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I/A. VYMEZENÍ ZASTAVI/A. VYMEZENÍ ZASTAVI/A. VYMEZENÍ ZASTAVI/A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍĚNÉHO ÚZEMÍĚNÉHO ÚZEMÍĚNÉHO ÚZEMÍ    

Zastavěné území je uvedeno ve výkresech územního plánu č. I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: 
URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY a I/2cd - HLAVNÍ 
VÝKRES: KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY grafické části   
územního plánu  v měřítku 1:5000  

Zastavěné území obce Citov je vymezeno v souladu s §58 zákona č.183/2006 Sb. o 
uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 11. 2009. Je 
tvořeno jednou souvislou členitou částí,  třemi enklávami malých ploch zahrádkářských osad a 
malou enklávou zahrnující stavební pozemek na území Hrubého lesa.  

I/B. KONCEPCE ROZI/B. KONCEPCE ROZI/B. KONCEPCE ROZI/B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A RANY A RANY A RANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT ROZVOJE JEHO HODNOT ROZVOJE JEHO HODNOT ROZVOJE JEHO HODNOT     

I/B.2. ZÁSADY KONCEPI/B.2. ZÁSADY KONCEPI/B.2. ZÁSADY KONCEPI/B.2. ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCÍ ZCÍ ZCÍ ZCÍ Z    ÚPD VYDANÉ KRAJEMÚPD VYDANÉ KRAJEMÚPD VYDANÉ KRAJEMÚPD VYDANÉ KRAJEM    

• Rozvoj území bude respektovat prvky a záměry vymezené v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením 
č.UZ/21/32/2008 : 

⇒ Koridory technické infrastruktury nadmístního významu: dvě vedení VTL plynovodu DN 500 
v jižní části katastru.   

⇒ Osovou část  nadregionálního biokoridoru sledujícího dle ZÚR OK tok Morávky a na jeho 
trase vložená dvě regionální biocentra.  

⇒ Územní rezervu pro koridor železniční tratě vysokých rychlostí. 

I/B.3. DALŠÍ ZÁSADY I/B.3. DALŠÍ ZÁSADY I/B.3. DALŠÍ ZÁSADY I/B.3. DALŠÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE NAVKONCEPCE ROZVOJE NAVKONCEPCE ROZVOJE NAVKONCEPCE ROZVOJE NAVRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEMRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEMRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEMRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM    

• Územní uspořádání obce bude respektovat charakteristiku zástavby v regionu – tj. sítě 
převážně kompaktních sídel ve volné krajině, přitom zohledňovat specifika podmínek území a 
dosavadního vývoje obce.  Těmito specifiky a jejich důsledky na koncepci uspořádání území 
jsou: 

⇒ Přírodní osa území procházející celým územím obce od severu k jihu, sledující tok Morávky 
s přilehlými významnými lužními lesy. Tato osa je v územním plánu zdůrazněna vymezením 
osové části nadregionálního biokoridoru s vloženými biocentry na regionální a lokální 
úrovni.  

⇒ Hranice souvislé zástavby zřetelně vymezená těmito dominantními přírodními prvky 
v západním sektoru území. Vzhledem k tomu a současně vzhledem k terénu směřujícímu 
dále dovnitř záplavového území směrem k toku Moravy, se nepřipouští vznik a rozvoj 
stavebních aktivit ve volné krajině, a to ani rozptýlených, s výjimkou liniových staveb 
řešených tak, aby nezhoršovaly odtokové poměry v záplavovém území, a připravované 
stavby čistírny odpadních vod poblíž pravého břehu Morávky.  
Nepřipouští se rozvoj rekreační zástavby v pásu rozptýlených zahrádek a drobných 
zemědělských pozemků na pravém břehu Morávky, toto území je určeno k postupné 
přeměně na plochu přírodní jako součásti osové části nadregionálního biokoridoru 
v dlouhodobé perspektivě (územní rezerva).  
Stávající sportovní areál vklíněný do lesa Citovský luh se respektuje.  

⇒ V této západní části území uzemní plán vytváří předpoklady pro uplatňování opatření ke 
zvýšení ekologické stability krajiny a zvýšené jejich retenčních schopností - hledání 
kompromisu mezi zájmem postupného posílení funkce přírodních prvků lužní krajiny 
v záplavovém území a zemědělským využíváním krajiny. 
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⇒ Otázka případného využití některého z nevýhradních či prognózních ložisek štěrkopísků na 
území obce a v okolí je předmětem územní studie specifické oblasti ST4 pořizované 
Krajským úřadem Olomouckého kraje. Územní plán s eventualitou případné těžby 
zasahující  do správního území obce v této fázi neuvažuje, stejně jako s důsledky případné 
těžby mimo území obce, které by se mohly na území obce Citov projevit a vyžádat si 
opatření na úrovni územního plánu.  

⇒ Specifická struktura zástavby obce, která vznikla propojením tří historických lokalit – 
drobného jádra obce mezi kostelem a zámkem, bývalého mlýna a bývalého statku -  
obestavěním ulice Brodecké a Ke mlýnu a pozdějším vznikem rozsáhlé zahrádkové lokality 
ve směru k Brodku u Přerova. Pro další stavební rozvoj obce se navrhují zastavitelné 
plochy bydlení orientované do takto vymezené extenzívně využité výseče v severním 
sektoru území obce mezi ulicemi Brodecká a Ke mlýnu, které směřují k jejímu postupnému 
doplňování jak na dosud volných pozemcích využívaných pro drobné zemědělské 
hospodaření, tak ve stávající zahrádkové lokalitě. Nové plochy bydlení - zastavitelné plochy 
i plochy přestavby - jsou tak orientovány do území minimálně zatíženého limity a v relativně 
příznivé poloze vůči stanovenému záplavovému území.  

• Pro ochranu historické části obce před negativními vlivy těžké dopravy a zlepšení poměrů - 
„obytnosti“ území i v dalších částech obce podél silnice III/4347 se navrhuje přeložka silnice 
III/4347 východně od obce 

• Severně od obce lze vzhledem k charakteru území, v poloze mimo záplavové území, i 
dosavadnímu vývoji v území mezi Brodkem u Přerova a Citovem připustit volnější přístup 
k možnostem využívání území v místních tratích Švýcarka a Příhon v pruhu mezi silnicí do 
Brodku u Přerova a potokem Broděnka v dlouhodobé perspektivě a pokud způsob využívání 
současně posílí i pozici zeleně (včetně zeleně užitkové) v tomto prostoru. 

• V územním plánu se nenavrhují stavby na ochranu území obce proti negativním účinkům 
povodní mimo pozemky toků,  tj. kromě hydrotechnických opatření na tocích. Pro budoucí 
rozhodování obce o případném zajištění staveb lokální protipovodňové ochrany obce pro 
vyloučení zástavby z inundace se vymezují plochy územní rezervy. 
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I/C. URBANISTICKÁ KOI/C. URBANISTICKÁ KOI/C. URBANISTICKÁ KOI/C. URBANISTICKÁ KONCEPCNCEPCNCEPCNCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ E, VČETNĚ VYMEZENÍ E, VČETNĚ VYMEZENÍ E, VČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCHZASTAVITELNÝCH PLOCHZASTAVITELNÝCH PLOCHZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A , PLOCH PŘESTAVBY A , PLOCH PŘESTAVBY A , PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELESYSTÉMU SÍDELNÍ ZELESYSTÉMU SÍDELNÍ ZELESYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚNĚNĚNĚ    

I/C.1. NÁVRH PLOŠNÉHI/C.1. NÁVRH PLOŠNÉHI/C.1. NÁVRH PLOŠNÉHI/C.1. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPO A PROSTOROVÉHO USPO A PROSTOROVÉHO USPO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍOŘÁDÁNÍOŘÁDÁNÍOŘÁDÁNÍ    

I/C.1.1. ZÁSADY ROZVOJE SÍDLA    

• Ve stabilizovaných plochách bydlení a smíšených obytných je přípustná výstavba nových bytů i 
nebytových zařízení formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektů pro bydlení 
i nebytových v prolukách a uvnitř  těchto ploch, v souladu s podmínkami využití ploch příslušné 
funkce, při respektování obecných technických požadavků na výstavbu, místních územně 
technických podmínek, zásad ochrany urbanistické struktury a limitů využití území. Podmínkou 
je, že taková výstavba nesmí vyvolat vznik nezastavěné nebo nezastavitelné proluky ve 
stávající ucelené uliční frontě. Ve vazbě na stabilizované plochy je samostatně, jako plocha 
přestavby, vymezena jednotlivá malá plocha bydlení pro obnovu zástavby přesahující do 
dosavadní plochy veřejného prostranství.  

• Převažujícím záměrem rozvoje sídla je dotvoření prostoru v těžišti obce a plošný rozvoj 
v severním sektoru obce: 

⇒ Rozvoj bydlení postupně v závislosti na dostupnosti pozemků z hlediska majetkoprávních vztahů 

⇒ Potvrzení možnosti plného využití ploch v prostoru rozsáhlé zahrádkové lokality 

⇒ Připouští se postupné prolínání ploch bydlení do této zahrádkové lokality jako optimální směr 
rozvoje bydlení – v územním plánu se v tomto smyslu vymezují plochy přestavby a územní rezervy.  

⇒ Využití několika volných pozemků severně od areálu bývalého statku pro smíšené bydlení. 

• Ve vazbě na využití a revitalizaci areálu bývalého statku se vymezují podnikatelské plochy 
v oboru lehké výroby, služeb a maloplošných komerčních zařízení v nepřímé vazbě na areál 
bývalého statku – na ploše bývalých silážních jam a dále s rozšířením do přilehlé plochy 
vyčleněné ze souvislého půdního celku přeložkou silnice III/4347, která využití této rozšířené 
plochy opodstatní.  

• Zásady pro umisťování dalších jednotlivých zařízení pro občanské vybavení, rekreaci a malých 
zařízení v oboru drobných podnikatelských aktivit a zemědělství jsou stanoveny v podmínkách 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

I/C.1.2. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

• Na území obce respektovat nemovité kulturní památky a při případných stavebních úpravách 
postupovat v souladu s požadavky jejich ochrany: 

⇒ Zámek (č.p.1) s areálem parku, s probíhající komplexní rekonstrukcí parku postupně 
v plném rozsahu vymezených ploch historického areálu a revitalizací bývalé hospodářské 
budovy zejména pro kulturně společenské vybavení obce. 

⇒ Vodní mlýn (č.p. 38) s náhonem a hospodářskou budovou – areál s potvrzením 
dosavadního využití pro občanské vybavení (- zájmovou činnost). 

• Na území obce respektovat a hájit památky místního významu: 

⇒ 51 - Kostel Sv. Jiří z r. 1735 
⇒ 52 - Kamenný kříž z r. 1910 u zámeckého parku, proti č.p. 157 
⇒ 53 - Kamenný kříž z r. 1833 na hřbitově (ústřední kříž) 
⇒ 54 - Socha Sv. Jana Nepomuckého, v parčíku na rozcestí před č.p. 8 
⇒ 55 - Hrobka šlechtické rodiny Pauspertlů, u zdi presbytáře na hřbitově 
⇒ 56 - Kamenný kříž z r. 1884 před kostelem 
⇒ 57 - Dřevěný kříž z r. 1949 u kostela 
⇒ 58 - Památník obětem I. světové války, na zdi kostela a náhrobky na hřbitově - válečný hrob 
⇒ 59 - Socha Sv. Floriána t r. 1910, v parčíku u mlýna 
⇒ 630 - Památník obětem I. světové války - válečný hrob 
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• Při stavební činnosti v zastavěném území uplatňovat zásady směřující k tomu, aby stavby svými 
proporcemi a urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby nepřispívaly k dalšímu 
zhoršování nesourodosti uličních prostorů. V prostorech s kompaktní zástavbou (ul. Brodecká, 
příčná spojka ul. Brodecké a Ke mlýnu, západní fronty ulice Ke mlýnu) a zejména v prostoru 
mezi kostelem a zámkem je při stavebních úpravách případně nových stavbách nezbytné 
respektovat charakter stávající struktury zástavby, výškovou hladinu a objemové charakteristiky 
staveb. Požadavek respektování objemových charakteristik staveb se vztahuje také na areál 
bývalého statku v severní části ulice Brodecké. 

• V zastavitelných plochách bydlení v uzavřené enklávě v severním klínu zástavby lze připustit 
volnější přístup k objemovým charakteristikám staveb, ovšem při respektování zásad ekonomie 
využití území a respektování základních objemových charakteristik stávající zástavby obce, 
zejména výškové hladiny.  

• Výška staveb obecně nepřekročí stávající výškovou hladinu zástavby, s výjimkou případných 
významných veřejných staveb a staveb, u nichž je výška dána jejich specifickým účelem (např. 
stožár, rozhledna).   

I/C.1.3. OCHRANA STRUKTURY JÁDRA OBCE 

• Pro ochranu historické části obce v úseku mezi areálem zámku s parkem a areálem kostela se 
hřbitovem, která se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky zámku s parkem, 
se navrhuje přeložka silnice III/ 4347 východně od obce. Tato přeložka v případě přetrvávajícího 
tranzitu těžké dopravy přes obec vytvoří podmínky pro možnost a preferenci zachování a 
doplnění celistvého charakteru této uliční struktury, jen s minimem potřebných prostorových 
korekcí. Tyto korekce se týkají skupiny domů lokálně přesahujících převažující, jinak souvislou 
linii hranice plochy dopravy (pozemku silnice) a plochy smíšené obytné a spočívají v možnosti 
posunu hranice ploch a současně průčelí těchto domů v případě jejich přestavby.  

I/C.1.4. DOTVOŘENÍ PLOCH V TĚŽIŠTI OBCE 

Pro dotvoření prostoru v těžišti obce, při hlavní křižovatce, se navrhují tyto úpravy: 

⇒ Úprava komunikačního systému – směrová korekce silnice III/43515 od Císařova do 
vstřícné polohy se silnicí do Věrovan, s redukcí zpevněných ploch ve prospěch veřejného 
prostranství s vyšším podílem zeleně a pěších komunikací 

⇒ Obytná výstavba ve vazbě na již realizovaný dům s obecními byty a nově vybudovanou 
komunikaci. 

⇒ Rozšíření sportovně rekreačního areálu 

⇒ Vymezení plochy smíšené obytné zahrnující plochu stávající prodejny a další přilehlé 
pozemky, umožňující jednak širší využití objektu stávající prodejny také pro bydlení 
(nástavba podkroví, vymezení pozemku pro bydlení), tak dostavbu zařízení občanského 
vybavení menšího rozsahu jako doplnění a uzavření prostoru s vazbou na stávající 
prodejnu a plochy sportovně rekreačního areálu. 

⇒ Posun autobusové zastávky blíže k prodejně, se změnami uspořádání ploch parkoviště a 
veřejných prostranství, umožňující také vybudování točny autobusů v severní části tohoto 
veřejného prostranství.   

I/C.1.5. ENKLÁVY ZAHRÁDEK V OKOLÍ MORÁVKY 

• Rozsáhlá plocha zahrad a jiných drobných zemědělských pozemků, zahrnující dvě jednotlivé 
enklávy zastavěného území, je určena k postupnému přetváření na plochu přírodní jako 
součásti osové části nadregionálního biokoridoru převážně v časovém horizontu územní 
rezerva, pás podél Morávky o šířce cca 6 – 15 m a obecní pozemky severně od navržené 
čistírny odpadních vod již v etapě plochy změn. 

• Malá plocha zahrádkové lokality jižně od zástavby obce, v úzkém pásu mezi levým břehem 
Morávky a silnicí, je obdobně určena k postupnému přetváření na plochu přírodní jako součásti 
osové části nadregionálního biokoridoru v časovém horizontu územní rezerva. 
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I/C.2. NÁVRH ZASTAVII/C.2. NÁVRH ZASTAVII/C.2. NÁVRH ZASTAVII/C.2. NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCHTELNÝCH PLOCHTELNÝCH PLOCHTELNÝCH PLOCH    

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA ha 

DRUH PLOCHY 

 

SPECIFIKACE 

Z.01.BI 
0,1408 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Drobná proluka mezi stávající zástavbou a záhumenní 
cestou 

Z.02.PV 
0,0169 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření plochy veřejného prostranství u plochy Z.01.BI 

Z.03.PV 
0,0879 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení realizované záhumenní cesty, dosud 
nezanesené v KN. 

Z.04.PV 
0,0740 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření plochy veřejného prostranství – uličního 
prostoru podél stávající komunikace pro obsluhu 
zahrádkové lokality – pro potřebu obsluhy ploch Z.01.BI, 
Z.06.BI, Z.08.BI  

Z.05.PV 
0,2811 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochami Z.06.BI,  Z.07.BI, Z.08.BI, současně 
přístup k drobným zemědělským pozemkům  odděleným 
zastavitelnou plochou bydlení Z.08.BI. 

Z.06.BI 
1,0597 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

 

Z.07.BI 
0,2657 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

 

Proluka mezi pozemky stávající zástavby 

Z.08.BI 
0,8940 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

 

Poznámka: komplex zastavitelných ploch v zastavěném území (pozemky využívané dosud pro 
drobné hospodaření) 

Z.09.RZ 
1,7953 

 

PLOCHA 
INDIVIDUÁLNÍ 
REKREACE 
Zahrádkářská osada 

Rozsáhlá proluka v zahrádkové lokalitě, zčásti potvrzení 
stavu nezaneseného v KN. 

Z.10.SO.v 
0,5801 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická  

Požadavek splnění ukazatelů legislativních předpisů 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Z.13.TV 
0,5340 

 

PLOCHA 
TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
Vodní hospodářství 

Čistírna odpadních vod 
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Z.11.PV 
0,0349  

Z.14.PV 
0,1357 
(výměry mimo 
stav.PV) 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochami Z.15.VD, Z.16.VD, plocha pro 
místní komunikaci pro obsluhu ploch v areálu bývalého 
statku - 33.VD.o, P.15.VD.o a zastavitelných ploch 
Z.15.VD a Z.16.VD, napojenou na stávající silnici 
III/4347 podél severní hranice katastru a na navrženou 
přeložku silnice III/4347.  

Z.15.VD 
0,6187 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba a 
výrobní služby 

Plocha bývalých silážních jam. 

Z.16.VD 
1,1241 

 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba a 
výrobní služby 

Zastavitelná plocha navazující na plochu Z.15.VD, 
podmíněně využitelná až ve vazbě na realizaci přeložky 
silnice III/4347, která plochu vyčlení ze souvislého celku 
zemědělské půdy a umožní bezkolizní dopravní obsluhu 
prostřednictvím navržené místní komunikace.  

Na okraji plochy je nutno respektovat územní rezervu - 
koridor pro případnou realizaci staveb protipovodňových 
opatření 

I/C.3. NÁVRH PLOCH PI/C.3. NÁVRH PLOCH PI/C.3. NÁVRH PLOCH PI/C.3. NÁVRH PLOCH PŘESTAVBYŘESTAVBYŘESTAVBYŘESTAVBY    

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA ha 

DRUH PLOCHY SPECIFIKACE 

P.01.OS 
0,0283 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 
Plocha pro 
tělovýchovu a sport 

Rozšíření víceúčelového sportoviště o dětské hřiště a 
navazující plochy s modelací terénu. 

P.02.SO.v 
0,1316 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Vymezení plochy v okolí stávající prodejny, včetně ploch 
prodejny, umožňující širší využití objektu prodejny také 
pro bydlení (nástavba podkroví, vymezení pozemku pro 
bydlení), a dále dostavbu zařízení občanského vybavení  

P.03.BI 
0.1673 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Plocha bydlení v zahradě podél nově vytvořené ulice za 
DPS v rámci dostavby ploch v těžišti obce.  

P.04.PV 
0.0351 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou P.03.BI 

P.05.BI 
0.0490 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Obnova  bydlení na místě demolice, s rozšířením 
pozemku do dosavadní plochy veřejného prostranství, 
v zájmu umístění stavby v linii průčelí sousedních domů. 

P.06.PV 
0,0368 
P.07.PV 
0,0296 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení stávajících ploch  veřejných prostranství 
evidovaných v KN dosud jako ZPF 
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P.08.DS 
0,0316 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 
Silniční doprava 

Plocha pro směrovou korekci úseku silnice III/43515 – 
napojení do křižovatky v centru 

P.09.DS 
0,0105 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 
Silniční doprava 

Rozšíření pozemku silnice ve stísněném uličním profilu 
o části stavebních pozemků přesahujících uliční čáru v 
případě přestavby domů na těchto pozemcích. 

P.10.PV 
0,0235 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Začlenění drobné enklávy ZPF (zahrada) uvnitř plochy 
veřejného prostranství do plochy tohoto veřejného 
prostranství. 

P.11.DS 
0,0122 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 
Silniční doprava 

Plocha pro nové parkoviště v rámci reorganizace 
prostoru v okolí prodejny. 

P.12.PV 
0,0032 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Součást plochy veřejného prostranství pro plochy 
Z.01.BI, Z.06.BI, Z.08.BI – malá část vyčleněná z plochy 
bydlení 27.BI. 

P.13.BI 
1,3000 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Plocha bydlení v části stávající zahrádkářské osady. 

Požadavek splnění ukazatelů legislativních předpisů 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

P. 14.PV 
0,0808 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření uličního prostoru podél plochy P.13.BI, 
komplex s plochou P.13.BI 

P.15.VD.o 
0,3736 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba,  
výrobní služby a 
komerční zařízení 
občanského vybavení 

Začlenění ploch v areálu bývalého statku evidovaných 
v KN jako pozemky rodinných domů a ZPF, které se pro 
tento účel nevyžívají,  jako potvrzení jednotné funkce 
areálu (nedílná součást areálu). 
Umisťování staveb a zařízení a využití ploch ve funkci 
VD.o. je podmíněně přípustné jen za podmínky zajištění 
takových opatření, která vyloučí případné nadlimitní 
negativní vlivy výrobního areálu na okolní plochy bydlení 
a smíšené obytné a nezpůsobí tak případné omezení 
jejich využitelnosti.  

P.16.PV až  

P.23.PV 
Celkem 
0,0251 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Začlenění malých části stavebních a pozemkových 
parcel přesahujících uliční čáru do plochy veřejného 
prostranství v zájmu zajištění minimálních parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ulicí Ke 
mlýnu. 

P.24.PV 
0,0269 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Vyčlenění části sportovního areálu pro úsek navržené 
cyklostezky 

P.25.PV 
0,0779 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení rozsahu veřejného prostranství na pozemku 
evidovaném v KN jako orná půda. 

P.26.PV 
0,0107 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Začlenění malých části pozemků zahrádkářské osady do 
plochy veřejného prostranství v zájmu zlepšení 
parametrů přilehlého veřejného prostranství s obslužnou 
komunikací.  
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I/C.4. KONCEPCE SÍDEI/C.4. KONCEPCE SÍDEI/C.4. KONCEPCE SÍDEI/C.4. KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚLNÍ ZELENĚLNÍ ZELENĚLNÍ ZELENĚ    

• Jako plochy sídelní zeleně se územním plánem vymezují plochy „ZP – Parky a ostatní veřejná 
zeleň“ a „ZX – Zeleň ostatní a specifická“ specifikovaná kódy „p“ – ochrana přírody a „s“ – 
soukromá zeleň a drobné zemědělské hospodaření. 

PLOCHY „ZP“ 

⇒ Stabilizovaná plocha zeleně „ZP“ pro areál zámeckého parku. 

⇒ Stabilizované malé plochy zeleně „ZP“, které jsou vyčleněné z ploch veřejných prostranství 
pro zdůraznění ploch, ve kterých jsou umístěny dominantní objekty místních památek 
s doprovodem významných dřevin. 

PLOCHY „ZX“  
PLOCHY „ZX.p“ 

⇒ Stabilizované menší plochy zeleně v zastavěném území, včetně pozemků zahrad či jejich 
částí, vymezené jako plochy zeleně „ZX.p“ – Plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní a 
specifická s funkcí ochrany přírody, zejména z důvodu potřeby začlenění těchto ploch do 
nadregionálního a lokálního biokoridoru a jejich ochrany v rámci ÚSES. 

⇒ Malá plocha sídelní zeleně „ZX“ na severovýchodním okraji obce navržená v nezbytném 
rozsahu pro průchod biokoridoru mezi zastavitelnými plochami a navrženou přeložkou 
silnice III/4347 směrem do k.ú. Brodek u Přerova.   

⇒ Územní rezerva sídelní zeleně „ZX“ vyjadřující záměr postupného začlenění zahrádkářské 
osady na levém břehu Morávky, jižně od zástavby obce, do osové části nadregionálního 
biokoridoru. 

PLOCHY „ZX“  
PLOCHY „ZX.s“ 

⇒ Stabilizované plochy rozsáhlé enklávy zahrad a zemědělských pozemků drobného 
hospodaření v zastavěném území mezi stabilizovanými plochami bydlení v ulici Ke mlýnu a 
plochami zahrádkářské osady v severní části obce.   

• Další plochy sídelní zeleně se samostatně nevymezují. Pozemky zeleně jsou či budou součástí 
ploch veřejných prostranství „PV“ a „PZ“ i ploch jiných (např. plochy občanského vybavení, 
soukromá zeleň v plochách bydlení, smíšených obytných, zahrádkářských osad). Zastoupení 
zeleně v těchto plochách je v případě potřeby součástí  podmínek využití vybraných ploch 
s rozdílným způsobem využití. Stávající kvalitní, zejména listnaté dřeviny je nutno v maximální 
míře (s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu) respektovat, zachovat a spolu s návrhem nové 
výsadby  začlenit do celkové koncepce zeleně zejména v plochách veřejných prostranství. 
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I/D. KONCEPCE VEŘEJNI/D. KONCEPCE VEŘEJNI/D. KONCEPCE VEŘEJNI/D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČEÉ INFRASTRUKTURY VČEÉ INFRASTRUKTURY VČEÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ TNĚ TNĚ TNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMPODMÍNEK PRO JEJÍ UMPODMÍNEK PRO JEJÍ UMPODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍÍSŤOVÁNÍÍSŤOVÁNÍÍSŤOVÁNÍ    

I/D.1. KONCEPCE DOPRI/D.1. KONCEPCE DOPRI/D.1. KONCEPCE DOPRI/D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY AVNÍ INFRASTRUKTURY AVNÍ INFRASTRUKTURY AVNÍ INFRASTRUKTURY     

Grafické vyznačení tras a ploch vymezených pro dopravu je uvedeno ve výkrese č. I/2cd - 
HLAVNÍ VÝKRES: KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY grafické části 
územního plánu  v měř. 1:5000  

I/D.1.1. DOPRAVA SILNIČNÍ 

I/D.1.1.1. KONCEPCE  SILNIČNÍ SÍTĚ A  VAZBA NA HLAVNÍ SILNI ČNÍ SÍŤ 

Silniční síť na území obce Citov představují silnice III/4347 Brodek u Přerova – Troubky 
procházející územím obce ve směru sever – jih  a III/43515 Věrovany – Citov – Císařov – Rokytnice 
procházející územím obce ve směru západ – východ, které se v obci křižují. Tyto silnice napojují 
obec Citov na hlavní silniční síť prostřednictvím silnic II. třídy na území okolních obcí – II/150 
(Brodek u Přerova, Rokytnice), II/434 (Troubky) a II/435 (Věrovany). Silnice II/150 tečuje krátkým 
úsekem i severní okraj k.ú. Citov, bez přímé vazby na obec a je v území stabilizovaná. 

Územním plánem se nov ě vymezují: 

⇒ Plocha pro přeložku silnice III/4347, která se odklání od stávající trasy v jižní části k.ú. 
Citov, dále vede východně od zástavby obce, kde se na ni napojí silnice III/43515, a 
severně od obce přeložka přechází do k.ú. Brodek u Přerova, kde se napojí opět na 
stávající trasu.  

⇒ Plocha pro napojení stávající silnice III/4347 na navrženou přeložku v jižní části k.ú. Citov.  

⇒ Plocha pro směrovou korekci úseku silnice III/43515 ve směru od Císařova do vstřícné 
polohy se silnicí do Věrovan.  

I/D.1.1.2. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ OBCE 
• Silnice II/4347 a III/43515 procházející obcí tvoří hlavní dopravní kostru obce. V zastavěné části 

obce budou tyto silnice upravovány jako místní komunikace funkční skupiny B, tj. v kategorii 
odpovídající navazujícím extravilánovým úsekům, dopravní funkci komunikace i dopravním 
poměrům v obci. V uličních profilech budou realizovány chybějící chodníky. 

• Místní komunikace na území obce zajišťují obsluhu ploch s rozdílným způsobem využití, jsou 
součástí ploch veřejných prostranství a budou upravovány jako místní komunikace obslužné 
funkčních skupin C a D.  

Územním plánem se nov ě vymezují: 

• Místní komunikace pro obsluhu podnikatelských ploch v areálu bývalého statku a navazujících 
zastavitelných ploch výroby v sousedství, navržená v zájmu omezení vlivu obsluhy těchto ploch 
na funkci bydlení, vedená v trase záhumenní cesty východně od ulice Brodecké, napojená na 
ulici Brodeckou podél severní hranice katastru obce (v trase stávající účelové komunikace) a 
dále napojená ve dvou místech na přeložku silnice III/4347  

• Doplnění sítě místních komunikací zajišťující obsluhu zastavitelných ploch o nové místní 
komunikace funkčních skupin C a D. Tyto komunikace budou situovány v plochách veřejných 
prostranství stávajících a navrhovaných v těchto lokalitách a pro tyto zastavitelné plochy: 

⇒ Systém místních komunikací pro obsluhu ploch Z.01.BI, Z.06.BI, Z.07.BI, Z.08.BI a 
záhumenních části stabilizovaných ploch bydlení, napojený na ulici Brodeckou v trase 
stávající účelové komunikace podél zahrádkářské osady  

⇒ Krátká místní komunikace pro obsluhu víceúčelového sportoviště v těžišti obce.  

• Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou přístupné ze stávajících komunikací a 
navrhuje se u nich podle potřeby rozšíření plochy veřejného prostranství na nezbytné 
parametry.  
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I/D.1.1.3. ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ, NÁVRH OPATŘENÍ NA OCHRANU PROTI NEGATIVNÍM 
VLIVŮM SILNIČNÍ DOPRAVY 

• V územním plánu se navrhuje přeložka silnice III/4347 mimo zastavěné území obce, z důvodu 
praktické nemožnosti jiných opatření proti negativním vlivům přetrvávající těžké tranzitní 
dopravy zejména ve stávajícím stísněném profilu silnice III/4347 v úseku mezi zámkem a 
kostelem, v zájmu zlepšení bezpečnosti pohybu v tomto prostoru i prostorech navazujících. 
Z této přeložky je nutno orientovat hlavní směry dopravní obsluhy podnikatelských ploch na 
severovýchodním okraji obce, v zájmu zamezit dalšímu zvyšování dopravní zátěže vůči funkci 
bydlení.  

• Jiná opatření na ochranu proti negativním vlivům silniční dopravy se na silnicích III/4347 a 
III/43515  územním plánem nenavrhují.  

• Plochy přiléhající k silnici III/4347 (Z.10.SO.v, P.13.BI) jsou do doby realizace přeložky této 
silnice pro bydlení podmíněně přípustné při splnění ukazatelů legislativních předpisů platných 
na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

I/D.1.1.4. OCHRANNÁ PÁSMA 
• Podél silničních komunikací je nutno respektovat ochranná pásma mimo zastavěné území 

podle § 30 Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. ve vzdálenosti 15 m od osy silnice. 

• V zastavěném území a zastavitelných plochách  je nutno dodržet základní minimální vzdálenost 
průčelí budov od okraje komunikací dle §25 Vyhl. 501/2006 Sb., s výjimkou budov ve 
stavebních prolukách řadové zástavby, a vzdálenost minimálně 10m od osy místních 
obslužných komunikací, pokud to umožní místní podmínky.  

I/D.1.1.4. STATICKÁ DOPRAVA  

Územním plánem se vymezuje nová plocha statické dop ravy: 

⇒ P.11.DS – plocha pro veřejné parkoviště vymezená v rámci reorganizace ploch v okolí 
stávající prodejny a autobusové zastávky.  

V jiných druzích ploch se dále specifikují: 

⇒ Veřejné parkoviště v ploše veřejného prostranství poblíž ulice Ke mlýnu 

⇒ Možnost umístění skupiny garáží v areálu bývalého statku  

I/D.1.1.5. HROMADNÁ DOPRAVA 
• Na území obce se územním plánem nevymezují samostatné plochy hromadné dopravy.  

• Vymezuje se nové umístění autobusové zastávky (posun) poblíž stávající prodejny v centru, 
související se záměrem vybudování točny autobusů.. 

I/D.1.2. DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ 

• Železniční doprava není v  řešeném území zastoupena.  

• Územním plánem se vymezuje územní rezerva  pro výhledovou trať vysokých rychlostí v jižní 
části katastru. 

I/D.1.3. DOPRAVA LETECKÁ 

• Letecká doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje.  

I/D.1.4. DOPRAVA VODNÍ 

• Vodní doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje. 
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I/D.1.5. OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

I/D.1.5.1. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, ZEM ĚDĚLSKÁ A LESNÍ  DOPRAVA 
• Pro ochranu základní sítě účelových komunikací významných pro zajištění prostupnosti území 

se územním plánem vymezují plochy veřejných prostranství. 

Územním plánem se nov ě vymezují: 

⇒ Účelová komunikace v záhumenní frontě Nové ulice 

⇒ Dva úseky účelových komunikací – nová napojení na silnici III/4347 v jižní části území – 
severnější v souvislosti s návrhem přeložky této silnice, jižnější v souvislosti s návrhem 
biokoridoru a pro lepší návaznost na účelovou komunikaci na území obce Císařov.  

⇒ Účelová komunikace podél Broděnky doplňující chybějící úsek propojení do k.ú. Brodek u 
Přerova.  

⇒ Potvrzení trasy používané účelové komunikace podél lesíka Klčí 

• Další účelové komunikace v plochách zemědělských, přírodních a krajinných smíšených jsou 
součástí těchto ploch a dále budou vymezeny v komplexní pozemkové úpravě (KPÚ). V případě 
vyčleňování nových pozemků v rámci KPÚ nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé pozemky 
zejména rozvětvením sítě stávajících účelových komunikací, s minimalizací nových vjezdů na 
silnice.  

I/D.1.5.2. DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ 

Územním plánem se nov ě vymezují: 

⇒ Stavba komunikace pro pěší a cyklisty podél Morávky ke sportovnímu areálu s koupalištěm, 
využitelné současně jako oprávněný prostor pro správu  toku 

⇒ Samostatné pěší trasy v ploše veřejného prostranství v těžišti obce, specifikované v zájmu 
hájení optimální trasy. 

⇒ Rozšíření pozemku silnice ve stísněném uličním profilu jižně od kulturního domu o části 
stavebních pozemků přesahujících uliční čáru v případě přestavby domů na těchto 
pozemcích, sloužící zejména pro zlepšení podmínek pro pěší. 

• Další chodníky a pěší trasy budou budovány jako součást ploch veřejných prostranství 
společně se silnicí a místními komunikacemi a v plochách s jiným způsobem využití.  

PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

• Stavby pro dopravu budou umisťovány ve vymezených plochách dopravy a veřejných 
prostranství, stavby sloužící pro lokální potřebu dále v plochách s jiným způsobem využití 
v souladu s podmínkami pro využití těchto ploch, pokud nebudou mít nadměrný negativní vliv  
na základní funkci plochy.   

• Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány 
a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou liniových staveb 
technického vybavení. 
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I/D.2I/D.2I/D.2I/D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ. KONCEPCE TECHNICKÉ. KONCEPCE TECHNICKÉ. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  INFRASTRUKTURY  INFRASTRUKTURY  INFRASTRUKTURY     

Grafické vyznačení tras a ploch vymezených pro technickou infrastrukturu je uvedeno ve 
výkrese č. I/2cd - HLAVNÍ VÝKRES: KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY grafické části územního plánu  v měř. 1:5000  

I/D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

I/D.2.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

V obci Citov je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
Přerov. Vodovod je zaokruhován přes Brodek u Přerova , Citov, Císařov a  celá vodárenská 
soustava je napojena na úpravnu vody Brodek u Přerova a vodojem Čekyně, odkud je 
zásobována gravitačním řadem. 

Územním plánem se nov ě vymezují:  

⇒ Nové trasy vodovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících 
trasách vodovodu: Z.01.BI, Z.06.BI, Z.07.BI, Z.08.BI, Z.15.VD, Z.16.VD 

I/D.2.1.2. ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU: 
• Vodovod je dimenzován a nové trasy je nutno navrhovat současně i jako vodovod požární, 

doplňkově je možné také čerpání vody pro požární účely z náhonu případně i z koupaliště.   

• Stávající místní zdroje (studny), které nebudou vyhovovat jako zdroje pitné vody, je možno 
využívat jako zdroje užitkové vody. 

I/D.2.2. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. 

V obci je vybudována jednotná kanalizace, která ale není opatřena čistírnou odpadních 
vod. Slouží tak k odvedení srážkových vod a odpadních vod z nemovitostí, vyčištěných v 
domovních ČOV případně septicích. Část nemovitostí má jímky na vyvážení. 

Územním plánem se nov ě vymezují:  

⇒ Stoky pro odvádění splaškových vod systémem podtlakové kanalizace včetně nezbytných 
úseků výtlaku s čerpacími jímkami.  

⇒ Využití stávající kanalizace jako dešťové. 

⇒ Nová stoka dešťové kanalizace či žlab v části zástavby jižně od sportovního areálu 
s koupalištěm, vyústěná do Morávky..  

⇒ Nová stoka dešťové kanalizace ze zastavitelných ploch Z.06.BI, Z.07.BI, Z.08.BI vyústěná 
do Broděnky 

⇒ Čistírna odpadních vod na pravém břehu Morávky u silnice III/43515 do Věrovan, se stokou 
odvádějící vyčištěné odpadní vody do Morávky.. 

⇒ Umístění stok může být v případě potřeby korigováno uvnitř dotčených parcel s ohledem na 
podrobné zjištění skutečné polohy přilehlých tras technické infrastruktury, zejména 
vodovodů. Při realizaci stok uvnitř koridoru pro případnou realizaci staveb protipovodňové 
ochrany obce je nutno stoky umístit tak, aby jejich umístění nevyloučilo možnost případné 
budoucí realizace protipovodňové ochrany aspoň formou zídky či mobilního ohrazení. 

⇒ Zásady hospodaření s dešťovými vodami: Při realizaci stavebních celků je  nutno umožnit 
vsakování dešťových vod do terénu, přebytečné vody odvádět stávající i navrženou 
dešťovou kanalizací do místních vodotečí. 

• Do doby výstavby ČOV je přípustné vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze při 
splnění max. limitů znečištění. Na stávající kanalizační stoky, které mají vyústění do 
povrchových vod mohou být napojovány pouze přípojky s dešťovou vodou nebo přípojky 
z předčišťujících zařízení (domovní ČOV) v kvalitě stanovené kanalizačním řádem veřejné 
kanalizace.  
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I/D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

V obci nejsou dle Zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů provozovány tepelné zdroje větší než 200 kW (střední zdroje znečištění). Většina domů 
je vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je plynofikována.  

• Územním plánem se nevymezují nové střední či velké tepelné zdroje, zásobování teplem bude 
nadále řešeno jako individuální.  

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

I/D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Celá obec je zásobována z distribuční středotlaké plynovodní sítě napojené na regulační 
stanici VTL/ STL 400/21- 440, která umístěna na jižním okraji obce.  Regulační stanice je 
napojena vysokotlakou přípojkou DN 100 z VTL plynovodu DN 500 Trnávka – Klopotovice. 

Územním plánem se vymezují:  

⇒ Nové rozvody STL plynovodu pro zastavitelné plochy a plochy přestavby, které nejsou 
situovány při stávajících trasách plynovodu: Z.01.BI, Z.06.BI, Z.07.BI, Z.08.BI, P.10.SO.v, 
P.13.BI. 

I/D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

I/D.2.4.1. ELEKTROROZVODY A ELEKTRICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

VEDENÍ VN 

Obec Citov je zásobována z nadzemního vedení – linky VN 22 kV č.1, vycházejícího z  
rozvodny  110/22  kV  Prosenice do rozvodny Olomouc - Hodolany. Katastrem obce rovněž 
prochází nadzemní vedení VN č.12. Stávající transformační stanice jsou vesměs stožárového 
provedení a jsou na  napájecí linku připojeny  krátkými odbočkami nadzemním vedením. 

• Územním plánem se nevymezují nová zařízení pro zásobování elektrickou energií ani změny 
stávajících. Případné potřebné zvýšení instalovaného výkonu je možno provést osazením 
větších transformačních jednotek. 

I/D.2.4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE  

I/D.2.4.1.  DÁLKOVÉ KABELY: 

Územním plánem  nejsou vedeny dálkové kabely. 

• Územním plánem se nevymezují nová telekomunikační zařízení. 

I/D.2.4.2.  RADIORELÉOVÉ TRASY: 
• V jižní části katastru je nutno respektovat stávající páteřní radioreléovou trasu.  

I/D.2.4.3.  TELEFONIZACE: 

Obec je napojena na pevnou telefonní síť telekomunikační kabelem ve směru z Brodku u 
Přerova.  

• Územním plánem se nevymezují nová zařízení. Nejsou známy požadavky na nové investice. 

I/D.2.5.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY          

• Územním plánem se nevymezují plochy pro nakládání s odpady. 

• Nakládání s odpady je a bude nadále řešeno svozem prováděným firmou (firmami) oprávněnou 
k nakládání s odpady mimo řešené území k dalšímu zpracování případně na k tomu určené 
skládky. Ukládání odpadů na území obce je nepřípustné. 
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PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY    

• Umístění navržených tras a zařízení technické infrastruktury je specifikováno umístěním 
v konkrétní ploše s rozdílným způsobem využití a v rámci této plochy může být jejich poloha 
korigována.  Navrhované nové uliční rozvody vodovodu a plynovodu budou napojeny na 
stávající sítě a vedeny v plochách veřejných prostranství případně silniční dopravy vymezených 
v územním plánu.  

• Stoky systému podtlakové kanalizace se navrhují i na plochách s jiným způsobem využití, zčásti 
i na soukromých pozemcích  uvnitř ploch bydlení a smíšených obytných. Jejich umístění je 
převzato ze schválené projektové dokumentace a s vlastníky nemovitostí je zajištěno smluvně. 

• Malá lokální zařízení odpadového hospodářství (jako stanoviště sběrových nádob) je možno 
umisťovat, jako součást technické infrastruktury, v plochách veřejných prostranství či v jiných 
plochách v souladu s „Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“  

I/D.3. KONCEPCE OBČAI/D.3. KONCEPCE OBČAI/D.3. KONCEPCE OBČAI/D.3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  NSKÉHO VYBAVENÍ  NSKÉHO VYBAVENÍ  NSKÉHO VYBAVENÍ      

Grafické vyznačení ploch vymezených pro občanské vybavení je uvedeno ve výkrese č. 
I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
grafické části územního plánu  v měř. 1:5000. 

Územním plánem se vymezují tyto plochy ob čanského vybavení:  

Plochy stabilizované:   

⇒ 01.OV  Zámek č.p.1 – obecní úřad, obřadní síň, mateřská škola, knihovna, sklípek 

⇒ 02. OV  Objekt kulturně společenského vybavení na okraji zámeckého parku 

⇒ 03.OV  Kulturní dům 

⇒ 04.OV  Farní kostel Sv. Jiří 

⇒ 05.OV  Hřbitov 

⇒ 35.OV  Bývalý vodní mlýn - areál Mysliveckého sdružení Citov 

⇒ 07.OS  Víceúčelové sportoviště  v centru 

⇒ 06.OS  Sportovní areál v jižní části obce naproti zámku. Na okraji plochy, podél Morávky se 
územním plánem vyčleňuje plocha pro vedení stezky pro pěší a cyklisty ke vstupu do 
areálu. 

Plochy p řestavby: 
⇒ P.01.OS  Plocha pro t ělovýchovu a sport - plocha pro rozšíření víceúčelového 

sportoviště o dětské hřiště a rekreační  plochu s modelací terénu. 

• Další zařízení občanského vybavení jsou umístěna a lze je provozovat a nově zřizovat i 
v plochách s jiným způsobem využití dle stanovených „Podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ (plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování).  



 

18 

I/D.4. KONCEPCE VEŘEI/D.4. KONCEPCE VEŘEI/D.4. KONCEPCE VEŘEI/D.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  JNÝCH PROSTRANSTVÍ  JNÝCH PROSTRANSTVÍ  JNÝCH PROSTRANSTVÍ      

Grafické vyznačení ploch vymezených pro plochy veřejných prostranství je uvedeno ve 
výkrese č. I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE 
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY grafické části územního plánu  v měř. 1:5000. 

Veřejná prostranství slouží pro shromažďování a pobyt obyvatel, pro obsluhu ploch 
s rozdílným způsobem využití, dopravu místního významu, zajištění prostupnosti krajiny a pro 
optimální umístění technické infrastruktury místního významu, pokud není umístěna v plochách 
s jiným způsobem využití. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ 

• V územním plánu se pro veřejná prostranství vymezují plochy veřejných prostranství „PV“ – 
s převahou zpevněných ploch a „PZ“ s převahou nezpevněných ploch. 

• Síť veřejných prostranství na plochách „PV“ v zastavěném území je v základní struktuře stabilizovaná.  

• Jako plochy „PZ“ stabilizované jsou se vymezují zejména plochy v těžišti obce – stávající travnatá 
plocha s dřevinami a pěšími trasami, mimo vymezené sportoviště a rozšířenou plochu smíšenou 
obytnou ve vazbě na stávající prodejnu a mimo plochu navrhované točny autobusů a hlavní pěší 
prostranství podél silnice.  

Územním plánem se nov ě vymezují:  

⇒ Plochy veřejných prostranství, kterými se potvrzuje skutečný stav dosud neevidovaný 
v katastru nemovitostí (jeden z přístupů do areálu zámeckého parku P.07.PV, záhumenní 
cesta Z.03.PV, rozšířené prostranství v průchodu z ulice Ke mlýnu k Morávce, travnatá 
plocha podél komunikace od bývalého mlýna k zahrádkářské osadě P.25.PV 

⇒ Plochy veřejných prostranství sloužící pro zajištění minimálních parametrů případně 
zkvalitnění uspořádání stávajících veřejných prostranství: plochy P.16.PV až P.23.PV – 
pro zajištění parametrů veřejného prostranství v uličce souběžné s ulicí Ke mlýnu a její 
napojení do ulice Ke mlýnu, P.10.PV - začlenění malé plochy ZPF u silnice do plochy 
veřejného prostranství.  (Plocha pro zlepšení podmínek ve stísněném profilu silnice jižně 
od kulturního domu je začleněna do ploch silniční dopravy) 

⇒ Plochy veřejných prostranství související s návrhem ploch změn - zastavitelných ploch a 
ploch přestavby pro bydlení, ploch smíšených obytných i jiných: P.05.PV pro páteřní 
komunikaci pro plochy bydlení v severním sektoru obce,  Z.14.PV a Z.11.PV pro obsluhu 
ploch výroby v areálu bývalého statku a přilehlých zastavitelných ploch.  Zčásti a v dalších 
případech se jedná o rozšíření stávajících veřejných prostranství na obvodu ploch změn 
situovaných u stávajících komunikací, ve kterých budou umístěny místní obslužné 
komunikace, chodníky a technická infrastruktura. V územním plánu nejsou specifikovány 
případné další plochy veřejných prostranství uvnitř zastavitelných ploch, ty budou podle 
potřeby vymezeny až v rámci následných stupňů přípravy území (plochy Z.06.BI, Z.08.BI). 

⇒ Plocha veřejného prostranství Z.12.PZ pro ochranu navržených stok kanalizace do a 
z čistírny odpadních vod. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ 

• Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky základní kostry stávající cestní sítě 
v krajině sloužící k zajištění prostupnosti krajiny včetně propojení okolních obcí mimo silniční síť  
a nové plochy doplňující tuto síť. 

Územním plánem se nov ě vymezují:  

⇒ Plocha veřejného prostranství pro cyklistickou a pěší trasu lesem podél Morávky ke sportovnímu areálu 

⇒ Dvě plochy veřejných prostranství pro nová napojení dvou účelových komunikací na silnici III/4347 
v jižní části území – severnější v souvislosti s návrhem přeložky této silnice, jižnější v souvislosti 
s návrhem biokoridoru a pro lepší návaznost na účelovou komunikaci na území obce Císařov.  

⇒ Plocha veřejného prostranství pro účelovou komunikací s možností vedení cyklotrasy podél 
Broděnky, doplňující chybějící úsek propojení do k.ú. Brodek u Přerova.  
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I/E. KONCEPCE USPOŘÁI/E. KONCEPCE USPOŘÁI/E. KONCEPCE USPOŘÁI/E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  DÁNÍ KRAJINY  DÁNÍ KRAJINY  DÁNÍ KRAJINY      

VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

I/E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSAI/E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSAI/E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSAI/E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINDY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINDY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINDY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINYYYY    

• Koncepce uspořádání krajiny vychází z charakteristiky řešeného území daného přírodními 
podmínkami a historickým vývojem osídlení.  

• Hlavními zásadami uspořádání území je zachování stávajícího kompaktního vnějšího obrysu 
zastavěného území a zachování uceleného nezastavěného území v západním a jižním sektoru, 
kde se obec zřetelně vymezuje do krajiny nivy. Tento přechod je takto výrazně formován 
zejména vodními toky, břehovými a lesními porosty v širším území podél toků a na 
jihovýchodním okraji obce také nezastavitelností ploch vymezených v ochranném pásmu zámku 
s parkem. Ve východní části území bude limitujícím prvkem případného budoucího rozvoje 
obce přeložka silnice III/4347 východně od obce.  

• Tato zásada je podpořena nejen regionální historickou charakteristikou zástavby obcí, ale také 
zájmy ochrany proti nebezpečí povodní, s respektováním významu přírodních prvků v nivě 
Moravy. Velký význam má zejména v západní části území posílení ekologické a 
vodohospodářské stability krajiny v nivě Moravy. 

• Severně od obce lze vzhledem k charakteru území, v poloze mimo záplavové území, i 
dosavadnímu vývoji v území mezi Brodkem u Přerova a Citovem připustit volnější přístup 
k možnostem využívání území v místních tratích Švýcarka a Příhon v pruhu mezi silnicí do 
Brodku u Přerova a potokem Broděnka v dlouhodobé perspektivě, a pokud způsob využívání 
současně posílí i pozici zeleně (včetně zeleně užitkové) v tomto prostoru. 

I/E.2. VYMEZENÍ PLOCI/E.2. VYMEZENÍ PLOCI/E.2. VYMEZENÍ PLOCI/E.2. VYMEZENÍ PLOCHHHH    

Územním plánem se vymezují  

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

NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ 

⇒ Stabilizované plochy přírodní zahrnují lesní pozemky dle katastru nemovitostí, výjimečně i jiné 
pozemky malého rozsahu, ve všech případech jsou tyto plochy součástí ÚSES – 
nadregionálního biokoridoru, regionálních a lokálních biocenter. Regionální biocentrum Čičelec 
– Háj je současně chráněno jako součást území NATURA 2000 – EVL Chropyňský luh. 

⇒ Navrhované plochy přírodní představují plochy s převahou dřevin a travních porostů zahrnuté 
do rozšíření lokálního  biocentra a do nadregionálního a lokálních biokoridorů ÚSES.  

V řešeném území se nevymezují plochy přírodní pro ochranu zvlášť chráněných území 
přírody.  

NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

⇒ Jako plochy zemědělské se vymezují všechny stávající intenzívně obhospodařované 
plochy, kde zemědělskou činnost není nutno zvláštním způsobem omezovat. Součástí 
těchto ploch jsou i liniové interakční prvky ÚSES. 

⇒ Součástí těchto ploch jsou i další účelové komunikace a  liniové interakční prvky ÚSES.  

NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:  

• NS.x - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ, ve kterých spolu s funkcí zemědělství jsou nebo 
budou zastoupeny tyto funkce specifikované v kódech NS: p – ochrana přírody a krajiny, w – 
funkce ochranná vodohospodářská, l – funkce lesa, z – drobné hospodaření a soukromá zeleň, 
nebo kombinace více dílčích funkcí.   
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Takto se vymezují. 

⇒ Stabilizované plochy NS s kódy „p“ a „l“ v lokalitách zemědělských pozemků –travních 
porostů i orné půdy, se zastoupením přírodních prvků např. plošně méně významných lesů, 
břehových porostů a jiných ploch zeleně v krajině, mimo biocentra ÚSES, kódem NS.pw 
jsou označeny plochy s břehovými porosty u Broděnky. 

⇒ Plochy změn NS.p v menších plochách biokoridoru a interakčních prvků ÚSES zejména 
v okolí navržené přeložky silnice III/4347. 

⇒ Plochy změn NS.pw v celé ploše dosud intenzívně velkoplošně zemědělsky využívaných 
pozemků na západním okraji katastru, vyjadřující zájem na zvýšení ekologické stability,  
zvýšení retenčních schopností  a posílení funkce přírodních prvků lužní krajiny těchto ploch 
v záplavovém území v nivě Moravy.  

⇒ Plochy změn NS.z v území mezi zahrádkářskou osadou a hranicí s k.ú. Brodek u Přerova, 
v zájmu vyjádřit možnou tendenci k přechodu využívání tohoto území pro drobné 
hospodaření s vyšším podílem soukromé zeleně.   

⇒ Stabilizované plochy NS.zp v pásu mezi Morávkou a polní cestou, jižně od Hrubého lesa, 
uvnitř vymezeného úseku osové části nadregionálního biokoridoru, mimo plochy 
se stavebními objekty evidovanými v KN. Vymezení plochy charakterizuje tendenci 
k postupnému přetváření na plochu přírodní pro dotváření tohoto biokoridoru. 

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ:  

• WT - VODNÍ PLOCHY A TOKY 

⇒ Stabilizované plochy představují stávající vodní toky, pokud se na nich nenavrhují změny.  

⇒ Jako plochy změn se navrhuje přeložka svodnice vyvolaná návrhem přeložky silnice 
III/4347. 

V krajině jsou dále zastoupeny  

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA 

⇒ Jako dopravní plocha se vymezují pozemky stávajících silnic II. a III. třídy a plocha pro 
navrženou přeložku silnice III/4347.. 

PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

⇒ Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky stávající a navrhované cestní sítě 
v krajině sloužící k zajištění prostupnosti krajiny.  

⇒ Plochy veřejných prostranství je nutno respektovat v komplexní pozemkové úpravě.  
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I/E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉMI/E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉMI/E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉMI/E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILIT EKOLOGICKÉ STABILIT EKOLOGICKÉ STABILIT EKOLOGICKÉ STABILITY Y Y Y     

Grafické vyznačení ploch vymezených pro územní systém ekologické stability je uvedeno 
ve výkrese č. I/2ab - HLAVNÍ VÝKRES: URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE 
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY grafické části územního plánu  v měř. 1:5000. 

• Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu Citov specifikovány biocentra, biokoridory a interakční 
prvky s funkcí  základní plochy NP – plochy přírodní, WT – Plochy vodohospodářské - vodní 
plochy a toky, NS.– plochy smíšené nezastavěného území se zastoupením kódu „p“ – ochrana 
přírody a plochy sídelní zeleně ZP –  parky a ostatní veřejná zeleň a ZX.p –zeleň ostatní a 
specifická s funkcí ochrany přírody, to vše současně se zvláštním ochranným režimem ÚSES.  
Liniové interakční prvky jsou zastoupeny také v plochách Z – plochy zemědělské.  

VYMEZENÍ PLOCH ÚSES 
• Na území obce Citov se územním plánem vymezuje územní systém ekologické stability 

obsahující prvky nadregionálního, regionálního a lokálního významu představované 
nadregionálním biokoridorem, dvěma regionálními a dvěma lokálními biocentry lokálními 
biokoridory a  interakčními prvky. 

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH – OMEZENÍ  VYPLÝVAJÍCÍ Z OCH RANNÉHO REŽIMU ÚSES 

Využití p řípustné: 

Přirozená společenstva dřevin případně trvalý travní porost, vodní toky a plochy 
přírodního charakteru koryt a břehů. 

Využití podmín ěně přípustné, pouze se souhlasem orgánu ochrany p řírody:  

Stavby a úpravy vodních toků a ploch a stavby protipovodňové a protierozní ochrany se 
zachováním přírodního charakteru koryt a břehů, liniové stavby dopravní a technické 
infrastruktury, není - li z technického hlediska možné vedení v jiné trase mimo ÚSES; meliorační 
stavby na zemědělské a lesní půdě při respektování požadavků ochrany přírody, pozemkové 
úpravy, které nevedou k narušení ekologicko stabilizační funkce a změnám kultur na nižší 
stupeň ekologické stability, změny druhové skladby lesů nezpůsobující snížení stupně 
ekologické stability porostů, oplocení jednotlivých staveb a zařízení  podmíněně přípustných. 

Využití nep řípustné:  

Způsoby využití území, které vedou k narušování ekologicko - stabilizační funkce těchto 
ploch a jakékoliv stavby a zařízení včetně oplocení, které nejsou uvedeny jako podmíněně 
přípustné  a nesouvisí s funkcí příslušné plochy.  

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO BUDOVÁNÍ ÚSES 

⇒ Strukturu výsadby v prvcích ÚSES podél vodních toků je nutno sladit s požadavky správců 
toků (přístup pro údržbu toků).  

⇒ Výsadbu v místech střetů s vedeními technické infrastruktury (křížení, souběh) je  v dalších 
stupních přípravy ÚSES nutno sladit s požadavky správců dotčených sítí (charakter 
vegetace). 

⇒ Strukturu výsadby v záplavovém území  je nutno sladit s požadavky vodoprávního úřadu 

⇒ V rámci komplexní pozemkové úpravy může dojít ke korekci či upřesnění průběhu 
navržených prvků ÚSES, jejichž  vymezení není určeno odpovídajícím vymezením plochy s 
rozdílným způsobem využití, tj. zejména interakčních prvků, nevázaných na stávající prvky 
ÚSES, stávající jiné liniové prvky, přírodní a terénní prvky, případně na pozemkové hranice, 
avšak pouze tak, aby nebyla narušena celková koncepce a funkčnost systému. 
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I/E.4. VODNÍ TOKY A I/E.4. VODNÍ TOKY A I/E.4. VODNÍ TOKY A I/E.4. VODNÍ TOKY A PLOCHY, OCHRANA PROTPLOCHY, OCHRANA PROTPLOCHY, OCHRANA PROTPLOCHY, OCHRANA PROTI POVODNÍM, I POVODNÍM, I POVODNÍM, I POVODNÍM, 
OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍOPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍOPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍOPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOS RETENČNÍCH SCHOPNOS RETENČNÍCH SCHOPNOS RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍTÍ ÚZEMÍTÍ ÚZEMÍTÍ ÚZEMÍ    

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

• Na území obce respektovat a hájit stávající vodní toky, s výjimkou úseku svodnice dotčené 
stavbou přeložky silnice III/4347, který je určen k přeložení. 

Územním plánem se nov ě vymezují: 

⇒ Přeložka úseku svodnice v jižní části katastru obce v souvislosti s přeložkou silnice III/4347. 

Vodní toky se převážně začleňují do ÚSES, to vytváří předpoklady pro jejich revitalizaci a 
omezení splachů půdy z okolních pozemků.  

Územním plánem se nov ě vymezují: 

Následující opatření pro zvýšení ochrany obce před nebezpečím plošných záplav ve 
stanoveném záplavovém území:  

⇒ Zajištění kapacity Morávky v úseku obcí a výustních tratí Loučky a Broděnky na Q50 – 
Q100 dílčími úpravami na tocích. 

⇒ Budování obytných podlaží nad stanovenou minimální kótou uvedenou v grafické části 
(výkr. č. II/2cd), u konstrukcí pod úrovní 201,80 - 202,00 m n. m. zajištění odolnosti 
konstrukcí proti působení vody, omezení výskytu zabudovaných cenných zařízení a 
skladování materiálů představujících potenciální zdroj ohrožení obyvatelstva,  zástavby i 
vodních zdrojů. 

⇒ Osazení čistírny odpadních vod minimálně na kótě 202,30 m.n.m. 

⇒ V záplavovém území omezení činností představujících potenciální zdroj ohrožení 
obyvatelstva,  zástavby i vodních zdrojů. 

⇒ Územně technické řešení staveb technické infrastruktury, které zajistí funkčnost i v případě 
záplavy. 

OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ 

• Na rozlehlých pozemcích orné půdy západně od Morávky se vymezují plochy NS.wp, v zájmu 
zvýšení retenčních schopností území a jeho ekologické stability. 

I/E.5. PROSTUPNOST KI/E.5. PROSTUPNOST KI/E.5. PROSTUPNOST KI/E.5. PROSTUPNOST KRAJINYRAJINYRAJINYRAJINY    

• Prostupnost krajiny se na úrovni územního plánu zajišťuje vymezením ploch veřejných 
prostranství pro stabilizaci základní kostry stávajících účelových komunikací zajištujících 
prostupnost krajiny také pro nemotoristický provoz.  

Uzemním plánem se vymezují: 

⇒ Cyklostezka po pravém břehu Morávky vedená lesem „Ostrov“ od silnice do Věrovan ke 
sportovnímu areálu) 

⇒ Dva krátké úseky účelových komunikací – nová napojení na silniční síť jižně od zástavby 
obce – severnější v souvislosti s návrhem přeložky silnice III/4347, jižnější v souvislosti 
s návrhem biokoridoru a pro lepší návaznost na účelovou komunikaci na území obce 
Císařov 

⇒ Účelová komunikace podél Broděnky doplňující chybějící úsek propojení do k.ú. Brodek u 
Přerova. 

⇒ Návrhem se potvrzuje používaná trasa podél lesíka Klčí. 
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I/E.6. REKREAČNÍ VYUI/E.6. REKREAČNÍ VYUI/E.6. REKREAČNÍ VYUI/E.6. REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINYŽÍVÁNÍ KRAJINYŽÍVÁNÍ KRAJINYŽÍVÁNÍ KRAJINY    

POBYTOVÁ REKREACE, ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

• Na území obce se vymezují zahrádkářské osady stabilizované a  plocha zastavitelná, která 
doplňuje rozlehlou zahrádkářskou osadu na severním okraji obce. Charakter staveb 
zahrádkářské osady nevylučuje sezónní pobytové využití objektů.  

• Tři enklávy zahrádkářských osad přilehlých ke břehu Morávky jsou určeny k postupnému 
převádění na plochy přírodní resp. sídelní zeleně  specifické jako součásti nadregionálním 
biokoridoru, v časovém horizontu územní rezervy. 

• Umisťování jednotlivých objektů pro rodinnou rekreaci je přípustné v souladu s podmínkami pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

NEPOBYTOVÁ REKREACE 

• Pro nepobytovou rekreaci se vymezují plochy OS - Plochy občanského vybavení – plochy pro 
sport a rekreaci, plochy sídelní zeleně ZP, plochy veřejných prostranství PZ a dále plochy 
veřejných  prostranství PV zajišťující prostupnost krajiny. 

I/E.6. DOBÝVÁNÍ  NERI/E.6. DOBÝVÁNÍ  NERI/E.6. DOBÝVÁNÍ  NERI/E.6. DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮOSTŮOSTŮOSTŮ    

• V řešeném území neprobíhá těžba nerostných surovin a nejsou vymezeny dobývací prostory 
ani výhradní ložiska nerostných surovin dle Horního zákona. 

• Otázka případného budoucího využití některého z nevýhradních či prognózních ložisek 
štěrkopísků na území obce a v okolí je předmětem územní studie specifické oblasti ST4 
pořizované Krajským úřadem Olomouckého kraje, dosud nechválené. Územní plán 
s eventualitou případné těžby zasahující  do správního území obce v této fázi neuvažuje. 
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I/F. STANOVENÍ PODMÍI/F. STANOVENÍ PODMÍI/F. STANOVENÍ PODMÍI/F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCNEK PRO VYUŽITÍ PLOCNEK PRO VYUŽITÍ PLOCNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S H S H S H S 
ROZDÍLNROZDÍLNROZDÍLNROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ    

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ 
POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

Podmín ěně přípustné využití : přípustnost ploch, staveb, zařízení v ploše musí být 
posuzována v jednotlivých případech z hlediska jejich potřeby v ploše vzhledem k jejich počtu, 
poloze, rozsahu, účelu a vlivu na hlavní funkci plochy i ploch přilehlých, vlivu na životní 
prostředí, ochranu urbanisticko architektonických a přírodních hodnot území a ochranu krajiny a 
z hlediska, zda se v dostupném okolním území nenabízí vhodnější alternativní řešení  

• V zastavěném území a zastavitelných plochách lze podmíněně připustit realizaci staveb 
s životností omezenou na dobu dočasnou, jež jsou v rozporu s "Podmínkami pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití",  za předpokladu, že: 

⇒ Jejich umístění a provoz nebudou narušovat funkční využití okolních ploch realizovaných 
v souladu s "Podmínkami pro využití ploch..." ani realizaci územním plánem navrženého 
funkčního využití okolních ploch v souladu s "Podmínkami pro využití ploch...", i to i v době 
trvání dočasnosti 

⇒ Jejich umístění bude umožňovat realizaci trvalých staveb na vlastním pozemku  v souladu 
s "Podmínkami pro využití ploch..." buď způsobem umístění „dočasné“ stavby nebo 
uplynutím doby dočasnosti. 

⇒ Jejich objemové a architektonické řešení nebude v rozporu s charakterem  okolních ploch 

⇒ Dobu dočasnosti určí stavební úřad.  

• V nezastavěném území lze podmíněně připustit dočasné využití existujících objektů a volných 
ploch pro jinou funkci, jež je v rozporu a "Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití", za předpokladu takového využívání, které umožňuje bezodkladné navrácení pozemku 
k využití v souladu s "Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití". 
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I/F.1. SEZNAM DRUHŮ I/F.1. SEZNAM DRUHŮ I/F.1. SEZNAM DRUHŮ I/F.1. SEZNAM DRUHŮ A TYPŮ PA TYPŮ PA TYPŮ PA TYPŮ PLOCH UŽÍVANÝCH VLOCH UŽÍVANÝCH VLOCH UŽÍVANÝCH VLOCH UŽÍVANÝCH V    ÚZEMNÍM PLÁNU CITOV ÚZEMNÍM PLÁNU CITOV ÚZEMNÍM PLÁNU CITOV ÚZEMNÍM PLÁNU CITOV             

KOD DRUH PLOCHY KOD TYP PLOCHY 

B PLOCHY BYDLENÍ BIBIBIBI    
BHBHBHBH    

Bydlení individuální 

Bydlení hromadné 

R PLOCHY REKREACE RZRZRZRZ    Individuální rekreace - zahrádkářské osady 

OVOVOVOV    Veřejné vybavení O PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

OSOSOSOS    Plochy  pro tělovýchovu a sport 

DSDSDSDS    Silniční doprava D PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

DZDZDZDZ    Drážní doprava (jen územní rezervy) 

T PLOCHY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

TVTVTVTV    Vodní hospodářství 

PVPVPVPV    Prostranství s převahou zpevněné plochy P PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

PZPZPZPZ    Prostranství s převahou nezpevněné plochy 

S PLOCHY SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ 

SO: 

SO.vSO.vSO.vSO.v    

Plochy smíšené obytné, specifikace  

v –Vesnické 

V PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 

VDVDVDVD 

VDVDVDVD.o.o.o.o    

Drobná výroba, výrobní služby 
Specifikace doplňkovým kódem dle přípustnosti 
využití: 
VD.VD.VD.VD.oooo     – Drobná výroba, výrobní služby a komerční 
zařízení občanského vybavení 

WTWTWTWT    Vodní plochy a toky W PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ 

WPWPWPWP    Vodohospodářské plochy (jen územní rezervy) 

ZPZPZPZP    Parky a ostatní veřejná zeleň Z PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

ZX: 

ZXZXZXZX.p.p.p.p    
ZZZZX.sX.sX.sX.s    

Zeleň ostatní a specifická 
Specifikace doplňkovým kódem dle přípustnosti 
využití – funkcí: 
p – Ochrana přírody 
ssss – Soukromá zeleň a pozemky drobného 
hospodaření 

NP PLOCHY PŘÍRODNÍ NPNPNPNP    Plochy přírodní 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ NZNZNZNZ    Plochy zemědělské 

NL PLOCHY LESNÍ NLNLNLNL    Plochy lesní 

NS PLOCHY SMÍŠENÉ 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEM 

NS.xNS.xNS.xNS.x 

    

Plochy smíšené specifické a ostatní: 

Doplňkový kód „x“  je zastoupen doplňkovým kódem či 
jejich kombinací dle přípustnosti využití - funkcí : 
p – Ochrana přírody 
w – Vodohospodářská 
l – Les 
zzzz – Drobné zemědělské hospodaření a soukromá zeleň 
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I/F.2. PODMÍNKY PRO I/F.2. PODMÍNKY PRO I/F.2. PODMÍNKY PRO I/F.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH VYUŽITÍ PLOCH VYUŽITÍ PLOCH VYUŽITÍ PLOCH     

BIBIBIBI    PLOCHY BYDLENÍ                                                            
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 
∗ Pozemky rodinných 

domů  
∗ Pozemky rodinných 

domů 
∗ Pozemky staveb pro 

rodinnou rekreaci 
splňující podmínky § 20 
vyhl. 501/2006 Sb.odst. 
4 a 5. 

∗ Pozemky související 
dopravní a technické 
infrastruktury a opatření 
na ochranu zástavby 

∗ Pozemky veřejných 
prostranství 

∗ Pozemky soukromé a 
vyhrazené zeleně 

∗ Stavby a způsoby 
využití území, jejichž 
negativní účinky na 
životní prostředí 
překračují limity 
uvedené 
v příslušných 
předpisech nad 
přípustnou míru 

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nesouvisející s hlavní 
a přípustnou funkcí 
plochy , narušující 
tuto funkci a 
narušující užívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí, narušující 
životní prostředí 
v obci, zařízení se 
středními 
až vysokými nároky 
na dopravní obsluhu                                                                              

∗ Pozemky souvisejícího 
občanského vybavení 
s výjimkou pozemků pro 
budovy obchodního prodeje 
o výměře větší než 500 m2 

∗ Pozemky dalších staveb a 
zařízení, které nesnižují 
kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a 
slouží zejména obyvatelům 
v takto vymezené ploše. 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Výšková hladina je limitovaná výškou stávající zástavby: do 2 nadzemních podlaží 
a podkroví, výška základního objemu hlavní i vedlejší stavby: římsa max. do 7,5 m,  
hřeben střechy max. 12 m nad  úrovní rostlého terénu.  

∗ Výškové osazení obytných podlaží dle podmínek protipovodňových opatření. 
∗ V plochách 14.BI a 23.BI respektovat nezastavitelnost břehů Morávky a územní 

rezervu pro případnou realizací staveb protipovodňové ochrany. 
∗ Koeficient zastavění plochy: plochy  15.BI až 22.BI – do 0,6; ostatní plochy BI do 

0,4, s podílem ploch zeleně a zemědělských pozemků (nezastavěných a 
nezpevněných ploch) min. 30%. V lokalitách, kde je tato hranice již překonána u 
stávající zástavby, lze připustit další výstavbu zvyšující intenzitu využití pozemku 
jen pokud slouží pro splnění zákonných podmínek nebo zajištění hygienického 
standardu bydlení. 
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BHBHBHBH    PLOCHY BYDLENÍ                                                            
BYDLENÍ HROMADNÉ 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Pozemky bytových 
domů  včetně 
bydlení a ubytování 
sociálního 
charakteru 

∗ Pozemky bytových domy 
venkovského charakteru  

∗ Pozemky objektů bydlení 
a ubytování sociálního 
charakteru, vše do 2PN a 
podkroví 

∗ Pozemky související 
dopravní a technické 
infrastruktury a opatření 
na ochranu zástavby 

∗ Pozemky veřejných 
prostranství 

∗ Pozemky soukromé a 
vyhrazené zeleně 

∗ Stavby a způsoby 
využití území, jejichž 
negativní účinky na 
životní prostředí 
překračují limity 
uvedené v příslušných 
předpisech nad 
přípustnou míru 

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nesouvisející s hlavní a 
přípustnou funkcí 
plochy , narušující tuto 
funkci a  narušující 
užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí, 
narušující životní 
prostředí v obci, 
zařízení se středními 
až vysokými nároky na 
dopravní obsluhu                                                                                                                

∗ Pozemky souvisejícího 
občanského vybavení 
s výjimkou pozemků pro 
budovy obchodního 
prodeje o výměře větší 
než 500 m2 

∗ Pozemky dalších staveb 
a zařízení, které 
nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům 
v takto vymezené ploše. 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Výšková hladina je limitovaná výškou stávající zástavby: do 2 nadzemních podlaží 
a podkroví. 

∗ Koeficient zastavění – nestanovuje se, plocha stabilizovaná 
 

RZRZRZRZ    PLOCHY REKREACE          (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.) 
PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Pozemky s 
výsadbou 
užitkových a 
okrasných rostlin 

∗ Pozemky staveb pro 
rodinnou rekreaci 
splňující podmínky § 20 
vyhl. 501/2006 Sb.odst. 
4 a 5. 

∗ Stavby uvedené v § 103 
odst. 1 písm. a), písm. d) 
bod 5 stavebního 
zákona. 

∗ Pozemky související 
dopravní a technické 
infrastruktury  

∗ Pozemky veřejných 
prostranství 

∗ Zeleň soukromá  

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nesouvisející s hlavní 
funkcí plochy,  
narušující užívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí, narušující 
životní prostředí v obci, 
zařízení se středními 
až vysokými nároky na 
dopravní obsluhu 

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Podmínky pro plochy 35.RZ, 36.RZ, Z.07.RZ: Koeficient zastavění do 0,1; 
minimální procentuální zastoupení ploch zeleně a zemědělských pozemků (podíl 
nezastavěných a nezpevněných ploch): 70%  

∗ V plochách 38.RZ, 39.RZ, 40.RZ se nepřipouští povolování nových trvalých 
staveb. 
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OVOVOVOV    PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                 (§6 Vyhl. 501/2006 Sb.) 
PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

VYUŽITÍ 
HLAVNÍ 

PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Plochy staveb a 
zařízení pro 
veřejné 
vybavení 

∗ Pozemky staveb a zařízení občanského 
vybavení pro:  
⇒ veřejnou správu,  
⇒ kulturu a zájmovou činnost  
⇒ ochranu obyvatelstva 
⇒ vzdělávání a výchovu 
⇒ sociální služby, péči o rodinu 
⇒ zdravotní služby  

∗ Pozemky staveb víceúčelových 
se zastoupením komerčních zařízení 
v doplňkové funkci 

∗ Související dopravní a technická 
infrastruktura, odstavná stání pro 
návštěvníky a provozovatele plochy 

∗ Pozemky veřejných prostranství 
∗ Veřejně přístupná zeleň 
∗ Vyhrazená zeleň 

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nesouvisející 
s hlavní a 
přípustnou funkcí 
plochy , narušující 
tuto funkci a  
narušující užívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí a životní 
prostředí v obci, 
zařízení náročná na 
dopravní obsluhu 

∗ Bydlení vlastníků, 
správců a 
provozovatelů 
zařízení 

∗ Jiné plochy a 
objekty statické 
dopravy 

∗ Jiné drobné stavby 
technické 
infrastruktury 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Nestanovuje se - plochy stabilizované. Při případných přestavbách je nezbytné 
respektovat objemové charakteristiky staveb a požadavky památkové ochrany. 

 

OSOSOSOS    PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                     
PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Pozemky a 
zařízení pro 
veřejnou 
i organizovanou 
sportovní,  
a rekreační 
činnost 

∗ Hřiště, víceúčelové plochy pro sport  
∗ Bazény a jiné rekreační vodní plochy 
∗ Kynologická a jezdecká cvičiště 
∗ Objekty drobné  architektury podporující 

sportovně rekreační funkci plochy   
(přístřešky, herní prvky, lavičky, pódia, 
tribuny) 

∗ Sportovní klubovny, tělocvičny, 
sokolovny, jízdárny  

∗ Zařízení veřejného stravování, 
ubytování, drobného maloobchodu, 
služeb, administrativy, kultury a zájmové 
činnosti  související s hlavní funkcí 

∗ Nezbytné provozní a hygienické 
vybavení 

∗ Pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, odstavná stání 
pro návštěvníky a provozovatele plochy 

∗ Pozemky veřejných prostranství 
∗ Pozemky veřejně přístupné zeleně 

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nesouvisející 
s hlavní a 
přípustnou funkcí 
plochy , narušující 
tuto funkci a  
narušující užívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí a životní 
prostředí v obci 

∗ Pozemky staveb a 
zařízení pro 
kapacitně omezený 
chov zvířat pro 
sportovní účely,  

∗ Bydlení vlastníků, 
správců a 
provozovatelů 
zařízení  

∗ Jiné plochy a objekty 
statické dopravy 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ V ploše 06.OS směřovat uspořádání v areálu ke snížení hlučnosti společenských akcí vůči 
obytné zástavbě. Respektovat  koridor pro stavbu nové přístupové pěší a cyklistické 
komunikace po pravém břehu Morávky.  

∗ Uspořádání v plochách 07.OS a P.01.OS se řídí zpracovanou dokumentací přestavby areálu. 
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OHOHOHOH    PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ             (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.) 
VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ 

VYUŽITÍ 
HLAVNÍ 

PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Plochy hřbitovů 
včetně 
technického 
zázemí 

∗ Vegetační úpravy, které charakterem 
odpovídají funkci plochy,  

∗ Pozemní stavby a zařízení sloužící 
dané funkci: 
⇒ hroby, kolumbária  
⇒ obřadní síně  
⇒ sakrální stavby 
⇒ provozní zařízení  
⇒ veřejné WC 
⇒ drobná architektura 
⇒ plocha pro odpady 

∗ Související dopravní a technická 
infrastruktura 

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nesouvisející 
s hlavní a 
přípustnou funkcí 
plochy , narušující 
tuto funkci a  
narušující užívání 
staveb a zařízení 
ve svém okolí a 
životní prostředí 
v obci, 

∗ služby pro návštěvníky 
s doplňkovou funkcí, 
odpovídající účelu 
plochy , např. prodejny 
květin a doplňků, 
kamenictví, pohřební 
služba, správa hřbitova  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Nestanovuje se. 

 

DSDSDSDS    PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY      (§9 Vyhl. 501/2006 Sb.) 
DOPRAVA SILNIČNÍ 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Plochy a zařízení 
sloužící  pro 
funkci silniční 
dopravy zajišťující 
dopravní obsluhu 
území, včetně 
ochrany okolního 
území  před jejími 
negativními vlivy  

∗ Silniční těleso včetně pozemků, na 
kterých jsou umístěny součásti 
komunikace, např.náspy, zářezy, 
opěrné zdi, mosty, propustky, 
osvětlení, protihlukové stěny apod. 

∗ Parkoviště a odstavné plochy 
∗ Plochy a zařízení pro údržbu 

komunikací 
∗ Související technická infrastruktura 
∗ Doprovodná zeleň, aleje 

v koordinaci s požadavky správce 
plochy 

∗ Jiné stavby a 
způsoby využití 
území 
nesouvisející s 
hlavní funkcí 
plochy 

∗ Skupinové garáže 
∗ Odstavné plochy pro 

užitková vozidla a 
mechanismy 

∗ Čerpací stanice 
pohonných hmot 

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Nestanovuje se. Při umísťování nových zařízení a ploch se posuzují dopady provozu  
stavby na okolí a potřeba ochranných opatření. 
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TVTVTVTV    PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  (§10 Vyhl. 501/2006 Sb.) 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

∗ Čistírna 
odpadních vod 

∗ Čistírny odpadních vod všeho 
druhu 

∗ Biologické rybníky 
∗ Čerpací stanice kanalizace 
∗ Plochy zařízení souvisejících 

s provozem ČOV včetně 
zpracování a využití odpadu 
z provozu ČOV 

∗ Související dopravní a 
technická infrastruktura 

∗ Vyhrazená a ochranná zeleň 

∗ Jiné stavby a 
způsoby využití 
území nesouvisející 
se základní funkcí 
plochy 

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Výškové osazení zařízení dle podmínek protipovodňových opatření. 

 

 
PVPVPVPV    
PZPZPZPZ 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ                    (§7 Vyhl. 501/2006 Sb.) 

S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
S PŘEVAHOU NEZPEVNĚNÝCH PLOCH 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

∗ Plochy pro 
shromažďování a 
pobyt obyvatel 

∗ Plochy pro 
dopravu místního 
významu 

∗ Plochy pro 
umístění 
technické 
infrastruktury 
místního významu 

 

∗ Místní komunikace 
∗ Účelové komunikace  
∗ Chodníky 
∗ Cyklistické, jezdecké, 

běžkařské stezky 
∗ Vjezdy do objektů 
∗ Parkoviště a odstavné plochy 

pro obyvatele a návštěvníky 
přilehlých ploch 

∗ Rozptylové prostory 
∗ Veřejně přístupná zeleň 
∗ Pozemky staveb a zařízení 

s doplňkovou funkcí 
odpovídající využívání plochy 
(např. drobné sakrální stavby, 
drobná architektura a 
mobiliář, veřejné WC ) 

∗ Podzemní vedení technické 
infrastruktury 

∗ Odstavné plochy 
pro užitková vozidla 
a mechanismy 

∗ Jiné stavby a 
způsoby využití 
území narušující 
funkci veřejného 
prostranství 

∗ Silniční komunikace 
∗ Nadzemní objekty a vedení 

technické infrastruktury 
včetně nakládání s odpady 
(stanoviště sběrových 
nádob) 

∗ Drobná zařízení související 
s funkcí plochy – stánky, 
pódia 

∗ Malé vodní plochy 
∗ V plochách PZ plochy pro 

příležitostné umístění 
pouťových atrakcí 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Minimální podíl ploch zeleně (nezastavěných a nezpevněných ploch) v plochách PV: 
v zastavěném území a zastavitelných plochách – 10%, v nezastavěném území – 
nestanoveno 

∗ Minimální podíl ploch zeleně (nezastavěných a nezpevněných ploch) v plochách PZ: 
50% 
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SO.vSO.vSO.vSO.v    PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ                           
VESNICKÉ 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Pozemky staveb 
pro bydlení  

∗ Pozemky staveb a 
zařízení 
nebytových 
funkcí, které svým 
provozováním a 
technickým 
zařízením 
nenarušují užívání 
staveb a zařízení 
ve svém okolí a 
nesnižují kvalitu 
prostředí 
souvisejícího 
území 

∗ Pozemky staveb rodinných 
domů 

∗ Pozemky staveb pro  
⇒ rodinnou rekreaci  splňující 

podmínky § 20 vyhl. 
501/2006 Sb.odst. 4 a 5. 

⇒ občanské vybavení 
s výjimkou pozemků pro 
budovy obchodního prodeje 
o výměře větší než 1000 m2 

⇒ nerušící drobnou výrobu a 
služby 

⇒ zemědělství  - pěstební 
činnost a malochov  
hospodářských zvířat 
nepřesahující svými vlivy 
hranici vlastního pozemku 

⇒ chov zvířat pro sportovně 
rekreační účely 
nepřesahující svými vlivy 
hranici vlastního pozemku 

∗ Pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury  

∗ Pozemky veřejných 
prostranství 

∗ Pozemky veřejně přístupné 
zeleně, soukromé a 
vyhrazené zeleně 

∗ Stavby a způsoby 
využití území, jejichž 
negativní účinky na 
životní prostředí 
překračují limity 
uvedené v příslušných 
předpisech nad 
přípustnou míru 

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nesouvisející s hlavní a 
přípustnou funkcí 
plochy,  narušující 
užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí, 
narušující životní 
prostředí v obci, 
zařízení se středními 
až vysokými nároky na 
dopravní obsluhu                                                                                                                

∗ Zařízení služeb, 
obchodu, výroby a 
zemědělské malovýroby 
s většími  nároky na 
dopravní obsluhu, pokud 
jsou přístupná z hlavních 
komunikací při omezení 
kontaktu s obytným 
územím, a svým 
provozováním a 
technickým zařízením 
nenarušují užívání 
staveb a zařízení ve 
svém okolí a nesnižují 
kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Koeficient zastavění plochy: plochy  11.SO.v – do 0,3 s podílem ploch zeleně a 
zemědělských pozemků (nezastavěných a nezpevněných ploch) min. 50%. ostatní 
plochy SO.v do 0,5, s podílem ploch zeleně a zemědělských pozemků 
(nezastavěných a nezpevněných ploch) min. 30%. 

∗ Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a 
nezpevněných ploch): plocha 09.SO.v, 11.SO.v - 50%, ostatní plochy SO - 30%. V 
lokalitách, kde je tato hranice již překonána u stávající zástavby, lze připustit další 
výstavbu zvyšující intenzitu využití pozemku jen pokud slouží pro splnění zákonných 
podmínek nebo zajištění hygienického standardu bydlení. 

∗ Výšková hladina je limitovaná výškou stávající zástavby: do 2 nadzemních podlaží a 
podkroví, výška základního objemu hlavní i vedlejší stavby: římsa max. do 7,5 m,  
hřeben střechy max. 12 m nad  úrovní rostlého terénu. 

∗ Výškové osazení obytných podlaží dle podmínek protipovodňových opatření. 
∗ V plochách 10.SO.v, 11.SO.v, 12.SO.v, 13.SO.v respektovat urbanistickou strukturu a 

objemové charakteristiky tradiční zástavby.  
∗ V ploše 09.SO.v respektovat charakter urbanistické struktury s přípustným 

vyrovnáním uliční čáry ve střední části, respektovat objemové charakteristiky tradiční 
zástavby a nezastavitelnost východní záhumenní fronty.  

∗ V plochách 11.SO.v, 12.SO.v, 13.SO.v, 25.SO.v respektovat nezastavitelnost břehů 
Morávky a územní rezervu pro případnou realizací staveb protipovodňové ochrany. 
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VVVVDDDD    

    

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ                       (§11 Vyhl.č.501/2006 Sb.) 
DROBNÁ VÝROBA, VÝROBNÍ SLUŽBY 
specifikace VD.VD.VD.VD.oooo  -  DROBNÁ VÝROBA, VÝROBNÍ SLUŽBY A KOMERČNÍ 
ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

VD, VD.oVD, VD.oVD, VD.oVD, VD.o    
∗ Plochy staveb pro 

drobnou  a 
řemeslnou výrobu, 
výrobní  i nevýrobní 
služby a  komerční 
zařízení 
občanského 
vybavení, 
nepřesahující 
negativními vlivy 
hranice areálu. 

VDVDVDVD    
∗ Komerční zařízení 

občanského 
vybavení v 
doplňkové funkci, 
zejména související 
s funkcí výroby a 
služeb 

VD.oVD.oVD.oVD.o    
∗ Komerční zařízení 

občanského 
vybavení v hlavní 
funkci rovnocenné s 
funkcí výroby a 
služeb.  

∗ Pozemky staveb pro 
⇒ Lehkou výrobu 
⇒ Výrobní služby, servisní 

zařízení 
⇒ Služby pro motoristy 
⇒ Malé čerpací stanice 

pohonných hmot veřejně 
přístupné 

⇒ Maloobchodní zařízení a 
prodejní sklady s výjimkou 
zařízení velkoplošného prodeje 

⇒ Jiné sklady s vyloučením 
velkoplošných zařízení 

⇒ Zařízení veřejného stravování 
⇒ Zařízení administrativy 

∗ plochy pro odstavování a údržbu 
mechanismů, garáže 

∗ Související dopravní a technická 
infrastruktura 

∗ Jiné stavby technické 
infrastruktury nevyžadující 
vyčlenění samostatné plochy 

∗ Pozemky veřejně přístupné 
zeleně, soukromé a vyhrazené 
zeleně. 

∗ Stavby a způsoby 
využití území, 
jejichž negativní 
účinky na životní 
prostředí 
překračují limity 
uvedené 
v příslušných 
předpisech nad 
přípustnou míru  

∗ Stavby a způsoby 
využití území   
narušující užívání 
staveb a zařízení 
ve svém okolí, 
zejména funkci 
bydlení v okolních 
plochách a 
narušující životní 
prostředí v obci,  

∗ Jiné stavby a 
způsoby využití 
území 
nesouvisející a 
neslučitené 
s hlavní a 
přípustnou  funkcí 
plochy v důsledku 
rušivých vlivů 
zařízení hlavních 
funkcí. 

∗ Provozy služeb 
autodopravy a 
odstavování užitkových 
vozidel podnikatelů  

∗ Samostatné a skupinové 
garáže 

∗ Stavby pro bydlení 
vlastníků, správců a 
provozovatelů zařízení   

∗ Zařízení kulturní, 
sportovní, zdravotní, 
rehabilitační , výstavní 
prostory  

∗ Provozy na třídění a 
zpracování odpadu 
místního významu 

∗ Stavby pro chov 
hospodářských zvířat a 
zvířat pro sportovně 
rekreační účely 
vzájemně se 
nenarušující  s jinými 
přípustnými funkcemi 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Dopravní obsluha zařízení s většími nároky na dopravní obsluhu včetně případných 
provozů autodopravy, zejména provoz těžkých vozidel,  přípustná výhradně 
z komunikací vedených mimo uliční fronty ploch bydlení a smíšených obytných, 
včetně vyloučení  vstupu tohoto typu dopravní obsluhy do areálu bývalého statku  ze 
západní strany areálu  (z průjezdního úseku stávající silnice III/4347).  

∗ Koeficient zastavění plochy do  0,4; minimální procentuální zastoupení ploch zeleně 
(podíl nezastavěných a nezpevněných ploch) – 20% 

∗ Stavby v plochách Z.15.VD a Z.16.VD musí respektovat pohledovou dominantu 
areálu bývalého statku. 

∗ Nové stavby a změny staveb v plochách 33.VD a P.15.VD.o musí respektovat 
objemové charakteristiky staveb bývalého statku. 
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WTWTWTWT    PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  (§13 Vyhl. 501/2006 Sb.) 
VODNÍ TOKY A PLOCHY 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Pozemky vodních 
toků a vodních 
ploch a nádrží 

∗ Stavby a úpravy směřující 
k revitalizaci vodních toků a 
pro zajištění protipovodňové 
ochrany 

∗ Stavby  nepřípustné 
v nezastavěném 
území dle § 18 
stavebního zákona. 

∗ Stavby a způsoby 
využití území 
nepřípustné dle  
Zákona  o vodách  
č. 254/2001 Sb. 

∗ Rekreační a 
hospodářské využití, 
pokud to nevylučuje 
režim ÚSES nebo jiný 
režim ochrany přírody 

∗ Jednotlivé stavby a 
zařízení nezbytné pro 
provoz a využívání toků 
a jejich úprav 

∗ Jednotlivé stavby a 
zařízení na využití vodní 
energie  

∗ Přemostění a lávky 
∗ Křižující liniové stavby 

technické infrastruktury 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Opatření na tocích dle požadavků protipovodňové ochrany 
∗ Revitalizace toků v rámci ÚSES, zejména Morávka a Broděnka 

 

ZPZPZPZP    PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ                 (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.) 
PARKY A OSTATNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

∗ Historické parky a 
jiné parkově 
upravené veřejně 
přístupné plochy 
s okrasnou a 
rekreační funkcí  

∗ Historické parky a zahrady 
∗ Kompozičně významná zeleň 

na veřejných prostranstvích 
∗ Hřiště převážně přírodního 

charakteru, herní prvky 
∗ Pozemky staveb a zařízení 

s doplňkovou funkcí 
odpovídající využívání plochy 
(např. drobné sakrální stavby, 
drobná architektura a mobiliář ) 

∗ Pěšiny a pěší prostranství 
∗ Rekreační louky 
∗ Plochy pro piknik, ohniště 
∗ Nezbytné technické, provozní 

a hygienické vybavení pro 
potřebu plochy 

∗ Podzemní vedení technické 
infrastruktury 

∗ Jiné stavby a 
způsoby využití 
území, neuvedené 
jako hlavní, 
přípustné a 
podmíněně 
přípustné ani 
s těmito příbuzné, 
narušující hlavní 
funkci plochy 

∗ Terénní úpravy  
podporující sportovně 
rekreační činnost 

∗ Malé vodní plochy 
∗ Nadzemní objekty a 

vedení technické 
infrastruktury včetně 
nezbytného prostranství 

∗ Oplocení jednotlivých 
objektů, zařízení nebo 
ploch  

 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Uspořádání v ploše 37.ZP se řídí zpracovanou dokumentací komplexní 
rekonstrukce zámeckého parku. 
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ZXZXZXZX::::    

ZX.pZX.pZX.pZX.p    
ZX.sZX.sZX.sZX.s    

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ                (nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb.) 
ZELEŇ OSTATNÍ A SPECIFICKÁ  - Funkce: 

p – ochrana přírody 
s – soukromá zeleň, drobné zemědělské hospodaření  

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 

ZX.pZX.pZX.pZX.p 

∗ Plochy zeleně 
v zastavěném 
území začleněné 
do ÚSES, 

∗ Jiné plochy zeleně 
přírodního 
charakteru a bez 
specifikace, mimo 
ÚSES 

∗ Břehové porosty 
∗ Jiné porosty dřevin, travní 

porosty 
∗ Par ková úprava zeleně 
∗ Zahrady, sady 
∗ Podzemní vedení 

technické infrastruktury 

∗ Jiné stavby a 
zpevněné plochy  

∗ Pěšiny a malá pěší 
prostranství 

∗ Pozemky staveb a zařízení 
s doplňkovou funkcí 
odpovídající využívání 
plochy (např. drobné 
sakrální stavby, drobná 
architektura a mobiliář) 

∗ Nadzemní objekty a vedení 
technické infrastruktury 

ZX.sZX.sZX.sZX.s    
∗ Plochy zahrad a 

maloplošně 
obhospodařovaných 
zemědělských 
pozemků 

∗ Zahrady, sady 
∗ Výsadba užitkové a 

okrasné zeleně  
∗ Jiné porosty dřevin, travní 

porosty 
∗ Par ková úprava zeleně 
∗ Podzemní vedení 

technické infrastruktury 

∗ Jiné stavby a 
způsoby využití 
území, neuvedené 
jako hlavní, 
přípustné a 
podmíněně 
přípustné ani 
s těmito příbuzné, 
narušující hlavní 
funkci plochy 

∗ Pěšiny a malá pěší 
prostranství 

∗ Stavby uvedené v § 103 
odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona. 

∗ Pozemky staveb a zařízení 
s doplňkovou funkcí 
odpovídající využívání 
plochy (např. drobné 
sakrální stavby, drobná 
architektura a mobiliář) 

∗ Nadzemní objekty a vedení 
technické infrastruktury 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Uspořádání v plochách začleněných do ÚSES podléhá režimu ÚSES. 
∗ Případné stavby dle § 103 stavebního zákona v plochách ZX.s  nutno umístit tak, 

aby neomezily možné budoucí využití územní rezervy bydlení.  
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NPNPNPNP    PLOCHY PŘÍRODNÍ                                     

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 
∗ Plochy vymezené 

pro zajištění 
podmínek pro 
ochranu přírody a 
krajiny – pozemky 
zvlášť chráněných 
území přírody, 
evropsky 
významných 
lokalit, 1. a 2. 
zóny chráněných 
krajinných oblastí, 
plochy biocenter. 

∗ Přirozená, přírodě 
blízká i pozměněná 
společenstva dřevin, 

∗ Skupiny a solitéry 
dřevin s podrostem 
bylin, keřů i travních 
porostů  

∗ Travní prosty, květnaté 
louky, bylinno-travnatá 
lada, terénní srázy, 
stepi, mokřady  

∗ Vodní toky a plochy 
přírodního charakteru 
koryt a břehů 

∗ Revitalizace toků 
∗ Břehové porosty 

v koordinaci 
s požadavky a správců 
toků a vodoprávního 
úřadu 

∗ Zeleň v plochách 
bývalé těžby (lomy, 
hliníky, písníky) 

 

∗ Stavby  nepřípustné v 
nezastavěném území dle 
§ 18 stavebního zákona.  

∗ Stavby  a způsoby 
využití území 
nepřípustné dle Zákona 
o lesích. 

∗ Těžba nerostných 
surovin 

∗ Způsob využití území, 
který vede k narušování 
ekologicko - stabilizační 
funkce těchto ploch 

∗ Změna kultury z kultury s 
vyšším na kulturu 
s nižším stupněm  
ekologické stability  

 

Podmíněné souhlasem 
orgánu ochrany přírody: 

∗ Úpravy vodních toků a 
stavby protipovodňové a 
protierozní ochrany se 
zachováním přírodního 
charakteru koryt a břehů 

∗ Pozemkové úpravy, které 
nevedou k narušení 
ekologicko stabilizační 
funkce 

∗ Zalesnění pozemku na 
podkladě rozhodnutí o 
využití území  

∗ Malé  vodní plochy  
∗ Jednotlivá oplocení 

přírodního charakteru 
nenarušující volnou 
prostupnost území a 
krajinný ráz (oplocenky, 
ohrady) 

∗ Účelové komunikace  
∗ Pěší, jezdecké a běžkařské 

stezky 
∗ Pozemky staveb a zařízení 

s doplňkovou funkcí, 
odpovídající využívání 
plochy  a podporující 
rekreační funkci krajiny, pro 
ochranu přírody a myslivost, 
v měřítku úměrném 
zachování krajinného rázu 
(např. drobné sakrální 
stavby, lavičky, přístřešky, 
turistické značení - ve vazbě 
na veřejná prostranství, 
myslivecké posedy)  

∗ Liniové stavby technické 
infrastruktury, pokud není 
možné vedení v jiné trase 
mimo plochy NP. 

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Uspořádání v plochách začleněných do ÚSES podléhá režimu ÚSES. 
∗ V záplavovém území je nutno postupovat v souladu s požadavky protipovodňové 

ochrany . 
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NZNZNZNZ    PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ 
∗ Pozemky 

zemědělského 
půdního fondu 

∗ Pozemky staveb, zařízení a 
jiných opatření pro  
obhospodařování 
zemědělské půdy (např. polní 
hnojiště, manipulační plochy, 
doplňková zařízení pro 
pastvu, včelíny ) včetně 
související dopravní a 
technické infrastruktury 

∗ Účelové komunikace  
∗ Aleje, meze, liniové porosty 

keřů a stromů pro 
ekologickou stabilizaci 
zemědělské krajiny 

∗ Protierozní opatření 
∗ Pěší,  cyklistické,  jezdecké, 

běžkařské stezky 
∗ Pozemky staveb a zařízení 

s doplňkovou funkcí 
odpovídající využívání plochy, 
v měřítku úměrném zachování 
krajinného rázu (např. drobné 
sakrální stavby, drobná 
architektura a mobiliář v  
přírodním  charakteru 
podporující rekreační funkci 
krajiny – lavičky, přístřešky, 
informační tabule ve vazbě 
na cesty) 

∗ Podzemní vedení technické 
infrastruktury 

 

∗ Stavby  
nepřípustné v 
nezastavěném 
území dle § 18 
stavebního 
zákona (včetně 
areálů 
zemědělské 
výroby). 

∗ Změna kultury z kultury s 
vyšším na kulturu s nižším 
stupněm  ekologické 
stability podmíněná  
posouzením a schválením 
orgánem ochrany životního 
prostředí  

∗ Zalesnění pozemku na 
podkladě rozhodnutí o 
využití území 

∗ Pastevní ohrazení 
∗ Malé vodní plochy  
∗ Nadzemní vedení technické 

infrastruktury 
∗ Jednotlivé nadzemní objekty 

technické infrastruktury 
∗ Využití pro nestavební 

funkce (např. sportovní), 
pokud způsob využití 
umožňuje bezodkladné 
navrácení půdy pro 
hospodaření bez nákladů na 
rekultivaci  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ Uspořádání sítě účelových komunikací mimo vymezené plochy veřejných 
prostranství  bude vymezeno v  komplexní pozemkové úpravě. V případě 
vyčleňování nových pozemků v rámci KPÚ nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé 
pozemky zejména rozvětvením sítě stávajících účelových komunikací, 
s minimalizací nových vjezdů na silnice. 

∗ V záplavovém území je nutno postupovat v souladu s požadavky protipovodňové 
ochrany  

∗ Plochy začleněné do ÚSES podléhají rovněž režimu ÚSES. 
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NS:NS:NS:NS:    
NS.pNS.pNS.pNS.p    
NS.pwNS.pwNS.pwNS.pw    
NS.plNS.plNS.plNS.pl    
NS.zNS.zNS.zNS.z    
NS.zpNS.zpNS.zpNS.zp    

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§17 Vyhl. 501/2006 Sb.) 

PLOCHY SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ A OSTATNÍ  - FUNKCE: 

p – ochrana přírody 
w – vodohospodářská 
l – les 
z - drobné zemědělské hospodaření a soukromá zeleň 

VYUŽITÍ HLAVNÍ PŘÍPUSTNÉ NEPŘÍPUSTNÉ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

NS.p, NS.pw, NS.plNS.p, NS.pw, NS.plNS.p, NS.pw, NS.plNS.p, NS.pw, NS.pl    
∗ ZPF- zemědělsky 

využívané 
pozemky 

∗ Plochy TTP 
zemědělsky 
využívané i  sloužící 
pro posílení 
ekologické stability 
krajiny a zvýšení 
retenčních 
schopností území  

∗ Lesní pozemky 
menšího rozsahu 

∗ Porosty dřevin na 
ostatních 
plochách, 
rozptýlená 
krajinná zeleň 

∗ Stávající vodní 
toky a plochy 

∗ Skladebné prvky ÚSES 
∗ Břehové porosty, meze, jiná krajinná zeleň 
∗ Revitalizace toků 
∗ Pozemky staveb  a zařízení  pro 

zemědělství, ochranu přírody, vodní 
hospodářství, přípustné v nezastavěném 
území dle § 18 stavebního zákona  

∗ Stavby protipovodňové ochrany, 
protierozní opatření 

∗ Účelové komunikace 
∗ Pěší,  cyklistické,  jezdecké, běžkařské stezky 
∗ Podzemní vedení technické 

infrastruktury 
∗ Pozemky staveb a zařízení s doplňkovou 

funkcí odpovídající využívání plochy, 
v měřítku úměrném zachování krajinného 
rázu (např. drobné sakrální stavby, drobná 
architektura a mobiliář v  přírodním  
charakteru podporující rekreační funkci 
krajiny – lavičky, přístřešky, informační 
tabule ve vazbě na cesty)  

∗ Stavby  
nepřípustné v 
nezastavěném 
území dle § 18 
stavebního 
zákona. 

∗ Na lesních 
pozemcích stavby  
a způsoby využití 
území  
nepřípustné dle 
zákona o lesích. 

∗ Těžba nerostných 
surovin 

∗ Změna kultury 
z kultury s vyšším 
na kulturu s nižším 
stupněm  
ekologické stability  

∗ Malé vodní plochy 
∗ Suché nádrže – 

poldry 
∗ Zalesnění pozemku na 

podkladě rozhodnutí o 
využití území 

∗ Změna kultury 
z PUPFL na jinou 
kulturu na základě 
rozhodnutí orgánu 
státní správy na 
úseku lesního 
hospodářství 

∗ Oplocení nových 
lesních porostů a obor  

∗ Nadzemní vedení 
technické 
infrastruktury 

∗ Jednotlivé nadzemní 
objekty technické 
infrastruktury 

NS.z,NS.z,NS.z,NS.z, NS.zp NS.zp NS.zp NS.zp    
∗ Zemědělské 

pozemky pro 
drobné 
hospodaření a 
soukromou zeleň 

∗ Pozemky ZPF pro zemědělskou malovýrobu 
∗ Pozemky s výsadbou užitkových a 

okrasných rostlin 
∗ Rozptýlená a liniová zeleň na ZPF a jiných 

pozemcích 
∗ Pozemky veřejných prostranství 
∗ Pozemky staveb  a zařízení  pro 

zemědělství, ochranu přírody, vodní 
hospodářství, přípustné v nezastavěném 
území dle § 18 stavebního zákona  

∗ Stavby protipovodňové ochrany 
∗ Účelové komunikace 
∗ Pěší,  cyklistické,  jezdecké, běžkařské stezky  
∗ Podzemní vedení technické infrastruktury 
∗ Pozemky staveb a zařízení s doplňkovou 

funkcí odpovídající využívání plochy, v měřítku 
úměrném zachování krajinného rázu (např. 
drobné sakrální stavby, drobná architektura a 
mobiliář v  přírodním  charakteru podporující 
rekreační funkci krajiny – lavičky, přístřešky, 
informační tabule ve vazbě na cesty) 

∗ Stavby  
nepřípustné v 
nezastavěném 
území dle § 18 
stavebního 
zákona. 

∗ Těžba 
nerostných 
surovin 

∗ Malé vodní plochy 
∗ Zalesnění pozemku na 

podkladě rozhodnutí o 
využití území 

∗ Nadzemní vedení a 
jednotlivé nadzemní 
objekty technické 
infrastruktury 

∗ Využití pro 
nestavební funkce 
(např. sportovní), 
pokud způsob využití 
umožňuje 
bezodkladné 
navrácení půdy pro 
hospodaření bez 
nákladů na rekultivaci  

PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ 

∗ V záplavovém území je nutno postupovat v souladu s požadavky protipovodňové ochrany  
∗ Plochy začleněné do ÚSES podléhají rovněž režimu ÚSES. 



 

38 

 

I/G. VYMEZENÍ VEŘEJNI/G. VYMEZENÍ VEŘEJNI/G. VYMEZENÍ VEŘEJNI/G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEBĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEBĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEBĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ , VEŘEJNĚ , VEŘEJNĚ , VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ , STAVEB A OPATŘENÍ , STAVEB A OPATŘENÍ , STAVEB A OPATŘENÍ 
KKKK    ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY AZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY AZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY AZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A BEZPEČNOSTI STÁTU A BEZPEČNOSTI STÁTU A BEZPEČNOSTI STÁTU A    
PLOCH PRO ASANACI, PPLOCH PRO ASANACI, PPLOCH PRO ASANACI, PPLOCH PRO ASANACI, PRRRRO KTERÉ LZE PRÁVA O KTERÉ LZE PRÁVA O KTERÉ LZE PRÁVA O KTERÉ LZE PRÁVA 
KKKK    POZEMKŮM A STAVBÁM VPOZEMKŮM A STAVBÁM VPOZEMKŮM A STAVBÁM VPOZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNITYVLASTNITYVLASTNITYVLASTNIT    

SD VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SDT SPOLEČNÉ PLOCHY PRO DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

MOŽNO 
UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

SD1 Stavba směrové úpravy silnice 
III/43515 v centru obce 

510; 512; 513; 514 Olomoucký 
kraj 

SD2 Stavba přeložky silnice III/4347 
včetně přeložky úseku svodnice 
dotčené stavbou 

447/19, 447/32, 447/36, 447/38, 
447/40, 447/26, 447/44, 447/50, 
447/51, 447/53, 447/57, 447/61, 
447/54, 447/65, 447/66, 447/70, 
447/55, 447/74, 447/79, 82, 
447/1;445/19, 445/20, 445/21;  
574/1, 574/5, 574/9; 577/2; 448/2, 
448/28, 448/27, 448/26, 448/25, 
448/24, 448/23, 448/22, 448/21, 
448/20, 448/19, 448/18, 448/17, 
448/16, 448/15, 448/14, 448/7, 
448/13, 448/9, 448/12, 448/11, 
448/10, 448/8, 448/6, 448/5, 
448/4, 448/3; 540/15, 540/14, 
540/13, 540/12, 540/11, 540/10, 
540/9, 540/8, 540/7, 540/4, 
540/18; 583/4; 541/32, 541/10, 
541/31, 541/3, 541/2, 541/1, 541/4, 
541/22, 541/6, 541/11, 541/14, 
541/21, 541/7, 541/24, 541/25, 
541/30, 541/28, 541/16, 541/15, 
541/33, 541/37; 604/2; 600/1, 
600/3, 600/12, 600/8, 600/39,, 
600/40, 600/41, 600/43, 600/46, 
600/42, 600/44, 600/45, 600/27, 
600/47, 600/48, 600/32, 600/23, 
600/6, 600/9, 600/5, 600/14, 
600/20, 600/22, 600/16; 584/11, 
584/2; 544/2, 544/4, 544/5, 544/6, 
544/3, 544/1 

Olomoucký 
kraj 
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SD3 Stavba místní komunikace pro 
obsluhu podnikatelských ploch v 
areálu bývalého statku  a 
zastavitelných ploch Z.15.VD a 
Z.15.VD, napojené na  přeložku 
silnice III/4347, do doby realizace 
přeložky na stávající silnici III/4347 
na severním okraji obce, v 
koridoru vymezeném plochami 
Z.11.PV,  Z.14.PV a přilehlými 
stávajícími plochami veřejných 
prostranství. 

422/2; 447/10, 447/38, 447/36, 
447/32, 447/19, 447/1, 447/2; 
445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 
445/9, 445/14, 445/15, 445/11, 
445/16, 445/17, 445/6, 445/10, 
445/18, 445/19, 445/20, 445/21; 
443/5, 443/6, 443/7, 443/8; 575/2; 
574/1, 574/2, 574/5; 605/1, 605/2, 
605/3 

Obec Citov 

SD4 Stavba napojení stávající silnice 
III/4347 na přeložku této silnice 
jižně od obce, v souvislosti s VPS 
č. SD2. 

542/23, 542/24; 543; 
600/16;544/2, 544/6, 544/3  

Obec Citov 

SD5 Stavba napojení stávající účelové 
komunikace na přeložku silnice 
III/4347 jižně od obce, v souvislosti 
s VPS č. SD2. 

554 Obec Citov 

SD6 Stavba účelové komunikace s 
významem pro prostupnost území 
podél Broděnky po hranici k.ú. 
Brodek u Přerova. 

421/32, 421/3, 421/4, 421/8, 
421/12, 421/14, 421/16, 421/20, 
421/22, 421/24, 421/26, 421/40, 
421/41, 421/18, 421/28, 421/30, 
421/31, 421/35, 421/39, 421/19, 
421/59, 421/61, 421/10, 421/63, 
421/65, 421/67, 421/69, 421/71, 
421/73, 421/75, 421/77, 421/37, 79 

Obec Citov 

SDT1 Stavba chodníku a části sítí 
technické infrastruktury pro plochu 
bydlení P.12.BI, v koridoru 
vymezeném plochou P.14.PV dle 
výkr. I/2ab 

358/1; 359/1; 360; 364; 365; 370; 
372/3; 374; 375/1; 376/1; 439; 
431; 430/3; 432; 433; 434 

Obec Citov 

SDT2 Stavba místní komunikace, sítí TI 
případně chodníku pro 
zastavitelné plochy bydlení 
Z.01.BI, Z.06.BI (část) a Z.08.BI 
(část) v koridoru vymezeném 
plochami Z.02.PV, Z.04.PV a 
P.12.PV (spolu s přilehlou stávající  
plochou PV) dle výkr. I/2ab 

292; 266/1; 291/1; 266/3, 266/4, 
266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 
266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 
14, 266/15, 266/16, 266/17 

Obec Citov 

SDT3 Stavba místní komunikace, sítí TI 
případně chodníku pro 
zastavitelné plochy bydlení Z.06.BI 
(část), Z.08.BI (část) a Z.07.BI a 
záhumenní cesty pro zachování 
přístupu k drobným zemědělským 
pozemkům, v koridoru 
vymezeném plochou Z.05.PV dle 
výkr. I/2ab. 

266/3-17; 279; 282; 283 Obec Citov 
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OU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ - ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES 

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

MOŽNO 
UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

 

OU1a,b,c Nadregionální biokoridor K136 (BK 
1/43, 2/43) 

53/29, 53/32, 53/28, 53/30, 
53/31, 53/34, 53/36, 53/37, 
53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 
53/42; 83/12; 60; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69/1; 83/2; 70/1; 
71;72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 
81; 82; 84; 85; 86; 87; 88/1, 83/2; 
89; 90; 91; 92; 93; 94; 554/1, 
554//2, 554/3, 554/4 

 

OU2 Lokální biocentrum BC 1/44  602/11, 602/12, 602/14, 602/15;  
600/11, 600/51; 603/4; les 601/1, 
601/2, 601/3; (ost.kom. 603/6, 
603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 
603/11, 603/12, 603/13) 

 

OU3a,d Lokální biokoridor BK 20/33 421/32,3; 225/1, 225/2, 225/3; 
226; 570 

 

OU3b,c Lokální biokoridor BK 20/33,34 447/47, 447/21, 447/58, 447/39, 
447/49, 447/52, 447/73, 447/23, 
447/59, 447/86, 447/102, 
447/104, 447/106, 447/109, 
447/111, 447/110, 447/114, 
447/90, 447/3, 447/115, 447/116, 
447/14, 447/91, 447/15, 447/17, 
447/94, 447/108, 447/4, 447/122, 
447/5, 447/124, 447/125, 447/96, 
447/126, 447/129, 447/16; 574/8, 
447/4; 447/ 28 

 

OU4a,b Lokální biokoridor BK 20/44 602/15, 602/14, 602/12, 602/11, 
602/10, 602/9, 602/22, 602/23; 
447/130 

 

OU5 Lokální biokoridor BK 19b/44 447/130  

OU6 Lokální biokoridor BK 19a/44 545/10, 602/3, 602/11; 546/5; 
586 

 

OU7 Lokální biokoridor BK 14/44 546/6; 549  

VA PLOCHY PRO ASANACI 

VA1 Asanace rodinného domu v 
havarijním stavu pro stavbu směrové 
úpravy silnice III/43515 v centru obce 
(VPS č. SD1) 

513  
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I/H. VYMEZENÍ DALŠÍCI/H. VYMEZENÍ DALŠÍCI/H. VYMEZENÍ DALŠÍCI/H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB H STAVEB H STAVEB H STAVEB 
A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERH OPATŘENÍ, PRO KTERH OPATŘENÍ, PRO KTERH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE É LZE É LZE É LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PUPLATNIT PŘEDKUPNÍ PUPLATNIT PŘEDKUPNÍ PUPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVORÁVORÁVORÁVO    

PP VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. 
DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

PP1 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku u 
plochy 16.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

146 Obec Citov 

PP2 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků u 
plochy 17.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

152; 153/1; 
157; 158  

Obec Citov 

PP3 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku u 
plochy 18.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

164 

 

Obec Citov 

PP4 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku u 
plochy 19.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

166 

 

Obec Citov 

PP5 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku u 
plochy 20.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

172 

 

Obec Citov 

PP6 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků u 
plochy 21.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

174; 180 Obec Citov 

PP7 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků u 
plochy 22.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

18/1;18/2; 
182; 187 

Obec Citov 

PP8 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků u 
plochy 23.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 188; 189 

Obec Citov 

PP9 Rozšíření pozemku silnice ve stísněném uličním profilu 
o části stavebních pozemků přesahujících uliční čáru  
- předkupní právo v případě přestavby domů na parc. č. 
524, 527 a 529/1 stavební 

527; 527; 
529/1 

Obec Citov 

PP10 Předkupní právo umožňující začlenění dvou 
drobných pozemků zahrad uvnitř plochy veřejného 
prostranství do tohoto prostranství 16/1; 16/2 

Obec Citov 

PP11 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků u 
plochy 37.RZ v zájmu zlepšení parametrů veřejného 
prostranství s obslužnou komunikací podél Broděnky 401; 403; 405 

Obec Citov 
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I/I. I/I. I/I. I/I. VYMEZENÍ PLOCH A KORVYMEZENÍ PLOCH A KORVYMEZENÍ PLOCH A KORVYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A V A V A V A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUSTANOVENÍ MOŽNÉHO BUSTANOVENÍ MOŽNÉHO BUSTANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČEDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČEDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČEDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ TNĚ TNĚ TNĚ 
PODMÍNEK JEHO PROVĚŘPODMÍNEK JEHO PROVĚŘPODMÍNEK JEHO PROVĚŘPODMÍNEK JEHO PROVĚŘENÍENÍENÍENÍ    

Jako územní rezervy jsou vymezeny: 

PLOCHY BYDLENÍ  

⇒ R.02.BI, R.03.BI: Plochy bydlení, které logicky doplňují dosud volné plochy v severní výseči 
zástavby, v současnosti využívané pro drobné hospodaření převážně bez přímé vazby na 
přilehlé plochy bydlení. 

⇒ R.04.BI – možnost využití další části zahrádkářské osady (stav, zastavitelná plocha) pro bydlení 

Podmínky prověření:  

⇒ Prověření celého systému ploch bydlení a veřejných prostranství, případně doplnění dalších 
ploch veřejných prostranství pro obsluhu vnitřní části lokality, z hlediska majetkoprávních 
vztahů – zájmu vlastníků pozemků. R.04.BI – majetkoprávní vztahy, západní část lépe  
v komplexu s R.03.BI, podmíněnost však není. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

⇒ R.01.PV: Plocha veřejného prostranství pro komunikační propojení zastavitelných ploch 
bydlení v severním sektoru obce do ulice Ke mlýnu 

⇒ R.05.PV: Plocha pro zajištění parametrů veřejného prostranství s místní komunikací v trase 
podél zahrádkářské osady k Broděnce pro místní komunikace navazující na systém 
místních komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch bydlení v severním sektoru obce a 
záhumenních části stabilizovaných ploch bydlení, sloužící jako základní kostra pro obsluhu 
územních rezerv bydlení v této lokalitě a propojení do ulice Ke mlýnu.  

⇒ R.06.PV: Územní rezerva na severním okraji zahrádkářské osady – posun hranice plochy 
RZ mimo vedení a sloupy VN, zlepšení parametrů veřejného prostranství 

Podmínky prověření:  

⇒ R.01.PV, R.05.PV: představuje základní nezbytnou kostru, prověření případného doplnění 
systému v souvislosti s řešením ploch územních rezerv bydlení, zejména z hlediska 
majetkoprávních vztahů. 

⇒ R.06.PV: Prověření reálnosti z hlediska majetkoprávních vztahů. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – drážní doprava R.10.DZ 

⇒ Koridor pro výhledovou stavbu tratě vysokých rychlostí převzatý z ÚAP na základě Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje. Zahrnuje koridor trasy hlavní průběžné tratě a 
napojení tratě č. 270 směr Olomouc. 

⇒ Podmínky prověření:  

⇒ Bude prověřováno v rámci přípravy záměru. 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - Vodohospodářské plochy  

R.07.WP, R.08.WP, R.09.WP:  

⇒ Tyto územní rezervy jsou vymezeny jako ochrana koridoru pro případnou realizaci 
zvýšeného stupně protipovodňové ochrany zástavby obce. Zahrnují plochy vycházející 
z původní i aktualizované verze Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého 
kraje a další navazující plochy zohledňující další části řešení územního plánu.   

Podmínky prověření:  

⇒ Potřeba využití této územní rezervy pro stavby protipovodňové ochrany obce může být 
stanovena až na základě technicko ekonomického vyhodnocení efektivity realizace 
případných staveb PPO a potvrzena rozhodnutím obce Citov o zájmu obce na jejich 
realizaci.  
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⇒ V kladném případě prověření rozsahu potřebných ploch a způsobu řešení protipovodňových 
opatření v koordinaci s podmínkami území (omezené plošné možnosti, koordinace se 
sítěmi technické infrastruktury ve vymezeném koridoru)  

⇒ Prověření možností řešení vztahu – koordinace – přeložky silnice III/4347 a případné stavby 
protipovodňové ochrany z hlediska odlišného časového zařazení těchto staveb (tj. zda je 
možná realizace přeložky silnice nezávisle na případné stavbě PPO a dodatečné řešení 
stavby PPO, nebo zda je nezbytná koordinace těchto staveb, tj. i rozhodnutí o realizaci 
PPO, již v rámci přípravy přeložky silnice.  

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Zeleň ostatní a specifická  

⇒ R.11.ZX.p:  Postupná přeměna malé zahrádkové lokality u silnice jižně od obce na sídelní 
zeleň jako součásti nadregionálního biokoridoru, v případě dožívání staveb.  

Podmínky prověření:  

⇒ Nestanovují se. 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 

⇒  R.NP:  Postupná přeměna pásu zahrádek a drobných zemědělských pozemků na pravém 
břehu Morávky severně od silnice do Věrovan na plochu přírodní uvnitř nadregionálního 
biokoridoru.  

Podmínky prověření:  

⇒ Nestanovují se. 

I/J. VYMEZENÍ PLOCH I/J. VYMEZENÍ PLOCH I/J. VYMEZENÍ PLOCH I/J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VE KTERÝCA KORIDORŮ VE KTERÝCA KORIDORŮ VE KTERÝCA KORIDORŮ VE KTERÝCH JE H JE H JE H JE 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICPROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICPROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICPROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ DIÍ DIÍ DIÍ 
PODMÍNKOU PRO ROZHODPODMÍNKOU PRO ROZHODPODMÍNKOU PRO ROZHODPODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍOVÁNÍOVÁNÍOVÁNÍ    

A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 
POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 

Územním plánem se nevymezují 

I/K. VYMEZENÍ PLOCH I/K. VYMEZENÍ PLOCH I/K. VYMEZENÍ PLOCH I/K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝA KORIDORŮ, VE KTERÝA KORIDORŮ, VE KTERÝA KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE CH JE CH JE CH JE 
POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REPOŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REPOŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REPOŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU GULAČNÍHO PLÁNU GULAČNÍHO PLÁNU GULAČNÍHO PLÁNU 
PODMÍNKOU PRO ROZHODPODMÍNKOU PRO ROZHODPODMÍNKOU PRO ROZHODPODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH JICH JICH JICH 
VYUŽITÍ VYUŽITÍ VYUŽITÍ VYUŽITÍ     

A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9, 

Územním plánem se nevymezují 

I/L. STANOVENÍ POŘADI/L. STANOVENÍ POŘADI/L. STANOVENÍ POŘADI/L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)IZACE)IZACE)IZACE)    

Územním plánem se nestanovuje. 



 

44 

I/M. VYMEZENÍ ARCHITI/M. VYMEZENÍ ARCHITI/M. VYMEZENÍ ARCHITI/M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANEKTONICKY NEBO URBANEKTONICKY NEBO URBANEKTONICKY NEBO URBANISTICKY ISTICKY ISTICKY ISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, VÝZNAMNÝCH STAVEB, VÝZNAMNÝCH STAVEB, VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮPRO KTERÉ MŮPRO KTERÉ MŮPRO KTERÉ MŮŽE ŽE ŽE ŽE 
VYPRACOVÁVAT ARCHITEVYPRACOVÁVAT ARCHITEVYPRACOVÁVAT ARCHITEVYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTONICKOU ČÁST PROJEKTONICKOU ČÁST PROJEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ KTOVÉ KTOVÉ KTOVÉ 
DOKUMENTACE JEN AUTODOKUMENTACE JEN AUTODOKUMENTACE JEN AUTODOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKTRIZOVANÝ ARCHITEKTRIZOVANÝ ARCHITEKTRIZOVANÝ ARCHITEKT    

Územním plánem se nevymezují 

I/N. VYMEZENÍ STAVEBI/N. VYMEZENÍ STAVEBI/N. VYMEZENÍ STAVEBI/N. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO Z NEZPŮSOBILÝCH PRO Z NEZPŮSOBILÝCH PRO Z NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ KRÁCENÉ KRÁCENÉ KRÁCENÉ 
STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLSTAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLSTAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLSTAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVE § 117 ODST. 1 STAVE § 117 ODST. 1 STAVE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO EBNÍHO EBNÍHO EBNÍHO 
ZÁKONAZÁKONAZÁKONAZÁKONA    

Územním plánem se nevymezují 

I/O. ÚDAI/O. ÚDAI/O. ÚDAI/O. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEJE O POČTU LISTŮ ÚZEJE O POČTU LISTŮ ÚZEJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU MNÍHO PLÁNU A POČTU MNÍHO PLÁNU A POČTU MNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ KVÝKRESŮ KVÝKRESŮ KVÝKRESŮ K    NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFINĚMU PŘIPOJENÉ GRAFINĚMU PŘIPOJENÉ GRAFINĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTICKÉ ČÁSTICKÉ ČÁSTICKÉ ČÁSTI    

TEXTOVÁ ČÁST: 44 stran 
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1: 5000 
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