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1. Úvod 
Územní plán obce Líšná představuje dohodu obce, občanů a státu při souladu se zákony a obecně 
závaznými právními předpisy o respektování způsobu využití území po dobu návrhového období. 

Zadání územního plánu obce Líšná schválilo Zastupitelstvo obce Líšná na svém zasedání, konaném dne 
15.9. 2001 usnesením č.16/2001. 

Koncept územního plánu obce Líšná byl zhotovitelem předán k projednání v dubnu 2002. Řeší katastrální 
území obce Líšná, které je současně jejím administrativně správním územím. 

Souborné stanovisko ke konceptu řešení územního plánu obce schválilo Zastupitelstvo obce Líšná na 
zasedání Zastupitelstva obce, konaném dne 18.3.2003. 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2018. Časový horizont návrhového období 
neznamená nutně realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro účel daný navrženým funkčním 
využitím, včetně regulativů a limitů využití území. 

Návrh územního plánu obce Líšná tvoří: 

A. Textová, tabulková a dokladová část, 

B. Regulativy funkčního využití a uspořádání ploch, 

C. Grafická část. 
Výkresy v měřítku 1 : 5 000 jsou zpracovány na celý katastr. Výkresy v měřítku 1 : 2000 jsou zpracovány pro 
zastavitelné území. Širší vztahy jsou v měřítku 1 : 25 000. 

Návrh územního plánu obce má závaznou a směrnou část, která je navržena v Regulativech využití a 
uspořádání území. 

Závazná část obsahuje: 

• zásady urbanistické koncepce 

• zásady funkčního uspořádání území 

• funkční a prostorové regulace 

• zásady uspořádání dopravy 

• zásady uspořádání občanského a technického vybavení a nakládání s odpady 
• zásady pro tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, ochranu krajiny a ÚSES 

• limity využití území 

• plochy pro veřejně prospěšné stavby 

Všechny ostatní části zde nejmenované jsou směrné. Směrná část obsahuje informace o možném způsobu 
využití území. 

2. Zásady urbanistické koncepce 
Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené zástavby typické pro 
tento region a zachování kompaktnosti obce. 

Obec bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky 
přírodních systémů ve vztahu obce a krajiny. 

Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami (konfigurace terénu), trasami technického vybavení a 
majetkoprávními vztahy. 

Koncepce řešení územního plánu se týká: 

- vytipování vhodných rozvojových lokalit, 

- stanovení regulativů využití jednotlivých funkčních ploch pro celé katastrální území, 
- územního systému ekologické stability, 
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- řešení koncepce technického vybavení, 

- stanovení hranice zastavitelného území obce. 

VYTIPOVÁNÍ VHODNÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH 

Plochy bydlení 

Stávající zástavba obce je kompaktní a stabilizovaná. Navrhované lokality pro bydlení jsou přehledem o 
možném urbanistickém dotváření obce. 

Všechny uvažované lokality a proluky jsou z pohledu jejich využití více nebo méně podmíněny různými 
okolnostmi. Ve výkresové části jsou označeny písmenem B (bydlení) a pořadovým číslem. 

Plochy bydlení jsou situovány do ploch v severozápadní části obce (lokality B1-3), jihozápadní části obce 
(lokality B4 -6) a východní části (B7). 

Lokalita B1 (Peluhův sad) a lokality B2 - B3 navazují na stávající zástavbu. Jsou pohledově exponované na 
dálkové pohledy. Využití území je podmíněno výstavbou místní komunikace a veškerých inženýrských sítí. 
Jedná se o zástavbu, která by i do budoucna zůstala jednostranná. 

Lokalita B4 a B5 navazuje na zástavbu v ulici „Záhuličí“. Je nutné prodloužit místní komunikaci, vodovod, 
plynovod a vybudovat splaškovou a dešťovou kanalizaci. Výstavba je podmíněna výstavbou nové trafostanice 
a vedení VN. 

Lokalita B6 dotváří doposud jednostrannou zástavbu v ulici „Na pastvě". Lze ji napojit na stávající sítě, ale 
výstavba je rovněž podmíněna výstavbou nové trafostanice a vedení VN. 

Lokalita B7 „Za školkou" vznikla vyčleněním části stávající zahrady mateřské školy, která je nevyužívána. Lze 
ji napojit na místní komunikaci a prodloužit stávající inženýrské sítě. 

Plochy občanské vybavenosti 

V obci je minimum občanské vybavenosti. Nové plochy nejsou územním plánem navrhovány. Plochy 
podnikání komerčního charakteru budou umisťovány do stávajících objektů bydlení v souladu s regulativy 
podle individuální potřeby. 

Plochy zemědělské výroby a podnikatelských aktivit 

Zemědělská výroba se nachází mimo zástavbu rodinnými domy v severní části při příjezdu do obce. 
V obci se nacházejí plochy podnikatelských aktivit. V druhém areálu původního zemědělského družstva v 
severozápadní části jsou dnes plochy podnikatelských aktivit - autoopravna Spáčil. V ulici Průhon má tato 
firma druhou provozovnu. 

Je navrženo rozšíření areálu podnikatelských aktivit v severozápadní části - lokalita Vpa1. Území je 
pohledově exponované. Nutno realizovat izolační zeleň, která bude součástí areálu. 

Část zemědělského areálu je navržena pro funkci podnikatelských aktivit Vpa2. V době zpracování konceptu 
byl objekt nevyužíván, v období zpracování návrhu územního plánu byla v objektu obnovena živočišná 
výroba. Návrh plochy pro funkci podnikatelských aktivit je ponechán v souladu se schváleným souborným 
stanoviskem. 

Plochy rekreace a sportu 

V severovýchodní části obce je plocha rekreace a sportu - část areálu původně sloužila chovatelům 
drobného zvířectva. Jedná se o soukromý majetek a nebude již sloužit této funkci. Druhá plocha rekreace a 
sportu - výletiště „Valaščák" se nachází v západní části obce. 

Objekty individuální rekreace - chaty jsou v jižní části obce. 

Je navržena lokalita R1 náhradou za stávající plochu rekreace a sportu. Dále je navržena úprava plochy 
výletiště „Valaščák". 

Plochy pro výstavbu individuálních rekreačních objektů ani objektů pro rekreaci a cestovní ruch nejsou 
navrženy. 

Veřejná zeleň 

Stávající plochy veřejné zeleně budou zachovány. Je navržena úprava centrální části v návaznosti na 
asanaci objektu (Zv1). Území návsi bude řešeno podrobnější dokumentací.
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Památky místního významu 

Udržovat památky místního významu - kapli a kamenný kříž. 

Obec i nadále bude plnit funkci bydlení. Má územní rezervy pro rozvoj funkčních ploch bydlení, i 
podnikatelských aktivit. 

3. Zásady funkčního uspořádání území 

3. 1. Členění území 
Řešené území (správní území Obce Líšná, které je současně vymezeno katastrálním územím Líšná u 
Přerova) je rozděleno do samostatně vymezených ploch. Každé vymezené ploše území je přičleněna funkce 
resp. funkční typ. Plocha je pak označována jako funkční plocha. Ta je vyjádřena graficky barvou a dále 
kódem funkčního typu (zakresleno ve výkresu 2 a 2a). Každá funkční plocha má stanoveny podmínky využití 
formou regulativů funkčního využití (charakteristika plochy - dominantní funkce, přípustné využití, 
nepřípustné využití, podmíněné využití) a prostorových regulativů (stavební čáry, výška zastavění atd.) 
Návrh regulativů využití a uspořádání ploch je samostatnou kapitolou. 

Celé řešené území je závazně členěno na území zastavitelné a území nezastavitelné. 

Zastavitelné území ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným územním 
plánem. Jsou to plochy již zastavěné a plochy navržené k zastavění nebo jiným urbanizačním záměrům. 
Uvnitř zastavitelného území jsou však i plochy funkčně vymezené jako nezastavitelné - plochy veřejné zeleně. 
Zastavitelné území je vymezeno vnějšími hranicemi souhrnu zastavitelných ploch. 

Závazně stanovené hranice zastavitelného území se vztahují k návrhovému období územního plánu do roku 
2018. 

Nezastavitelné území tvoří plochy nezastavěné a v návrhovém období nezastavitelné - tj. všechny plochy, 
kde zůstává zachována nebo je navrhována zeleň, vodní plochy, zemědělský a lesní půdní fond, územní 
systém ekologické stability. V nezastavitelném území není dovoleno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou 
staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb pozemních komunikací, liniových 
staveb technického vybavení, objektů nezbytných pro technické zabezpečení města a úprav vodních toků, 
apod. 

Současně zastavěné území je tvořeno stavebními parcelami (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových 
parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány). Hranice je 
vymezena podle § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

3. 2. Seznam funkčních ploch užívaných v územním plánu obce 

ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

B PLOCHY BYDLENÍ 
Bo - bydlení obecné Bs - 
bydlení smíšené 

Ov PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

V PLOCHYVÝROBY 

Vpa - plochy podnikatelských aktivit 

Vz - plochy zemědělské výroby 
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R  PLOCHY REKREACE A SPORTU 

Rs - plochy rekreace a sportu  

Ri - individuální rekreace 

D  DOPRAVNÍ PLOCHY 
liniové stavby jsou bez kódu (silnice, místní komunikace, účelové komunikace) 

T PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
liniové stavby jsou bez kódu 

NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

Z  PLOCHY ZELENĚ 
Zk - krajinná zeleň, 
Zv - veřejná zeleň 

L  PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

P  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Po - orná půda  

Ps - zahrady a drobná držba  

Pt - trvalé travní porosty 

VO  VODNÍ PLOCHY A TOKY 
ve výkresové části jsou kódem označovány pouze plochy 

ROZDĚLENÍ PLOCH Z HLEDISKA NÁVRHOVÉHO OBDOBÍ 
STÁVAJÍCÍ (STAV) plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání je bez větších 

plánovaných změn (prvky shodné se současným stavem) 

NAVRŽENÉ (NÁVRH) plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami 
v návrhovém období 2018 

4. Funkční a prostorová regulace 
 
4. 1. Zastavitelné území 
Zastavitelné území tvoří plochy stávající zástavby, plochy navrhované zástavby nebo plochy určené 
pro jiné urbanizační záměry. 

Ve všech funkčních plochách zastavitelného území jsou přípustné: 

- nezbytné přístupové a příjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy pro přímou obsluhu funkční 
plochy, (zejména chodníky, místní a účelové komunikace, parkoviště, obratiště), pokud jejich negativní 
vlivy nepřesahují míru přípustnou pro základní funkci plochy a které svým významem a velikostí není 
účelné vymezit samostatnou dopravní plochou, 

- liniové stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikační 
kabely), 

- zařízení technické infrastruktury pro přímou obsluhu plochy, pokud jejich vlivy nepřesahují míru přípustnou 
pro základní funkci plochy a které svým významem a velikostí není účelné vymezit jako samostatnou 
funkční plochu, 

- zeleň veřejná, vyhrazená a ochranná, 
- malé vodní plochy. 
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4.1.1. PLOCHY BYDLENÍ B 
Jako plochy pro bydlení jsou vymezeny plochy, ve kterých má bydlení rozhodující podíl a význam. Podle 
podílu jiných činností i podle charakteru zástavby jsou tyto plochy zařazeny do funkčních typů: Bo - bydlení 
obecné, Bs - bydlení smíšené. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Všechny plochy bydlení včetně ploch původní návsi a zemědělských usedlostí jsou vymezeny jako plochy Bo 
- bydlení obecné. Objekty již neplní původní funkci bydlení venkovského, proto nejsou takto označovány. 

NÁVRH 

Nově navržené plochy jsou vymezeny jako Bo - bydlení obecné, pouze lokalita B3 je vymezena jako Bs - 
bydlení smíšené. 

B0-BYDLENÍ OBECNÉ 
Je určeno výlučně pro bydlení v rodinných domech s okrasnou nebo užitkovou zahradou s možností 
omezeného chovu drobného hospodářského zvířectva. 

Funkce bydlení je dominantní a výstavba nebo zřizování vestavby s jinou funkcí (občanské vybavení, příp. 
další aktivity) nesmí narušovat tuto hlavní funkci. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit odstavování 
(garážování) osobních automobilů obyvatel pokud možno v objektech RD. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 
- obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro potřebu obyvatel 

přilehlého území, 

- stavby církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely. 

Nepřípustné jsou: 
- výrobní provozy zatěžující životní prostředí, 
- skladové hospodářství. 

Podmíněně přípustné jsou: 
- ubytovací zařízení, 
- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi, 
- stavby pro správu, 
- zahradnické provozy. 

Prostorová regulace: 
Z hlediska prostorové regulace byly určeny hranice regulačních ploch s podrobnou regulací. 

Návrhové lokality – označení Bo 
- výšková hladina zástavby je určena kódem v jednotlivých lokalitách 

B1 - B2, B4 - B7: výšková hladina jedno nadzemní podlaží, obytné podkroví, šikmá střecha se sklonem 40 
- 45°, orientace hřebenu střech bude upřesněna zastavovací studií 

- navržená stavební čára u vytipovaných lokalit musí být dodržena. 

Při změnách staveb původní zástavby v prostoru návsi: 
- musí být dodržena stavební čára sousedních objektů, 
- přístavby v uličním traktu, jako např. představená zádveří nelze provádět, 
- dostavby v dvorním traktu nesmějí být vyšší než zástavba v uličním traktu, 
- musí být zachována stávající výšková hladina objektů, 
- střechy symetrické šikmé, hřeben střech - rovnoběžný s komunikací, 
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Bs - BYDLENÍ SMÍŠENÉ (BYDLENÍ A PODNIKATELSKÉ AKTIVITY) 
Slouží pro umístění rodinných domů a podstatně nerušících zařízení drobné výroby a služeb. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 
- rodinné domy s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, 
- nerušící zařízení drobné výroby a služeb, 
- drobné skladové hospodářství, 
- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, 

- maloobchodní provozovny. 

Nepřípustné jsou: 
- výrobní provozy zatěžující životní prostředí. 

Výjimečně přípustné jsou 
- ubytovací zařízení. 

Prostorová regulace 

Výšková hladina jedno nadzemní podlaží, obytné podkroví. 

4.1.2. PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (Ov) 
Veškeré plochy občanské vybavenosti jsou zakresleny a popsány ve výkresu č. 2 Hlavní výkres a č. 2a 
Funkční využití území, doprava. 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Kódem Ov je značeny plochy - obecní úřad, kaple a MŠ. 

NÁVRH 
Nové plochy nejsou územním plánem navrhovány. 

Funkční regulace 

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení, které slouží občanskému vybavení. 
Jedná se o zařízení maloobchodu, stravování, školství, kultury, zdravotnictví. S ohledem na svou funkci, nebo 
svým stavebním charakterem neumožňují integraci s bydlením. 

Přípustné jsou: 
- služební a pohotovostní byty. 

Podmíněně přípustné jsou: 
- služby nevýrobního charakteru. 

4.1.3. PLOCHY VÝROBY (V) 

VPA - PLOCHY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Území výroby a služeb neslučitelné s bydlením. 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Jako Vpa je vymezena stávající plocha podnikatelských aktivit v areálu bývalého zemědělského družstva a na 
parcele č.97 a 98. 

NÁVRH 
Je navržena plocha pro podnikatelské aktivity, které bezprostředně navazuje na stávající areál 
podnikatelských aktivit Vpa1. Další plocha je navržena na části stávajícího areálu zemědělského družstva 
Agras Želatovice - Vpa2. 
  



10 
 

Funkční regulace  

Přípustné jsou: 
- výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, 
- administrativní, sociální a jiná vybavenost sloužící firmě, 
- výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury, 
- v rámci areálu je rovněž přípustné a dokonce žádoucí budování dopravně obslužných zařízení - parkování 

apod. 

Nepřípustné jsou: 
- plochy bydlení. 

Podmíněně přípustné jsou: 
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či majitele a vedoucí provozoven, které jsou součástí 

výrobní provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejího pozemku a do jejího stavebního objemu. 

Prostorová regulace 
- výšku nové výstavby a změny staveb stávajících objektů v plochách podnikatelských aktivit a Vpa2 určí 

stavební úřad 

 
Vz - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Slouží pro umístění zemědělských provozoven. 

Funkční regulace  

 
Přípustné jsou: 
- stavby a zařízení zemědělských provozoven a k tomu náležející byty, 
- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 
- zahradnictví. 

 
Nepřípustné jsou: 
- plochy bydlení. 

 
Podmíněně přípustné jsou: 
- administrativní budovy, 
- drobné provozy výroby, služeb a technického zařízení obtěžujícího okolí. 

 
STÁVAJÍCÍ STAV 

Jako Vz jsou vymezeny stávající plochy areálu zemědělského družstva Agras Želatovice. a.s. 

NÁVRH 

Veškeré plochy zemědělské výroby jsou stabilizované, žádné nové plochy nejsou navrženy. 

Prostorové regulace  

Bez regulací. 

4.1.4. PLOCHY REKREACE A SPORTU (R) 

Rs - REKREACE A SPORT 
Jsou zde zahrnuty sportovně rekreační areály nebo samostatná sportoviště (nikoliv hřiště u občanské 
vybavenosti - školní apod.). Jsou určena pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Jako plocha s funkcí Rs je vymezen sportovně-kulturní areál včetně areálu chovatelů a výletiště „Valaščák". 
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NÁVRH 

Nová plocha R1 je navržena na pozemku p.č.68 náhradou za stávající sportovně-kulturní areál, který je 
navržen na plochu zahrady - Ps. Stávající plocha výletiště Valaščák je navržena k úpravě. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 
- objekty doprovodných služeb pro sportovní a rekreační zařízení (např. stravovací zařízení, klubovny). 

Podmíněně přípustné jsou: 
- administrativní budovy. 
 
Požadavky na prostorové uspořádání 
- maximální podlažnost objektu v ploše R1 je 1 NP. 
- na ploše výletiště „Valaščák" pozemek p.č.420 nebudou umisťovány žádné objekty, nachází se v ploše 

NRBC 96 

RI - INDIVIDUÁLNÍ REKREACE 
Slouží pro individuální rekreaci v rekreačních chatách nebo zahradních domcích na ZPF, LPF, případně 
ostatních plochách. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Na katastru se nachází několik objektů individuální rekreace, vzhledem k velikosti těchto ploch jsou označeny 
kódem Ri parcely ve výkresu č. 2 a 2a. 

NÁVRH 

Žádné nové objekty individuální rekreace na katastru nejsou navrženy. 

Funkční regulace  

Přípustné jsou: 
- přístavby zahradních domků a rekreačních chat pouze na stávajících plochách individuální rekreace, 
- výstavba nezbytných technických zařízení. 
Slouží pro individuální rekreaci v rekreačních chatách nebo zahradních domcích na zemědělském půdním 
fondu nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa, případně ostatních plochách. 

4.1.5. PLOCHY DOPRAVNÍ (D) 
Jedná se o plochy sloužící dopravě. Liniovým prvkům není přiřazován žádný kód. 

Funkční regulace Nepřípustné je: 
- umísťovat parkoviště a garáže pro nákladní automobily, jejich přívěsy a autobusy v plochách pro bydlení. 

 

4.1.6. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (T) 
Slouží pro umístění staveb a zařízení sloužících pro provozování zásobovacích sítí a zneškodňování tekutých 
i tuhých odpadů, které svým charakterem, významem a nebo velikostí vyžadují vyčlenění samostatné funkční 
plochy. Jsou to plochy staveb a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 
zásobování plynem, el. energií, telekomunikace apod. Stavby a zařízení technického vybavení lze umístit i ve 
všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo výjimečně připouštějí nebo slouží pro 
bezprostřední zásobování daného území. 

 
STÁVAJÍCÍ STAV 

Žádná plocha technického vybavení není v řešeném území označena. 
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NÁVRH 
Je navržena plocha pro čistírnu odpadních vod. 

Funkční regulace 

Přípustné: 
- hygienické a sociální vybavení provozovatele, zařízení pro administrativu, provoz a údržbu související s 
dominantní funkcí, ochranná zeleň. 

Podmíněné přípustné: 
- malé provozovny služeb související s dominantní funkcí. 

4.1.7. PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÉ KONCEPTEM ÚZEMNÍHO 
PLÁNU VĚTŠÍ NEŽ 0,5 HA 

Pořadové číslo plochy Označení (název plochy) Výměra v ha Druh funkčního využití 
1 B1 1,02 A 
2 B3 0,74 A 
3 B4 0,79 A 
4 B5 0,82 A 
5 B6 0,54 A 
6 Vpa1 0,99 D 

 

Poznámka: 
A- bydlení 
B - obchod a služby (není navrhováno) 
C - rekreace (výměra 0,33 ha, není bilancováno) D - podnikání 
E - variabilní využití ploch (není navrhováno) 

4. 2. Nezastavitelné území 
Nezastavitelné území jsou všechny plochy mimo současně zastavěné a zastavitelné území, kde zůstává 
zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch zeleně, vodních ploch nebo jiných volných ploch (ZPF). 
V současně zastavěném území se tyto plochy také vyskytují. Jedná se o veřejnou zeleň. 

4.2.1. PLOCHY ZELENĚ (Z) 
Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Plochy krajinné zeleně jsou 
veřejně přístupné. Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území 
apod.) podléhají rovněž tomuto režimu. 

ZK- KRAJINNÁ ZELEŇ 
Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Plochy krajinné zeleně jsou 
veřejně přístupné. Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území 
apod.) podléhají rovněž tomuto režimu. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou; 
- přirozené a přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitérní dřeviny s podrostem bylin, bylinné 

porosty bez dřevin, liniové porosty stromů, 
  

tab. 1 Plochy zastavitelného území vymezené územním plánem větší než 0,5 ha 
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pěší, cyklistické a jezdecké stezky, drobné sakrální stavby, drobné solitérní objekty podporující rekreační 
funkce krajiny (lavičky, přístřešky, herní prvky) ve vazbě na cesty. 

Podmíněné přípustné jsou 
- ohrady nenarušující průchodnost krajiny 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury (nutný souhlas orgánu ochrany 
přírody) 

Zv-VEŘEJNÁ ZELEŇ 
Zahrnují upravená veřejná prostranství, upravené okrasné předzahrádky na soukromém nebo veřejném 
pozemku, zeleň uvnitř veřejně přístupných areálů. Plní funkci estetickou, mikroklimatickou, hygienickou, 
izolační. 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Plochy veřejné zeleně jsou zakresleny ve výkresu 2, 2a a 6. Součástí ploch veřejné zeleně jsou stromy. 

NÁVRH 
V obci je navržena plocha asanovaného objektu pro funkci veřejné zeleně - lokalita Zv1. Centrální část bude 
podrobně řešena samostatnou dokumentací. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 
- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné 
režimy. 
- pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a 
mají doplňkovou funkci, např. hřiště, odpočívadla, altánky. 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury 
 

4.2.2. PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (L) 
Tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Využívání je možné v souladu s platnými 
právními předpisy (zejm. se zákonem č. 289/1995 Sb.). Plochy určené k plnění funkce lesa, na kterých jsou 
vymezeny prvky ÚSES (chráněná území apod.) rovněž podléhají regulačním podmínkám příslušného 
ochranného režimu. 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa jsou zakresleny ve výkresu 2, 2a a 6. 

NÁVRH 

Je navrženo zalesnění lokality v jihozápadní části obce - rozšíření NRBC 96 Kostelecké polesí.  

 

Funkční regulace  

Přípustné jsou: 
- pěší komunikace, cyklistické stezky, účelové komunikace, jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní 
hospodářství, 

- liniové stavby technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikační 
kabely), jejichž jiné trasování by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné. 

Podmíněně přípustné jsou: 
- myslivny, hájovny, drobná architektura přírodního charakteru (lavičky, informační tabule). 
  



14 
 

 

4.2.3. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (P) 
Zemědělský půdní fond, který není součástí zastavitelných ploch, tj. orná půda, louky, pastviny, sady, 
zahrady, chmelnice a jiné pěstební plochy sloužící pro hospodaření se zemědělskou půdou, nebo pro 
činnosti, které s hospodařením souvisejí. Plochy orné půdy, luk, pastvin, sadů a zahrad, na kterých jsou 
vymezeny prvky ÚSES (chráněná území apod.) rovněž podléhají regulačním podmínkám příslušného 
ochranného režimu. 

Po - ORNÁ PŮDA, PT -TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 

Funkční regulace 

Přípustné jsou 
- změny kultur u orné půdy na travní porosty, 
- umístění účelové stavby a zařízení hospodářství zemědělské výroby. Z těchto staveb jsou vyloučeny 
objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci. Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch. 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury, 

Podmíněně přípustné jsou: 
- účelové komunikace, 
- zalesnění pozemků nízkých bonit, pozemků těžce obhospodařovatelných a ohrožených vodní erozí či 
sesuvy 
- doplňkové účelové stavby a zařízení hospodářství zemědělské výroby v charakteru a měřítku úměrném 
pro zachování krajinného rázu. 

STÁVAJÍCÍ STAV 
V řešeném území jsou označeny stávající plochy orné půdy a trvalých travních porostů. 

NÁVRH 
V plochách, které jsou součástí zátopové plochy poldru a na pozemcích v bezprostřední blízkosti je navrženo 
plocha k zatravnění Pt1 , dále je k zatravnění navržen plošný interakční prvek IP 75. Ostatní interakční prvky 
jsou funkčně zařazeny do krajinné zeleně. 

 

Ps - ZAHRADY A DROBNÁ DRŽBA 
Na plochy zahrad a drobné držby v zastavitelném území by se nemělo pohlížet jako na stavební pozemky. 
Jejich využití ke stavebním účelům by mělo být podrobeno důkladnému zvážení a průkaznosti účelu jejich 
zastavění. Pro potřeby regulativů je termínem „drobná držba11 označena orná půda a louky o malé výměře v 
zastavitelném území. 
Plochy zahrad a drobné držby mimo zastavitelné území jsou nezastavitelné. 

STÁVAJÍCÍ STAV 
V řešeném území jsou označeny stávající plochy zahrad a drobné držby. 

NÁVRH 
V jižní části je navržena plocha Ps1. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 
- výstavby garáží, doprovodných staveb bydlení a drobné hospodářské činnosti, 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody, telekomunikační kabely), jejichž jiné trasování by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné. 
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4.2.4. VODNÍ PLOCHY A TOKY (VO) 
Zahrnují vodní toky, jezera, rybníky a nádrže. Plní funkci hospodářskou (chovné rybníky), rekreační, 
protipovodňovou a krajinotvornou. Vodní toky a plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná 
území, vodní plochy se zvláštní ochranou - např. pro pitnou vodu, apod.) podléhají rovněž regulačním 
podmínkám příslušného ochranného režimu. Pokud to tento režim nevylučuje, mohou být využívány 
rekreačně a hospodářsky. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V řešeném území jsou označeny plochy rybníků. Toky jsou bez kódu. 

NÁVRH 

V území je navržena suchá vodní nádrž - poldr, která je součástí protierozní ochrany území a úprava části 
toku Líšenky. Jako plocha Vo1 je označena pouze plocha hráze. 

 
Funkční regulace 

Přípustné jsou: 
- stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění protipovodňové ochrany. 
- jednotlivé stavby a zařízení, pokud jsou nezbytná pro jejich provoz a využívání 

5. Zásady uspořádání dopravy 
V konceptu územního plánu jsou ve výkresu č.2 a 2a vymezeny dopravní trasy, které jsou předpokladem pro 
přiměřenou dopravní obsluhu území všemi druhy dopravy včetně zemědělských cest a pěších tras. 

Jako závazné jsou vymezeny: 
=> stávající dopravní skelet, 

=> navržené místní komunikace, 

=> navržené účelové komunikace, 
Umísťování a povolování parkovišť a odstavných stání pro automobily je přípustné ve všech plochách 
zastavitelného území, pokud nebudou mít nadměrný negativní dopad na základní funkci a budou sloužit 
převážně lokální potřebě. 

Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravu nesmí být umísťovány a povolovány novostavby a 
přístavby stávajících staveb s výjimkou liniových staveb technické infrastruktury. 

6. Zásady řešení technické infrastruktury 
Jako závazné je vymezeno uspořádání technické vybavenosti vytvářející předpoklady pro obsluhu obce všemi 
druhy médií a pro likvidaci odpadů. Rozsah ploch stavby a zařízení technické infrastruktury je zakreslen na 
výkresech č. 3 (Vodní hospodářství) a č. 4 (Energetika, telekomunikace) v měřítku 1 :2000. 

Při využívání území je nutno respektovat zákonná opatření na ochranu tras a zařízení technické infrastruktury 
a podmínky ochranných pásem, které se k nim vztahují.
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6. 1. Vodní hospodářství 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
V obci je vybudován veřejný vodovod. 

Jako závazné je vymezeno: 

=> stávající trasy vodovodů 

=> ochrana stávajících studní, které mají kvalitu pitné vody, jako alternativního zdroje pitné vody => 

vybudování vodovodních řadů pro návrhové lokality, 
 

Jako směrné je vymezeno: 
=> využívání stávajících studní jako zdrojů užitkové vody 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

KANALIZACE, ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
V obci je vybudována jednotná kanalizační síť. 

Jako závazné je vymezeno: 

=> vybudování čistírny odpadních vod 

=> stávající trasy jednotné kanalizace budou sloužit jako dešťová kanalizace, navržené trasy splaškové 

kanalizace, 

=> navržené trasy dešťové kanalizace 
Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Na katastru obce nejsou v současnosti provedena žádná protierozní opatření. 

Jako závazné je vymezeno: 
=> v jihozápadní části obce vybudování ochranné nádrže - poldru realizace účelových komunikací v lokalitě 

Kouty, které jsou součástí protierozních opatření 

=> přespádování záchytných příkopů p.č. 599 

Jako směrné je vymezeno: 
=> dodržovat základní agrotechnické zásady při obhospodařování v oblastech ohrožených erozí (volba plodin, 

způsob orby). 

6. 2. Energetika, telekomunikace 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 
Středotlaká plynovodní síť je vybudovaná, je žádoucí napojení maxima tepelných zdrojů na ni, včetně 
potřebných technologických opatření. 

Jako závazné je vymezeno: 
=> respektovat stávající trasy STL plynovodů, 

=> vybudování nových tras plynovodu pro část navržené zástavby, která nebude situovaná při stávajících 
trasách, 
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=> v ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby nebyla ničena a poškozována při provádění 
pravidelné údržby a při odstraňování poruch nebo havárií. 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 
Je nutno respektovat všechna ochranná pásma energetických a telekomunikačních zařízení. Návrh 
elektrifikace vychází z výpočtu energetické bilance. Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě NN 
je dobrý. 

Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje. Síť 22 kV bude na základě omezené energetické kapacity 
stávajícího vedení NN rozšířena o novou trafostanici Ts pro lokality v jihozápadní části obce. 

V obci byla provedena pokládka nové telefonní sítě. Veřejné osvětlení je ve vyhovujícím stavu. 

Jako závazné je vymezeno: 

=> vybudování nové přípojky VN a nové trafostanice => 

výstavba rozvodů NN pro nové lokality => výstavba 

veřejného osvětlení v nových lokalitách  

Jako směrné je vymezeno: 

=> rozšíření telefonní sítě pro nové lokality 

=> zakabelování rozvodů elektrického vedení NN v celé obci a postupné zrušení nadzemního vedení 

Přesná poloha navržených přípojek a rozvodů může být na základě zaměření upřesněna. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí elektrické 
energie. Lokální vytápění rodinných domů je řešeno individuálními kotli. Objekty občanské vybavenosti a 
podnikatelských aktivit mají samostatné kotelny. 

6. 3. Nakládání s odpady 

Jako závazné je vymezeno: 
=> je nepřípustné ukládání odpadů na řešeném území, ale svoz a odvoz na řízené skládky mimo území obce. 

Jako směrné je vymezeno: 
=> zapojení obce do svozového systému komunálního odpadu subjektů zajišťujících odvoz příp. 

zneškodňování dalších odpadů, s postupným rozšiřováním separace přímo u zdrojů. 

7. Limity využití území a ochrana území 
Všechny limity v území jsou závazné. 

OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 
(dle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

Archeologické památky 
V daném katastru se nachází tři archeologické lokality: 

Kamenec - hrob z doby popelnicových polí
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Strže - sídliště z doby popelnicových polí 

Žeraví - pohřebiště z doby popelnicových polí 
Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Při veškerých zemních pracích je 
nutno zajistit možnost záchranného archeologického výzkumu, alespoň formou dozoru. 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
(dle zákona č. 114/92 sb. o ochraně přírody a krajiny, příp. ve znění pozdějších předpisů) 

Ostatní chráněná území přírody 

Významné krajinné prvky 
Ze zákona jsou to na tomto katastru lesy, rybníky, vodní toky a údolní niva. Hranice nivy není zakreslena s 
ohledem na problematičnost jejího vymezení. 

Územní systém ekologické stability 
 
Dle Územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Nadregionální a regionální územní 
systém ekologické stability na jižní okraj území zasahuje nadregionální biocentrum 96 Kostelecké polesí, ze 
kterého směrem k severovýchodu k hranicím k. ú. vychází nadregionální biokoridor K 151. Jihovýchodní část 
řešeného území je začleněna do ochranné zóny osy nadregionálního biokoridoru mezofilních hájových 
ekosystémů - K151. Ve výkresové části není zakreslována. 

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU 

Ochrana zemědělské půdy 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu je prováděna podle Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, Zákona č.388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky a 
vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu. 

Ochrana lesa 
 
Lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou chráněny prostřednictvím zákona č. 289/95 Sb. 
(lesní zákon). Veškerá rozhodnutí, jež se dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., jsou podmíněna 
souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa (v grafické části dokumentace územního plánu bylo území do vzdálenosti 50 
m od okraje lesa účelově označeno jako ochranné pásmo lesa). 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 
(zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů), a vyhláška MLVHZ č.19/1978 Sb. v platném 
znění, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se otázky týkající se vodních toků) 

Provozní pásmo pro údržbu vodních toků 
 
Provozní pásmo všech recipientů je 6 m od břehových hran. 

 
OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

(zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění) 

Rozhledové trojúhelníky jsou na silnicích pro rychlost 50 km/hod, tj. 35 m od středu křižovatky a na místních 
komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 15 m od středu křižovatky. 
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OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Ochranná pásma vodohospodářských zařízení 

(zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) - účinnost od 1.1.2002.) 

Zásobování vodou 
Ochranné pásmo přívodního a zásobovacího řadu se na katastru nachází - 1 m na obě strany od vnějšího 
líce potrubí (- pro trubní vedení průměru do 500 mm je ochranné pásmo 1,50 m - účinnost od 1.1.2002). 

Čištění odpadních vod 
Ochranné pásmo kanalizace - pro trubní vedení průměru do 500 mm je ochranné pásmo 1,50 m, pro potrubí 
průměru větší než 500 mm je ochranné pásmo 2,50 m. 

Ochranné pásmo navržené ČOV bude dle TNV 75 6011 činit dle výběru typu čistírny cca 50 m. Ochranná 

pásma elektrorozvodných zařízení 
(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, 
Metodické pokyny a zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí (VN1 -35 kV) 
Území obce Líšná je v současné době napájeno z venkovního vedení VN 22 kV č.31, které je napájeno z 
kmenového vedení VN č.3 - 22 kV 50 Hz Rychlov. Ochranné pásmo o celkové šířce cca 17 m. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení 

(zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) 

Ochranné pásmo STL v zastavěném území je 1 m. 

LIMIT NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIONÁLNÍCH ZÁMĚRŮ 
V ÚPN VŮC Olomoucká aglomerace pro katastr obce není stanoven. 

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 
Pro řešené území platí „Generální souhlas”, který naplňuje § 125 zákona č.50/76 Sb.) 

Vojenská správa v území nemá žádné objekty a zařízení, ani zde nezasahují jejich ochranná pásma, a na 
řešení územního plánu nemá požadavky. 

8. Územní systém ekologické stability 
Plochy navržené pro regionální a místní ÚSES jsou vyznačeny ve výkresech č. 2, 2a a 6. 

ÚSES je v souladu s úst. § 4 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem. 

Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a interakční prvky. Závazné jsou 
základní skladebné prvky ÚSES - biocentra a biokoridory, s jednou z následujících hlavních funkcí základní 
plochy: plochy krajinné zeleně, plochy určené k plnění funkcí lesa, vodní plochy a toky. 

Závazně jsou vymezeny: 
- všechny skladebné prvky ÚSES včetně interakčních prvků s tím, že jejich přesná poloha může být v 
případě návrhových prvků změněna při Komplexních pozemkových úpravách 

- omezení funkčního využití vyplývající z ochranného režimu ÚSES 
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Přípustné jsou: 
- výsadby porostů geograficky původních dřevin, změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch 
geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, příp. jiné využití, 
které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou stabilitu území. 

- na pozemku p.č.420 lze povolit terénní úpravy v rámci ploch rekreace a sportu. 

Nepřípustné jsou 
- všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné či výjimečně přípustné, zejména pak stavby 
trvalého charakteru a takové činnosti, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko - stabilizační funkce či 
přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek aj.) 

Podmíněně přípustné jsou: 

- liniové stavby napříč biokoridory. 

Výsadbu v místech střetů s inženýrskými sítěmi (křížení, souběh) je v dalších stupních přípravy ÚSES 
nutno sladit s požadavky správců dotčených sítí (druh vegetace). 

Obdobně výsadbu podél vodních toků je nutno sladit s požadavky správců toků (přístup pro údržbu 
toků). 
 

9. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a  
         asanačních úprav 
 
V této části textu jsou závazně vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 29 zák. č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejně prospěšné stavby 
lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. 
Plochy pro veřejně prospěšné stavby a objekty navržené k stavební uzávěře a následné asanaci jsou graficky 
vymezeny ve výkresu č. 5. Zařazení těchto staveb musí schválit obecní zastupitelstvo. 

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 
Seznam veřejně prospěšných staveb: 

1. místní komunikace v lokalitě B1- B3, Vpa1 (u místní trati Lány) 

2. místní komunikace prodloužení „Dudovy brány11, 

3. prodloužení místní komunikace k lokalitě B4-B5 

4. místní komunikace k lokalitě B7 (Mateřská škola) 

5. účelová komunikace k ČOV 
6. účelové komunikace v místní trati Kouty a u navrženého poldru 

7. úprava místní komunikace 
8. úprava návsi 
9. vodovodní řady v lokalitě B1, B2 a B7 
10. prodloužení stávajících vodovodních řadů pro lokalitu B3, R1 a ČOV 
11. prodloužením stávajícího vodovodu pro lokalitu podnikatelských aktivit Vpa1 
12. čistírna odpadních vod 
13. navržená splašková kanalizace pro stávající zástavbu 
14. splašková kanalizace pro lokalitu B1, B2, B4, B7 
15. splašková kanalizace spolu s čerpací stanicí a výtlakem pro lokalitu B5 
16. splašková kanalizace pro lokalitu Vpa1 a B3 
17. navržená dešťová kanalizace pro stávající zástavbu 
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18. dešťová kanalizace pro lokalitu B1, B2, B7 

19. dešťová kanalizace pro stávající areál zemědělského družstva 
20. STL plynovod pro lokality B2, B3, B7 a Vpa1 
21. kabelové vedení NN 
22. venkovní vedení NN 
23. venkovní vedení VN a trafostanice 
24. suchá vodní nádrž - poldr 
25. úprava vodoteče Líšenka - napřímení trasy na p.č.2 
26. úprava výletiště 
27. sportovně kulturní areál 

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K ASANACI 
V obci je navržena stavební uzávěra a následná asanace objektu p. č. 299. 

10. Návrh lhůt aktualizace 
Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2018. Časový horizont návrhového období nemusí 
nutně znamenat realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro účel daný navrženým funkčním 
využitím včetně regulativů a limitů využití území. 

Lhůty aktualizace jsou stanoveny minimálně 1x za 4 roky ve vazbě na komunální volby. 

Pokud při posouzení prováděném v rámci aktualizace bude konstatováno, že došlo k vyčerpání všech 
návrhových ploch nebo došlo k zásadní změně celkové koncepce územního plánu, rozhodne orgán, který 
územní plán obce schválil, o nutnosti pořízení nové územně plánovací dokumentace. 

Naopak, pokud plochy navržené územním plánem nebudou vyčerpány a celková koncepce se ukáže jako 
vyhovující i pro další období, může dojít k prodloužení návrhového období.  
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