LOKALITY 1/4, 1/5 

Splněno dle požadavků zadání. 

E. Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 

E1. OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Bez požadavků 

E2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Splněno dle požadavků zadání. 

E3. TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA  

Splněno dle požadavků zadání. 

F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

F1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Splněno dle požadavků zadání. V lokalitě 1/2 jsou upřesněny plochy interakčního prvku - 
zahrnují porosty dřevin podél úvozové cesty tak, jak je lze identifikovat v terénu, a nezasahují do 
ploch bydlení či komunikací. 

F2. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD   

Bez požadavků. 

F3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

Splněno dle požadavků zadání. 

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

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

Splněno dle požadavků zadání. 

G. Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace 

Splněno dle požadavků zadání. 

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

Splněno dle požadavků zadání. 

H1. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Splněno dle požadavků zadání. 

H2. CIVILNÍ OCHRANA 

Splněno dle požadavků zadání. 

H3. OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

Splněno dle požadavků zadání. 

H4. OCHRANA LOŽISEK SUROVIN A GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ 

Bez požadavků 

H5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY 

Bez požadavků 

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

Splněno dle požadavků zadání. 

J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a plo ch p řestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

Splněno dle požadavků zadání. V lokalitě 1/3 se však – vzhledem k nejednoznačnosti 
deklarovaného využití i limitům v ploše možnost využití pro bydlení potvrzuje návrhem ploch 
bydlení v zastavěném území.   

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

Bez požadavků 

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

Bez požadavků 
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M. Požadavky na vyhodnocení vliv ů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatn il požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vliv ů na životní prost ředí nebo pokud nevylou čil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

Požadavek nebyl uplatněn. 

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

Požadavek nebyl uplatněn. Případný jiný či doplňující systém přístupu do lokality 1/3 je 
naznačen formou vymezení koridoru pro tuto eventualitu. 

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

Splněno dle požadavků zadání. Textová část (A) je doložena jako Odůvodnění změny, 
Regulativy uspořádání území (B) jako Návrh změny 

1.51.51.51.5 VYHODNOCENÍ SOULADU VYHODNOCENÍ SOULADU VYHODNOCENÍ SOULADU VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 SZMĚNY Č.1 SZMĚNY Č.1 SZMĚNY Č.1 S    POLITIKOU ÚZEMNÍHO POLITIKOU ÚZEMNÍHO POLITIKOU ÚZEMNÍHO POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTNOVACÍ DOKUMENTNOVACÍ DOKUMENTNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU ACÍ VYDANOU ACÍ VYDANOU ACÍ VYDANOU 
KRAJEMKRAJEMKRAJEMKRAJEM                

SOULAD ZMĚNY Č.1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Politika územního rozvoje České republiky, schválená usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 
17.5.2006, nestanovuje konkrétní úkoly pro územní plánování ovlivňující řešení Změny č.1 
územního plánu obce Výkleky. 

SOULAD ZMĚNY Č.1 S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Z vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nevyplývají konkrétní požadavky 
na řešení Změny č.1 územního plánu obce Výkleky. Změnou č.1 ÚPNO Výkleky nebudou dotčeny 
plochy, koridory a další veřejné zájmy nadmístního významu dle ZÚR OK.   

Poloha obce při rozvojové ose OS5 je podpůrným argumentem pro rozvoj obce. 
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2. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚZEM2. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚZEM2. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚZEM2. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNUNÍHO PLÁNUNÍHO PLÁNUNÍHO PLÁNU    

2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉH2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉH2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉH2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍO ÚZEMÍO ÚZEMÍO ÚZEMÍ    

LOKALITA 1/1: VÝKLEKY – ŽERNOVA: PLOCHA BYDLENÍ 

Zájmová plocha se nachází při východním okraji zástavby,  tvoří ji skupina pozemků o 
celkové výměře cca 0,9 ha po severní straně  polní cesty k chatové lokalitě na  východním okraji 
katastru. Po jižní straně této komunikace probíhá výstavba rodinných domů v návrhové ploše 
bydlení dle ÚPNO. Severním a východním směrem je zájmová plocha vymezená ve větší ploše  
trvalých travních porostů, dosahujících až k lesíku nad zatopeným lomem, hranicí parcel dle 
pozemkového katastru (PK).  

LOKALITA 1/2: VÝKLEKY – KAMENCE: PLOCHA BYDLENÍ 

Vlastním předmětem změny je menší pozemek orné půdy (cca 0,14 ha) vymezený hranicí 
pozemku dle PK v rozsáhlém pozemku orné půdy dle KN. Západní hranici tvoří pozemek bývalé 
úvozové cesty, v terénu patrné,  která se při severní hranici zájmové plochy dostává na úroveň 
terénu a končí v poli. Východní hranici pozemku tvoří horní hrana terénní stěny bývalého hliníku 
zastavěného rodinnými domy.  Pozemek je využíván majiteli těchto domů jako zahrádky. Jižním 
směrem navazují další zahrady ve vlastnictví obyvatel z jiných částí obce, v nich je dle ÚPNO 
navržena plocha bydlení, která je ale vymezená jen v části orientované k úvozové cestě. Jižní 
část této plochy, nejblíže ke stávající zástavbě, je již zastavěná.   

LOKALITA 1/3: VÝKLEKY – U FARMY: PLOCHA BYDLENÍ   

Zájmovou plochu tvoří pozemky v zastavěném území, v uzavřeném bloku vymezeném   ze 
dvou stran komunikacemi – silnicí III/ 43617 a místní komunikací - a dále zastavěnými plochami 
bydlení a zemědělského areálu (v současnosti mimo provoz, bývalé kanceláře sousedící se 
zájmovou plochou jsou využívány pro bydlení a ubytování pracovníků). Zájmovou plochu tvoří 
zahrady a ostatní plocha, která dle KN je součástí bývalého areálu zemědělského družstva.  

 

LOKALITA 1/4: VÝKLEKY – ČESAČKY: PLOCHA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

Zájmovou plochu tvoří areál bývalého chmelařského střediska na západním okraji zástavby, 
u silnice III/43617. Plocha je kromě silnice vymezena obecní polní cestou, pozemky stávající 
obytné zástavby a terénní depresí s porostem dřevin, ve které je v ÚPNO navržen suchý poldr. 

 

LOKALITA 1/5: VÝKLEKY – PADĚLKY: PLOCHA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT  

Zájmovou plochu tvoří pozemek chmelnice dle KN, využívané jako orná půda, o výměře cca 
1,1 ha, vymezený hranicí skupiny pozemků dle PK, které jsou pokračováním pozemků pod 
areálem česaček. Pozemek je ve východním sektoru vymezen silnicí III/43617 a obecní polní 
cestou, která byla do současné polohy přeložena při výstavbě česačky. V západním sektoru je 
vymezen ze souvislého rozsáhlého lánu (část jsou dle KN chmelnice) jen hranicí parcel dle PK.  

2.2 ŠIRŠÍ VZTAHY2.2 ŠIRŠÍ VZTAHY2.2 ŠIRŠÍ VZTAHY2.2 ŠIRŠÍ VZTAHY    

Návrh změny č.1 je lokálního charakteru a nedotýká  se území ani zájmů sousedních obcí. 
Změna se významněji neprojeví  v celkové koncepci územního plánu obce. 
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2.3 SEZNAM SOUSEDNÍC2.3 SEZNAM SOUSEDNÍC2.3 SEZNAM SOUSEDNÍC2.3 SEZNAM SOUSEDNÍCH OBCÍ A KATASTRÁLNH OBCÍ A KATASTRÁLNH OBCÍ A KATASTRÁLNH OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍÍCH ÚZEMÍÍCH ÚZEMÍÍCH ÚZEMÍ    

Beze změny. 

2.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNK2.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNK2.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNK2.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Y Y Y     

Analytická část.  

K návrhu změny se vztahuje charakteristika radonového zatížení: Plochy bydlení navržené 
změnou se nacházejí převážně v území nízké až přechodné kategorie radonového indexu, mimo 
tektonické zlomy se zvýšeným indexem. Území se středním indexem zasahuje do lokality 1/3. Pro 
posouzení potřeby opatření proti pronikání radonu z podloží pro výstavbu obytných objektů je 
žádoucí ověření přímým měřením.  

2.5 URBANISTICKÁ KON2.5 URBANISTICKÁ KON2.5 URBANISTICKÁ KON2.5 URBANISTICKÁ KONCEPCECEPCECEPCECEPCE    

A. URBANISTICKÁ STRUKTURA, PROSTOROVÁ CHARAKTERISTI KA 

LOKALITA 1/1: VÝKLEKY – ŽERNOVA: PLOCHA BYDLENÍ 

Nová plocha bydlení na východním okraji zástavby obce se navrhuje po severní straně 
komunikace k chatové lokalitě. Na ploše po jižní straně komunikace již probíhá výstavba 
rodinných domů podle územního plánu. Řešenou plochu tvoří jižní svah, který dále stoupá 
k lesíku nad zatopeným lomem, pro bydlení velmi výhodný, který umožňuje – ale také vyžaduje – 
optimální začlenění staveb do terénu. Citlivé osazení do terénu s co nejnižší úrovní vstupního 
podlaží bude významné zejména u staveb situovaných ve východní - horní části plochy nad 
vedením VN, kde svah začíná více stoupat. Vzhledem k větší exponovanosti lokality na přechodu 
zástavby do krajiny, zejména ve východní – horní části, je nezbytná koordinace  základních 
charakteristik staveb v ploše Z1BV.22a – výškové osazení ve vztahu k uličnímu prostoru, tvarové 
pojetí střech (optimálně sedlová, s možnou jednoduchou kombinací hřebenů rovnoběžně s uliční 
čárou a s po vrstevnici), členitost a materiály staveb a vymezení pozemků. V případě dohody 
všech stavebníků je tato plocha výhodná pro uplatnění nízkoenergetických domů zčásti krytých 
terénem a s využitím vegetačních střech.  

Součástí vymezené plochy jsou i pozemky směrem k zahradám stávající zástavby, 
oddělené od rozlehlé plochy TTP mezí s vegetací. Tato mez je respektována vymezením volného 
koridoru mezi oběma částmi nové plochy bydlení, který umožní průchod k parcele obecní cesty 
vedoucí do předprostoru zatopeného lomu. 

Součástí návrhu je rozšíření pozemku přístupové komunikace aspoň na minimální parametry 
veřejného prostranství po celé délce trasy (zahrnuje i obcí připravované rozšíření prostoru této 
komunikace pro plochu 20.BV) a navazující úprava vedení interakčního prvku ÚSES, která reaguje 
mj. na skutečný stav v území – komunikace k chatám, jejíž trasa je oproti stavu v katastrální mapě 
upravená (vyrovnaná, tento stav se aspoň orientačně potvrzuje návrhem). Na přístupové 
komunikaci v řešené lokalitě je žádoucí vybudovat obratiště, nejlépe v sousedství trafostanice 
navržené na stožáru u hranice plochy bydlení (pro obratiště není vymezena samostatná plocha – 
bude součástí plochy bydlení a poloha bude upřesněna v následných stupních přípravy území dle 
dohody stavebníků). 
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Vedení VN je ponecháno ve stávající trase, je nutno respektovat podmínky správce sítě – 
nezastavitelnost koridoru v rozsahu ochranného pásma, omezení výšky vegetace, příp. způsobu 
oplocení a přístup k nové trafostanici. Ten bude zajištěn umístěním trafostanice ve veřejném 
uličním prostoru   Umístění nové trafostanice na stožáru na severní straně komunikace je již 
předjednáno investorem. V podrobnějším řešení není vyloučena případná potřeba menšího 
posunu stožáru dále od stávající komunikace - tak, aby bylo možné rozšíření komunikace na 
dvoupruhovou (nutno upřesnit na základě geodetického zaměření, skutečný stav neodpovídá 
katastrální mapě, která je zde velmi nepřesná. V té souvislosti nelze v podrobnějším řešení 
rozšíření komunikace zcela vyloučit ani potřebu menšího zásahu i do přilehlé části parcely 1045/1 
podél plochy Z1BV.22a, i když návrh změny to, kromě krátkého úseku v oblouku komunikace 
nepředpokládá.  

LOKALITA 1/2: VÝKLEKY – KAMENCE: PLOCHA BYDLENÍ 

Vlastním podnětem pro změnu je jeden menší pozemek orné půdy (cca 0,14 ha) vymezený 
hranicí pozemku dle PK v rozsáhlém lánu orné půdy dle KN. Součástí změny v lokalitě jsou však i 
další korekce oproti návrhu v platném územním plánu, které reagují mj. na nové vymezení 
zastavěného  území. Jedná se o skupinu zahrad mezi stávající zástavbou a zájmovou plochou: 
změnou se nepříliš logická enkláva zahrad - původně nezastavitelného území uvnitř bloku 
tvořeného stávající a navrženou zástavbou  - ruší a využití celé plochy se sjednocuje pro funkci 
bydlení (i když přitom nemusí dojít k faktickému zahuštění zástavby oproti ÚPNO). V této části 
území se také potvrzuje průchod do centra obce, který byl v ÚPNO začleněn do celé plochy 
bydlení. Je ponechán ve stávajících minimálních parametrech, ale jeho úpravy co do rozsahu 
ploch nejsou vyloučeny v souvislostech využití navazujících ploch.  

Velkým problémem lokality je přístup k pozemku i možnost zavedení technické infrastruktury 
Řešení této problematiky pravděpodobně bude předcházet možné výstavbě v navazujících 
zahradách, což může být pro jednotlivého stavebníka v nejvzdálenější okrajové poloze  značně 
obtížné. Stávající úvozová cesta s bohatými porosty na obou březích (jejich hájení je vyjádřeno 
začleněním do ÚSES) neumožňuje rozšíření na potřebné parametry pro budoucí skupinu domů 
(odhad max. využitelného profilu do 5 – 6 m, do břehu nelze zasáhnout) a navíc neumožní přímou 
obsluhu zahrad na horní úrovni nad úvozem. Navržený systém  předpokládá pro první etapu – 
příjezd pro jeden dům – možnost využití stávajícího úvozu (případně s potřebnou minimální 
úpravou jako jednopruhové komunikace), s doplněním obratiště na úrovni řešené plochy. V další 
etapě - pro využití ploch dle územního plánu – doplnit druhý směr jako samostatnou větev na 
horní úrovni terénu nad úvozem, tj. využívající principu současné obsluhy zahrad, s nezbytným 
významnějším rozšířením plochy komunikace do přilehlé části zahrad (což bude znamenat 
požadavek na koordinaci zájmů).   

LOKALITA 1/3: VÝKLEKY – U FARMY: PLOCHA BYDLENÍ   

V Hlavním výkrese územního plánu je celá plocha,  v zastavěném území,  vymezená jako 
stav bydlení. Takto definovaný stav však, vzhledem k vymezení pozemků i k různorodému 
způsobu využití, není jednoznačný (snad s výjimkou parcel u silnice, ty jsou však od související 
zastavěné plochy odděleny místní komunikací). Proto se jeví vhodnější potvrdit možnost využití 
pro bydlení návrhovou plochou. Pro tento záměr, ale i pro stávající zástavbu je potřebné vyřešit 
problém nedostatečných parametrů obslužné komunikace (převážně jen do 3 – 4m, rozšířená jen 
u silnice), je navrženo také obratiště u trafostanice poblíž posledních domů v ulici. 

Využití plochy „BV.1z1a“ pro bydlení je podmíněně přípustné při splnění ukazatelů 
legislativních předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v dalším stupni přípravy území. 
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Do řešení dále vstupuje několik vedení technické infrastruktury protínajících plochu podélně 
s hranicemi mezi pozemky – stávající STL plynovod do Lazníček a dalších obcí, souběžně 
telekomunikační kabel (místní), připravovaná kanalizace dle DÚR, navržený vodovod (dle ÚPNO). 
Přeložit nebo nově vést tyto sítě podél silnice ve stísněném profilu je hodnoceno jako velmi 
problematické. Proto se jako nejpřijatelnější jeví ponechat volný koridor zahrnující zejména trasu 
plynovodu  (s nejzávažnějším požadavkem zajištění přístupu), telekomunikační kabel a do tohoto 
koridoru umístit i vodovod navržený v ÚPNO v oddělené trase. Průchod kanalizace soukromým 
pozemkem dle DÚR je řešen smluvně. 

Jako podnět pro budoucí uspořádání v zemědělském areálu, který je mimo provoz, je 
v rámci změny vymezen k hájení koridor pro možné jiné či další napojení výše uvedených ploch 
bydlení přes  tento areál, mezi budovou kanceláří využívaných pro bydlení a ubytování a zbývající 
provozní částí areálu. 

LOKALITA 1/4: VÝKLEKY – ČESAČKY: PLOCHA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
 

LOKALITA 1/5: VÝKLEKY – PADĚLKY: PLOCHA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT  

SPOLEČNÝ POPIS PRO OBĚ LOKALITY 

Předmětem změny je vymezení funkčního využití areálu chmelařského střediska, ve kterém 
byl ukončen provoz a který jeho současný vlastník hodlá využít pro nezemědělské účely - provoz 
dřevovýroby (dřevomodelářství) a pro doplňující provozy využít i pozemky na protější straně 
obecní polní cesty vedoucí v současné trase podél areálu česaček.  Přístup do obou lokalit je 
zajištěn právě z této komunikace, napojené na okraji zástavby na silnici III. třídy do Lazníček.  

Rozsah podnikatelských ploch v oboru lehké výroby je v lokalitě 1/5 vymezen hranicí 
vlastnictví pozemků, v lokalitě 1/4 hranicí přibližně hranicí areálu, ve východní části přilehlé 
k obytné zástavbě je však hájena stávající zeleň jako clona mezi plochami výroby a bydlení, 
z toho důvodu je v této části areálu vymezena návrhová plocha ochranné zeleně. 

Využití plochy „Z1P.2“ pro výrobu je podmíněně přípustné za podmínky zajištění takových 
opatření, která vyloučí případné nadlimitní negativní vlivy výrobního areálu na plochy bydlení 
stávající i navržené v lokalitě 1/3 

Součástí změny jsou také drobné změny v bezprostředně navazujících plochách jako 
aktualizace aktuálního stavu využití území (v návrhové vodní ploše vodní plocha již zanesená v KN, 
korekce tvaru s ohledem na dálkový kabel i stav v KN, malé rozšíření interakčního prvku ÚSES) 

2.6 FUNKČNÍ VYUŽITÍ 2.6 FUNKČNÍ VYUŽITÍ 2.6 FUNKČNÍ VYUŽITÍ 2.6 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍ    

Změnou č.1 se navrhují plochy zastavitelného území (a další návrhové plochy v zastavěném 
území)  těchto funkcí: 

BV – bydlení venkovské   
⇒ v lokalitách 1/1 a 1/2, v lokalitě 1/3 se navrhují plochy BV v zastavěném území. 

P -  podnikatelské aktivity  
⇒ v lokalitě 1/5, v lokalitě 1/4 se pro podnikatelské aktivity navrhuje plocha v zastavěném 

území se změnou funkčního využití (přestavba) 
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D – stavby a za řízení pro dopravu  
⇒ v lokalitách 1/1 a 1/2 se navrhují nové úseky místních komunikací pro obsluhu 

navrhovaných ploch bydlení, vesměs v trasách stávajících účelových komunikací a 
navrhují se  plochy pro rozšíření těchto uličních prostorů, případně i prostorů podél 
navazujících přístupových komunikací. Součástí ploch dopravy jsou i pěší průchody. 

T – technická vybavenost   

⇒ Pro navržená vedení či zařízení (trafostanice) technické infrastruktury nejsou vymezeny 
samostatné plochy, jsou umístěny pokud možno v uličních prostorech komunikací  či 
nemotoristických průchodů.  

ZO – zeleň ochranná, ostatní  
⇒ Plocha ve východní části areálu bývalého chmelařského střediska vymezená na ploše 

s výskytem stávajících porostů dřevin jako clona vůči sousedním plochám bydlení. 

2.7 PŘEHLED PLOCH ZA2.7 PŘEHLED PLOCH ZA2.7 PŘEHLED PLOCH ZA2.7 PŘEHLED PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍSTAVITELNÉHO ÚZEMÍSTAVITELNÉHO ÚZEMÍSTAVITELNÉHO ÚZEMÍ    

Číslo plochy  Charakteristika plochy Výměra ha Druh  

Z1BV.22a,b 
a související 

Z1D12a, Z1D13 

 Plocha pro výstavbu max. 6 - 7 RD na východním 
okraji zástavby obce. 

0,212+0,5950 
0,1384 + 0,0230 

A 

Z1BV.23 
a související 

Z1D14 

Plocha pro 1 RD a obratiště  0,1360 
0,0360 

A 

Z1P.3 
a související 

Z1M19 

Plocha podnikatelských aktivit v oboru lehké výroby, 
volně navazující na rekonverzi areálu bývalých 
česaček chmele. 

0,9090 

0,1380 

D 

 

2.8 LIMITY VYUŽITÍ Ú2.8 LIMITY VYUŽITÍ Ú2.8 LIMITY VYUŽITÍ Ú2.8 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍZEMÍZEMÍZEMÍ    

B. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Změnou č.1 se tyto limity nemění a nejsou řešením zasaženy. 

C. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Změnou č.1 se navrhují nepodstatné změny vymezení interakčních prvků ÚSES, které 
představují převážně jejich upřesnění s ohledem na skutečný stav území. 

D. OCHRANA VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Ložiska nerostných surovin . 
Ochrana vodních zdroj ů  
Ochrana vodních tok ů. 
Limity týkající se ochrany těchto prvků nejsou Změnou č.1 dotčeny 
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E. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Archeologické nálezy 
Beze změny oproti platnému územnímu plánu obce. 

Nemovité kulturní památky  
Nejsou Změnou č.1 dotčeny 

F. OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné pásmo lesa 50 m    
Není změnou dotčeno 

Ochranné pásmo silni čních staveb   
V lokalitách 1/3, 1/4 a 1/5 bude v následných stupních přípravy území  respektováno OP 

silnice III. třídy 15 m od osy silnice.).  

Ochranné pásmo elektrického vedení VN 22 kV   
V lokalitě 1/1 je ponechán průchod vedení plochou bydlení, při uspořádání zástavby budou 

respektovány podmínky správce sítě v ochranném pásmu vedení a smluvně zajištěna možnost 
přístupu k vedení.  

Ochranné pásmo st ředotlakého plynovodu   
Je respektováno návrhem nezastavitelného koridoru v lokalitě 1/3. 

Ochranné pásmo vodovodních řadů  
Pro navržený řad je respektováno výše uvedeným koridorem 

Ochranné pásmo kanaliza čních sb ěračů – dle ČSN 75 6101 
Ochranné pásmo telekomunika čních za řízení – dálkový telekomunika ční kabel 

Jsou respektována vymezením dopravních a manipulačních  ploch v lokalitách 1/2, 1/5. 

G. OBRANA STÁTU 

V řešeném území se dle sdělení VUSS nenacházejí objekty a zařízení vojenské správy a 
nepředpokládají se žádné územní nároky. Předmět Změny nepředstavuje oproti platnému ÚPNO 
Výkleky zvýšení nároků ve vztahu k podmínkám Ministerstva obrany ČR ve věci ochranného 
pásma leteckých radarů letiště Přerov, která zasahují celé území obce.  Navrhovaná výstavba 
nepřesáhne stávající výškovou hladinu.   

2.9 ZELEŇ, ÚSES2.9 ZELEŇ, ÚSES2.9 ZELEŇ, ÚSES2.9 ZELEŇ, ÚSES    

Změnou č.1 dochází k upřesnění rozsahu stávajících či navržených interakčních prvků 
ÚSES v lokalitách 1/1, 1/2 a 1/4 s ohledem na skutečný stav využití  území. 

LOKALITA 1/1: IP29z1: Změnou se jen upřesňuje poloha úseku IP.29/17 navrženého podél 
komunikace k chatám, tak, jak odpovídá stavu této komunikace v terénu (odlišně od katastrální 
mapy). Popis se nemění.  

LOKALITA 1/2: IP.20z1: Změnou se upřesňuje vymezení ploch IP.20/17 v prostoru úvozové 
cesty dle skutečného stavu v terénu a stavu katastru nemovitostí – tj. vylučují se na plochy 
stávající komunikace a plochy, které zasahovaly do ploch jiných funkcí.  Popis se věcně nemění, 
délka IP je 150 m.  

LOKALITA 1/4: IP.14z1: Změnou se doplňuje prodloužení IP.14/17 až k bývalým česačkám  
a do IP se začleňují i pozemky evidované v KN jako vodní plocha (v ÚPNO navržená). Popis není 
nutno měnit. 
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2.10 VYHODNOCENÍ ZÁB2.10 VYHODNOCENÍ ZÁB2.10 VYHODNOCENÍ ZÁB2.10 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF A PUPFLORU ZPF A PUPFLORU ZPF A PUPFLORU ZPF A PUPFL    

A. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF 

Údaje o navrhovaných plochách podle p řílohy č. 3. vyhl. MŽP ČR č. 13/94 Sb. 

AD 2.1. ÚDAJE O PLOCHÁCH, KULTURÁCH, CHARAKTERISTIK A PŮDY 

V lokalitách řešených Změnou č.1 se nacházejí převážně půdy oglejené (kód 46 a 48), 
okrajově hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, středně těžké, štěrkovité, s malou vododržností 
(kód 27) a illimerizované půdy (kód 15). 

K záboru jsou vymezeny půdy všech kultur: orná půda, chmelnice (nefunkční), zahrady, 
ovocný sad, trvalé travní porosty,  2. až 5. třídy ochrany – viz tabulka záboru ZPF. 

AD 2.2. ÚDAJE O USKUTE ČNĚNÝCH INVESTICÍCH (MELIORACE) 

Ve větší části plochy v lokalitě 1/1 je provedeno odvodnění, v dalších lokalitách meliorace 
provedeny nejsou. 

AD 2.3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM ĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 
(AREÁLY ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY) 

Zemědělské areály v zájmovém prostoru změny jsou mimo provoz. Předmětem změny 
v lokalitě 1/4 je využití bývalého chmelařského střediska pro nezemědělské účely. 

Změna č.3 se okrajově dotýká v současnosti nefunkčního zemědělského areálu. V tomto 
areálu vymezuje koridory pro ochranu technické infrastruktury a případnou budoucí dopravní 
obsluhu sousedních ploch, vše bez narušení celistvosti provozní části. 

Systém zemědělských komunikací není změnou narušen. 

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

V lokalitě 1/1 se navrhuje zábor pozemků začleněných do rozsáhlého celku trvalého 
travního porostu a dále územně vyčleněných menších pozemků orné půdy 

V lokalitě 1/2  se navrhuje zábor menšího pozemku, který je dle KN součástí rozsáhlého 
celku orné půdy, ale je zčásti fyzicky vyčleněn břehem a zelení nad úvozovou cestou. Mimo tuto 
plochu, která je vlastním předmětem změny, se doplňuje zábor v zahradách, který eliminuje vznik 
nelogických enkláv nezastavitelných ploch v zastavěném území (což nemusí nutně znamenat 
reálné zvýšení rozsahu záboru půdy)   

V lokalitě 1/3 se navrhuje zábor jednotlivých vymezených zahrad a nezemědělských ploch 
v zastavěném území.  

V lokalitě 1/5 se navrhuje zábor okrajové části rozlehlého pozemku evidovaného v KN jako 
chmelnice a obhospodařovaného jako orná půda.  

Ekologická stabilita je, s výjimkou okolí lokality 1/2  převážně nízká, TTP v lokalitě 1/1 jsou 
obhospodařovány jako pole. 

Na území obce Výkleky nebyla řešena ani zahájena komplexní pozemková úprava. 
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AD 2.5. A 2.7. KATASTRÁLNÍ HRANICE, HRANICE SOU ČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, 
HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ  

Změna č.1 se navrhuje v k.ú Výkleky.  
Změna v lokalitách 1/1, 1/5 a částečně 1/2 se navrhuje mimo hranici zastavěného území dle 

platného ÚPNO a mimo hranici intravilánu k 1. 9. 1966, změna v lokalitách 1/3 a 1/4 se navrhuje 
v zastavěném území vymezeném v platném ÚPNO.   

Změnou dochází k rozšíření hranice zastavitelného území v lokalitách 1/1, 1/5 a 1/2   
Průběh katastrální hranice, hranice intravilánu a hranice zastavěného území dle ÚPNO je 

patrný z výkresu č. B.2 – HLAVNÍ VÝKRES a z výkresů B.09 a B.10 grafické části dokumentace 
Změny č.1.  

V souladu s § 189 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se za zastavěné 
území považuje současně zastavěné území obce (SZÚO) vyznačené podle dosavadních právních 
předpisů v územním plánu obce. Změnou č.1 územního plánu obce Výkleky se v lokalitách 
řešených změnou (lokality 1/1 a 1/2) a v plochách s nimi bezprostředně souvisejících hranice 
SZÚO aktualizuje k datu  30. 4. 2009.  

AD 3. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN, DOBÝVACÍ PROSTORY  

Zábory se nedotýkají dobývacích prostorů a ložisek nerostných surovin hájených dle 
Horního zákona. 

AD 2.6.  POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH ZMĚN ZÁBORU ZPF: 

Návrhem Změny č.1 ÚPNO Výkleky dochází ke zvětšení rozsahu záboru ZPF - orné půdy, 
chmelnic (zrušené), zahrad, sadu a travních porostů) dle výkresu B.09 a B.10 grafické části 
Změny č.1. Zábory řešené Změnou jsou určeny pro bydlení, podnikatelské plochy a plochy 
komunikací, manipulační a jiná prostranství jako doplňující součást návrhu. Dále dochází k 
nepodstatné změně  uspořádání a rozsahu ploch pro zeleň v ÚSES - interakčních prvků.  

V grafické části ve výkrese B.09 v měř. 1:5000  a B.10 v měř. 1: 2000 je v řešeném území 
uveden zákres záboru ZPF dle návrhu Změny č.1 na průsvitce nad výkresem záboru ZPF dle 
ÚPNO. Ve výkrese podkladu ÚPNO je uvedena hranice zastavěného území, na průsvitce 
aktualizace v lokalitách 1/1 a 1/2. Aktualizace v rámci změny vychází dle současně platné 
legislativy  z hranice intravilánu k 1. 9. 1966) 

Navržené změny jsou vyhodnoceny v přiložené tabulce.  

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN ZÁBORU ZPF: 

• BYDLENÍ 

V případě ploch požadovaných pro bydlení je důvodem zvýšený zájem o možnost bydlení 
v obci, při poměrně omezené kapacitě dostupných zastavitelných ploch. V části ploch navržených 
územním plánem je zástavba již realizovaná nebo probíhá. Z větších zastavitelných ploch bydlení: 
pozemky v plochách BV.17, dosud nezastavěné pozemky v ploše BV.20 a dalších malých 
plochách mají vlastníci pozemků rezervovány pro výstavbu pro potřebu vlastní rodiny, v lokalitě 
BV.19 využití prozatím brání v současnosti neřešitelné majetkoprávní vztahy (přes 30 vlastníků). 
V lokalitě BV.8 zatím o zástavbu není zájem, vyžaduje jako celek vyřešení majetkoprávních 
vztahů pro zástavbu i obsluhu plochy, problémem bude zajištění dostatečného uličního profilu pro 
komunikaci a technickou infrastrukturu v úzkém koridoru mezi zastavěnými  soukromými 
pozemky. Potřebná je také ochrana plochy proti extravilánovým vodám.  

Rozvoj bydlení je opodstatněn polohou obce v sousedství rozvojové osy OS5 dle Zásad 
územního rozvoje a vysokou atraktivitou prostředí  a krajinného zázemí obce.  
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Z ploch řešených změnou jsou mimo zastavěné území situovány plocha v lokalitě 1/1 a 
malá plocha dle podnětu žadatele v lokalitě 1/2. Ostatní plochy bydlení se nacházejí 
v zastavěném území (V lokalitě 1/2 aktualizace v rámci změny vychází dle současně platné 
legislativy  z hranice intravilánu k 1. 9. 1966. V této lokalitě se změnou ruší nepříliš logická 
enkláva zahrad uvnitř bloku tvořeného stávající a navrženou zástavbou a využití celé plochy se 
sjednocuje pro funkci bydlení - i když přitom nemusí dojít k faktickému zahuštění zástavby oproti 
ÚPNO) 

• PODNIKATELSKÉ PLOCHY 

Podnětem pro návrh podnikatelských ploch je zejména současný vývoj - útlum v oboru 
zemědělského podnikání v obci a zájem žadatele o rekonverzi areálu chmelařského střediska a na ni 
navazující možnost využití celých pozemků v jeho vlastnictví pro podnikatelské aktivity v oboru 
dřevomodelářství. Žadatel předpokládá stavbu výrobní haly či hal v areálu česaček a na pozemcích 
mimo zastavěné území předpokládá zejména manipulační plochy, sklad dřeva apod. Obě části areálu, 
vzájemně oddělené jsou dobře přístupné ze  silnice III. třídy nepřímo prostřednictvím stávajícího vjezdu 
do chmelařského střediska (dále pokračuje jako polní cesta). Pro šetrné využívání plochy navržené 
k vynětí ze ZPF je nezbytná „vnitřní“ etapizace, tj. postupovat při využívání plochy ohleduplným 
způsobem – přednostně areál česaček a dále směrem od stávajícího areálu do krajiny a v případě 
potřeby zpevnění manipulačních ploch využívat rozebíratelného a odstranitelného způsobu zpevnění.  

Vznik podnikatelské plochy bude pro obec přínosem vzhledem k omezené nabídce 
pracovních příležitostí v obci. V obci nejsou jiné zastavitelné podnikatelské plochy, uvedená plocha 
je navíc ve výhodné poloze vůči uspořádání obce – v lokalitě se stávajícím soustředěním výrobních 
aktivit různého druhu.  

POROVNÁNÍ VHODNOSTI ZÁMĚRU S JINÝMI MOŽNÝMI VARIANTAMI:  

⇒ Zvýšení intenzity využití samotného chmelařského střediska na celou plochu areálu by 
nebylo optimální – stávající zeleň  ve východní části areálu je žádoucí zachovat a využít 
jako clonu vůči navazující obytné zástavbě (potvrzeno návrhem plochy zeleně ochranné).   

⇒ Eventuální variantní možnost využití jiné potenciální podnikatelské plochy - zastavěné 
plochy areálu protější zemědělské farmy, kde je byl zrušen chov hospodářských zvířat, pro 
žadatele v současné době nepřipadá v úvahu jednak z důvodu nevypořádaných 
majetkoprávních vztahů v areálu, jednak – a to zejména – z důvodů provozních (oddělení 
silnicí). Areál je v současnosti i přes dosud nedořešené majetkoprávní vztahy z větší části 
využíván pro podnikatelské aktivity zemědělské (v oboru rostlinné výroby) i nezemědělské. 
Objekt bývalých kanceláří je využíván pro bydlení či ubytování pro potřeby podnikatelských 
subjektů na území obce.  

B. ZÁBOR A DOTČENÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL) 

Zábor lesních pozemků se Změnou č.1 nenavrhuje. Nedochází ani k dotčení pozemků do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.  
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2.11 NÁVRH KONCEPCE 2.11 NÁVRH KONCEPCE 2.11 NÁVRH KONCEPCE 2.11 NÁVRH KONCEPCE DOPRAVYDOPRAVYDOPRAVYDOPRAVY            
A. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dopravy.  

B. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Změnou č.1 se doplňují úseky místních komunikací pro obsluhu navrhovaných ploch a 
doplňují se plochy  příslušných uličních prostorů. 

LOKALITA 1/1:  

Navržené plochy bydlení jsou přístupné ze stávající komunikace k chatové lokalitě. Vzhledem 
k rozvoji bydlení navrženému územním plánem a Změnou č.1 je potřená úprava parametrů této 
komunikace včetně rozšíření uličního prostoru (aspoň na minimální parametry veřejného 
prostranství stanovené vyhl. 501/2006 Sb). Tato úprava je uvedena pro celý úsek komunikace od 
napojení na silnici III/43613 až po konec navržené plochy bydlení. Část této úpravy již obec 
připravuje – rozšíření na cca 10m, úsek vyvolaný Změnou č.1 navazuje v obdobných parametrech. 
V prostoru lokality 1/1 je potřeba vybudovat obratiště (optimálně v sousedství budoucí trafostanice), 
to bude upřesněno v následných stupních přípravy záměru, ve změně je součástí plochy bydlení.  

LOKALITA 1/2:  

Přístup k pozemku je problematický, komplexní řešení je provázané s řešením pro plochy 
navržené již územním plánem, kde však není podrobněji specifikováno. Stávající úvozová cesta 
s bohatými porosty na obou březích (začleněny do ÚSES) neumožňuje rozšíření na potřebné 
parametry pro budoucí skupinu domů jen v trase stávající komunikace (odhad max. využitelného 
profilu do 5 – 6 m) a navíc neumožní přímou obsluhu plochy bydlení navržené v zahradách na 
horní úrovni nad úvozem. Navržený systém  předpokládá pro příjezd pro první jednotlivý dům  
možnost využití stávajícího úvozu (příp. s potřebnou minimální úpravou jako jednopruhové 
komunikace), s doplněním obratiště na úrovni řešené plochy. Pro využití další části ploch dle 
územního plánu doplnit druhý směr jako samostatnou větev na horní úrovni nad úvozem, tj. 
komunikaci využívající principu současné obsluhy zahrad, s nezbytným významnějším rozšířením 
plochy komunikace do přilehlé části zahrad.   

LOKALITA 1/3:  

Pro tento záměr, ale i pro stávající zástavbu je potřebné vyřešit problém nedostatečných 
parametrů obslužné komunikace (převážně jen do 3 – 4m, rozšířená jen u silnice), je navrženo 
také obratiště u trafostanice poblíž posledních domů v ulici. 

Jako podnět pro budoucí uspořádání v zemědělském areálu je v rámci změny vymezen k 
hájení koridor pro možné variantní napojení výše uvedených ploch bydlení přes  tento areál. 

LOKALITY 1/4 A 1/5:  

Obě plochy jsou přístupné stávajícím příjezdem do areálu bývalých česaček napojeným na 
silnici III/43617.  

C. PĚŠÍ PROVOZ 

V LOKALITĚ 1/1 se vymezuje koridor pro možnost nemotoristického propojení k obecní 
cestě vedoucí do předprostoru zatopeného lomu. 

V LOKALITĚ 1/2 se změnou potvrzuje stávající průchod do centra obce. 
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D. DOPRAVA V KLIDU  

   V LOKALITĚ 1/3 se ruší navržená plocha parkoviště pro užitková vozidla podnikatelů 
situovaná do zájmové plochy bydlení. Tyto odstavné plochy je možno uplatnit obecně v plochách 
podnikatelských aktivit případně na některých manipulačních plochách (lokalita 1/5).  

V plochách bydlení bude potřeba statické dopravy zajištěna v objektech a na pozemcích 
rodinných domů, s doplněním realizací menšího počtu krátkodobých stání parkovacích podél 
komunikací nebo na vjezdech. 

E. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, ZEM ĚDĚLSKÁ DOPRAVA 

Systém zemědělských komunikací se Změnou č.1 nemění, až na využití tras účelových 
(zemědělských) komunikací pro návrh místních komunikací pro obsluhu navrhovaných ploch. 

F. CYKLOSTEZKY 

Systém cyklostezek  se Změnou č.1 nemění, nové trasy se nenavrhují. 

G. ŽELEZNIČNÍ, LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA 

Změna č.1 se těchto systémů dopravy nedotýká. 

H. HLUK SE SILNIČNÍ DOPRAVY 

V LOKALITĚ 1/3 plocha BV.1z1a přiléhá k silnici III/ 43617. Na silnici nebylo prováděno 
celostátní sčítání dopravy, které by bylo podkladem pro zjištění hlukových poměrů. Proto plocha  
je pro bydlení využitelná podmíněně, při splnění ukazatelů legislativních předpisů na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v dalších stupních přípravy území.  
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2.12 TECHNICKÁ VYBAV2.12 TECHNICKÁ VYBAV2.12 TECHNICKÁ VYBAV2.12 TECHNICKÁ VYBAVENOSTENOSTENOSTENOST    

A. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce zásobování vodou. Obec je zásobována 
z vodojemu Velký Újezd. Napojení nových ploch navržených Změnou č.1 je možné navázat na 
stávající a navržené řady dle ÚPNO. 

Popis návrhu v jednotlivých lokalitách zm ěny: 

LOKALITA 1/1 

Napojení  nové plochy bydlení pro 6 – 7 RD je možné prodloužením již realizovaného 
vodovodu DN 90 pro plochu BV.20 dle ÚPNO. 

LOKALITA 1/2 

Napojení  nové plochy bydlení pro 1 RD je možné prodloužením vodovodu navrženého pro 
plochu BV.15 dle ÚPNO, napojeného na již realizovaný vodovod DN 50 

LOKALITA 1/3  
LOKALITY 1/4, 1/5 

V lokalitě se aktualizuje trasa realizovaného vodovodu DN 90, která se částečně liší oproti 
trase uvedené v ÚPNO. Na tento řad je možné napojit vodovod pro zástavbu v lokalitě 1/3 (max. 4 
RD) vedený uličním prostorem podél lokality 1/3, s možností zokruhování do řadu DN 90 podél 
silnice (což odpovídá původně navrženému napojení plochy P.1 navržené jako rozšíření areálu  
bývalé farmy). Na tuto trasu podél lokality 1/3 je možné dále napojit podnikatelské plochy 
v lokalitách 1/4 a 1/5 a také plochu P.1 dle ÚPNO. Vodovod se navrhuje v koridoru pro ochranu sítí 
TI – STL plynovodu a části trasy kanalizace, který rozděluje plochu lokality 1/3 na dvě části, a dále 
vede okrajem areálu bývalé zemědělské farmy. Tím se mění část trasy vodovodu pro plochu P.1.  

B. KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce kanalizace. Příprava výstavby splaškové 
kanalizace je ve stadiu dokumentace pro územní řízení, v některých případech jsou navržené 
trasy vedeny odlišně od ÚPNO. V rámci změny je takto vyznačena kanalizace aktualizovaná dle 
DÚR v prostoru lokality 1/3.  

Popis návrhu v jednotlivých lokalitách zm ěny: 

LOKALITA 1/1 

Napojení  nové plochy bydlení pro 6 – 7 RD je řešeno již v DÚR kanalizace a do změny je 
převzato. 

LOKALITA 1/2 

Napojení  nové plochy bydlení pro 1 RD je možné prodloužením kanalizace navržené pro 
plochu BV.15 dle ÚPNO, dolní část této kanalizace je již uplatněna v DÚR.  
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LOKALITA 1/3  
LOKALITY 1/4, 1/5 

Ve změně je z DÚR  převzata navržená kanalizace k areálu bývalých česaček (lok.1/4), 
která prochází plochou bydlení v lokalitě 1/3. Tento průchod je dle sdělení zpracovatele DÚR 
ošetřen smluvně s vlastníkem pozemku, kanalizace včetně ochranného pásma bude v následných 
stupních přípravy výstavby území respektována. V místě průchodu této kanalizace areálem 
zemědělské farmy (mezi objektem bývalých kanceláří využívaným pro obytné účely a hranicí 
ploch bydlení v lokalitě 1/3 je změnou vymezen koridor, ve kterém se kromě této kanalizace 
navrhují i další sítě.    

C. VODNÍ TOKY 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce kap. Vodní toky. Vodních toků a plch se dotýká 
jen změna v lokalitě 1/4, kde se aktualizuje rozsah a časové zařazení v ÚPNO navržené vodní 
plochy (či poldru) dle skutečného stavu v katastru nemovitostí – pozemky jsou evidovány jako 
vodní plocha. 

D. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Změnou č.1 se koncepce zásobování plynem nemění. Obec je zásobována STL rozvody 
rozvedenými z regulační stanice na severu obce. Napojení nových ploch navržených Změnou č.1 
je možné navázat na stávající a navržené plynovody dle ÚPNO. 

Popis návrhu v jednotlivých lokalitách zm ěny: 

LOKALITA 1/1 

Napojení  nové plochy bydlení pro 6 – 7 RD je možné prodloužením plynovodu navrženého 
pro plochu BV.20 dle ÚPNO. 

LOKALITA 1/2 

Napojení  nové plochy bydlení pro 1 RD je možné na plynovod navržený v ÚPNO až 
k řešené ploše. 

LOKALITA 1/3  
LOKALITY 1/4, 1/5 

V lokalitě se aktualizuje trasa stávajícího STL plynovodu do Lazníček procházejícího 
areálem zemědělské farmy. V prostoru lokality 1/3 je trasa chráněna vymezením volného koridoru, 
ve kterém vedou či jsou navrženy i další sítě a který rozděluje plochu bydlení na dvě části. 
Napojení ploch je možné na plynovody v lokalitě.   

E. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce zásobování elektrickou energií.. Navrhuje se jen 
změna umístění trafostanice navržené územním plánem v lokalitě 1/1 a aktualizuje se trasa 
stávajícího vedení VN a trafostanic dotýkajících se zájmového prostoru lokalit 1/1 a 1/3. . 

Popis návrhu v jednotlivých lokalitách zm ěny: 

LOKALITA 1/1 

Výstavba 6 – 7 rodinných domů si vyžádá výstavbu již dříve plánované trafostanice 
umístěné na stožáru  stávající linky VN 22 kV procházející přes řešenou lokalitu. Trafostanice  
bude ve veřejně přístupném uličním prostoru. Průchod vedení přes plochu bydlení je ponechán a 
bude řešen smluvně. V následných stupních přípravy výstavby bude vedení včetně ochranného 



 

 

20 

pásma (pro vodiče bez izolace 7m od krajních vodičů na obě strany, ochranné pásmo stožárové 
trafostanice 7m od konstrukce všemi směry) respektováno.  

 V lokalitě bude zaveden plyn, nepředpokládá se tudíž využití elektrické energie pro 
vytápění ani přípravu jídel.  

Předpokládaná spotřeba pro 7 RD x 1,5 kW = 10,5 kW. 

LOKALITA 1/2 

Výstavba 1 rodinného domu v ploše Z1BV.23 bude napojena na stávající rozvody NN.  

LOKALITA 1/3 

Napojení výstavby max. 4 rodinných domů bude řešené novým vedením NN ze stávající 
trafostanice DTS 3383 (v ÚPNO označená jako TS 2). 

Předpokládaná spotřeba pro 4 RD x 1,5 kW = 6 kW. 

LOKALITY 1/4, 1/5 – PODNIKATELSKÉ PLOCHY 

Spotřeba energie (odborný odhad cca 50 kW) bude zajištěn buď ze stávající DTS 3383  (TS 
2 dle ÚPNO) nebo převedením velkoodběratelské TS 91364 (v ÚPNO označené jako TS.ZD) do 
distribuce.  

SPOJE A SPOJOVÁ ZA ŘÍZENÍ 

Lokalitami 1/2 a 1/5 procházejí stávající kabely přenosové sítě ve správě Telefonica O2 
Czech republic, a.s. Tato zařízení jsou respektována – hlavní trasy jsou ponechány v plochách 
komunikací, pěších průchodů a v lokalitě 1/5 v manipulační ploše, která je vyčleněna 
z podnikatelské plochy. V lokalitě 1/2 vede telekomunikační kabel plochou úseku komunikace. 

F. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce zásobování teplem. Pro vytápění objektů se 
předpokládá zejména použití zemního plynu a podle možností obnovitelných zdrojů, orientace 
terénu v lokalitě 1/1 je výhodná pro uplatnění nízkoenergetických domů. 

G. NÁVRH KONCEPCE LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Koncepce nakládání s odpady se Změnou č.1 nemění.  
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2.13 DŮSLEDKY NAVRHO2.13 DŮSLEDKY NAVRHO2.13 DŮSLEDKY NAVRHO2.13 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍOTNÍ PROSTŘEDÍOTNÍ PROSTŘEDÍOTNÍ PROSTŘEDÍ    

Likvidace odpadních vod – v současnosti probíhá příprava dostavby kanalizační sítě a 
čistírny odpadních vod. Plochy navržené změnou budou na tuto soustavu napojeny. 

Organizování rozvojových ploch a jejich vlivy na krajinu: Plochy bydlení 
v lokalitách 1/1 a1/2 a podnikatelská plocha v lokalitě 1/5 se nacházejí na okraji zástavby, plochy 
bydlení ve vyšších polohách, podnikatelská plocha je na příjezdu do obce poměrně dobře kryta 
svažitým terénem, doporučuje se výsadba ochranné zeleně po vnějším obvodu areálu. 

V obou těchto lokalitách bydlení bude výšková hladina omezena na přízemí s podkrovím 
využitelným pro bydlení, v ploše Z1BV.22a v lokalitě 1/1, zejména v horní části nad vedením VN a 
v ploše Z1BV.23 v lokalitě 1/2 bude nutno domy osadit  na co nejnižší úroveň vůči rostlému 
terénu, s vyloučením rampových nájezdů do domů se sklonem od komunikace vyšším než 
minimum nezbytné pro odvodnění.  

Pro lokalitu 1/1, zejména plochu Z1BV.22a, je zásadní koordinace charakteristik všech 5 
staveb. V případě dohody všech stavebníků je tato plocha výhodná pro uplatnění 
nízkoenergetických domů zčásti krytých terénem a s využitím vegetačních střech. Za těchto 
předpokladů může být vliv na kvality krajiny minimalizován. 

Vliv na ovzduší: Území obce Výkleky náležící do působnosti ORP Přerov, bylo vymezeno 
jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle Věstníku MŽP č.2 z 02/2009). Vliv navržené změny 
na ovzduší lze očekávat málo významný. Z navrhovaného souboru opatření je ve vztahu k této 
změně ÚPNO možno uplatnit tyto okruhy:  

Legislativa  - Povolování staveb s dopadem na ovzduší. 
Energetika, tepelné zdroje - Navržený systém zajištění energií v plochách bydlení předpokládá 
využití ekologicky čistého způsobu vytápění  a dalších energetických potřeb (přednostní použití 
zemního plynu, doplňkově obnovitelných zdrojů příp. elektrické energie. V podnikatelské ploše, 
která by se měla zabývat dřevovýrobou, lze očekávat využití dřevěného odpadů jako 
energetického zdroje. 
Doprava - Plochy řešené změnou se nacházejí v poloze chráněné před negativními vlivy hlavních 
komunikací, plocha BV.1z1a v lokalitě 1/3 přiléhá k silnici III. třídy. Vliv nové obytné výstavby na 
znečištění ovzduší z provozu na přístupových komunikacích k řešeným lokalitám bude 
nepodstatný vzhledem k malé kapacitě navržené výstavby. 

Ochrana proti hluku: Využití plochy „Z1P.2“ pro výrobu je podmíněně přípustné za 
podmínky zajištění takových opatření, která vyloučí případné nadlimitní negativní vlivy výrobního 
areálu na plochy bydlení stávající i navržené v lokalitě 1/3  

Využití plochy „BV.1z1a“ pro bydlení, situované u silnice III. třídy, na které nebylo provedeno 
celostátní sčítání dopravy, které by bylo podkladem pro stanovení hlukových poměrů, je 
podmíněně přípustné při splnění ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v dalším stupni přípravy území. 

Ostatních částí této kapitoly se Změna č.1 nedotýká. 

2.142.142.142.14 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVNÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVNÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVNÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANYKŮ CIVILNÍ OCHRANYKŮ CIVILNÍ OCHRANYKŮ CIVILNÍ OCHRANY    

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce řešení požadavků civilní ochrany – řešení 
všeobecných požadavků na úrovni celé obce není v kompetenci změny ÚPNO. Předpokládá se 
možnost vybudování improvizovaných úkrytů v podzemních prostorech rodinných domů. 
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2.15 VYMEZENÍ PLOCH 2.15 VYMEZENÍ PLOCH 2.15 VYMEZENÍ PLOCH 2.15 VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  STAVEB  STAVEB  STAVEB      

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

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

Ruší se. 

označení Popis stavby Čísla dotčených pozemků 

V1 Napojení rozvojové plochy P1 – změna úseku trasy 
v prostoru plochy bydlení v lokalitě 1/3 

1264, 15/2, 134/2  

Mění se. 

označení Popis stavby Čísla dotčených pozemků 

E1z1 Trafostanice (TS) v lokalitě 1/1 sloužící současně pro 
zlepšení zásobování okolního území   

Změna umístění – TS 
nově navržena v trase 
stávajícího vedení VN  

Změnou č. 1 se navrhují následující nové veřejně prospěšné stavby (Jedná se vesměs o 
koridory pro zajištění dostatečných parametrů  komunikací a uličních prostorů, ve kterých jsou či 
budou tyto komunikace umístěny, a vedení sítí technické infrastruktury): 

označení Popis stavby Čísla dotčených pozemků 

Místní komunikace, uliční prostory a prostranství 

Z1DT1 Místní komunikace v trase komunikace k chatám, 
rozšíření uličního prostoru v lokalitě 1/1 a dále až po 
napojení na silnici, současně koridor pro vedení 
technické infrastruktury, vymezený v rozsahu dle 
grafické části, výkres č. 3.11 VPS .  

p.č. 79/1, 79/2, 988/1, 
1031, 1045/1, 1045/5, 
1045/6, 1045/8, 1045/11, 
1045/12, 1045/13, 1055, 
84, st.69 

Z1DT2 Stavba směrově rozdělené komunikace k ploše 
Z1BV.23 a pro obsluhu navazujících ploch dle ÚPNO, 
současně koridor pro vedení technické infrastruktury, 
obratiště, vymezený v rozsahu dle grafické části, 
výkres č. B.11 VPS.   

p.č. 48/3, 562/2, 562/1, 
565/1, 566/3, 520, 1281, 
1276/1, 1282/1 

Z1DT3 Rozšíření uličního prostoru podél stávající místní 
komunikace v lokalitě 1/3 (na min. parametry 
veřejného prostranství a zlepšení poměrů v napojení 
na silnici), obratiště. 

p.č. 15/2, 134/2, 159/1, 
102, st.163, st.104, 8 

Z1T4 Koridor, vymezený v rozsahu dle grafické části, výkres 
č. B.11 VPS,  pro ochranu vedení technické 
infrastruktury stávajících i navržených (zejména STL 
plynovodu, dále úseku navržené kanalizace, pro 
změnu úseku trasy vodovodu pro plochu P1 dle ÚPNO 
a vodovodu pro plochu Z1P.2 dle Změny č.1), 
současně průchod lokalitou mimo prostor silnice.  
(Zařazení vodovodu pro podnikatelskou plochu do 
seznamu VPS – tj. VPS č.V1 – se ruší. ) 

p.č. 134/2 


