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A.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  
 

Město Kojetín leží v jižní části Olomouckého kraje, v okrese Přerov. Jeho východní a jižní 
hranici tvoří hranice Olomouckého a Zlínského kraje; na východě a jihu sousedí s obcemi 
Záříčí, Bezměrov a Zlobice (k.ú. Bojanovice u Zlobic) a s městem Chropyně (k.ú. Chropyně).  
Na západě sousedí s obcemi Křenovice a Měrovice nad Hanou, na severu s obcí Uhřičice.  

      Z hlediska širších dopravních vazeb je řešené území situováno na významných dopravních 
tazích, a to jak silničních, tak i železničních. Nadřazeným silničním tahem v území je 
v současnosti nedostavěná trasa dálnice D1 (Praha – st. hranice s Polskem), doplněná trasou 
silnice I/47 (Vyškov – Ostrava). Na ně navazují tahy silnic II/367 (Prostějov – Tlumačov) 
a II/436 (Kojetín – Doloplazy), které zajišťují komunikační vazby na uvedenou nadřazenou 
silniční síť. Železniční spojení zajišťuje celostátní trať č. 300 Brno – Přerov, na ni se 
v železniční stanici Kojetín napojuje celostátní železniční trať č. 303 Kojetín – Valašské Mezi-
říčí a doplňkově regionální železniční trať č. 334 Kojetín – Tovačov. 

Z nadřazených sítí technické infrastruktury procházejí řešeným územím řady skupinového 
vodovodu Kojetín, stoka splaškové kanalizace z Uhřičic na městskou ČOV Kojetín, vedení 
220 kV VVN 251 – 252 Prosenice – Sokolnice, VTL plynovody s tlakem nad 40 barů DN 700, 
PN 63 Hrušky – Příbor a DN 500, PN 63 Bezměrov – Lobodice, VTL plynovody s tlakem do 40 
barů DN 300, PN 40 Lobodice – Bezměrov a DN 200, PN 40 Lobodice – Kojetín, dálkovod hoř-
lavých kapalin – produktovod DN 200 a optické kabely dálkové přenosové sítě ve správě a.s. 
Telefónica 02.  

Město Kojetín plní administrativní funkce pověřené obce spadající do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Přerov. Vytváří vlastní spádový mikroregion, především ve vaz-
bě na Přerov a Kroměříž. 

Řešené území zahrnuje vlastní město Kojetín a samostatná vesnická sídla Popůvky a Kova-
lovice, ležící jižně od města. Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, ob-
služná, dopravní, výrobní a zemědělská, omezeně i rekreační. Samotné řešené území je při-
tom možno jednoznačně vnímat jako součást hospodářsky slabých oblastí (regionů), primár-
ně okresu Přerov). 
   

Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Přerov a širší srovnání  

 počet 

částí/  
obec 

výměra 
km2 

km2/ 
obec 

obyvatel 
obyvatel na 

ORP obcí katastrů částí 
obec 

část 
obce km2 

Přerov 59 80 80 1,4 401 6,8 83 004 1 407 1 038 207 

Šternberk 21 37 34 1,6 307 14,6 23 708 1 129 697 77 

Olomouc 45 102 107 2,4 859 19,1 161 754 3 595 1 512 188 

Prostějov 76 105 113 1,5 592 7,8 98 440 1 295 871 166 

průměry ORP 

ČR 30,5 63,0 73,0 2,8 382,3 15,4 45189,2 1681 697 133 

Olomoucký 
kraj 

30,7 58,8 59,0 2,1 405,1 14,3 49126,0 1601 833 121 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2012, ČSÚ, data pro rok 2011 
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     Koordinace z hlediska širších vztahů v území je respektována; jde zejména o návaznosti 
dopravních staveb, sítí technické infrastruktury a územního systému ekologické stability. 

     Územní systém ekologické stability je vymezen v návaznosti na ÚSES v územních plánech 
okolních obcí, stejně tak navržená dopravní a technická infrastruktura je koordinována 
s vymezením na území okolních obcí. V územním plánu jsou obsaženy následující záměry do-
pravní a technické infrastruktury nadmístního významu: 

- Návrh přeložky silnice II/367, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění; návaznost přeložky silnice II/367 na území sousední obce Uhřičice je 
v platném Územním plánu Uhřičice v podstatě zajištěna, s tím, že v Územním plánu Kojetín 
je pro přeložku silnice vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1, v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, v celkové šířce 200 m, za-
tímco v Územním plánu Uhřičice je pro přeložku silnice II/367 vymezena zastavitelná plo-
cha dopravní infrastruktury – silniční DS1 Z_381, v šířce pouhých 30 m; v Odůvodnění 
Územního plánu Uhřičice je to komentováno jako koridor v šířce ochranného pásma silni-
ce.  

- Návrh dílčí přeložky železniční trati č. 300 v západní části řešeného území v rámci její mo-
dernizace v parametrech koridorové tratě s dvoukolejným uspořádáním včetně elektrifika-
ce, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění; návaz-
nost přeložky na území sousední obce Měrovice nad Hanou není v platném Územním plánu 
Měrovice nad Hanou zajištěna – pro přeložku trasy je v Územním plánu Měrovice nad Ha-
nou vymezena plocha územní rezervy (plocha dopravní infrastruktury – železniční (DZ) R2), 
tzn., že územní plán není v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění; návaznost přeložky železniční trati č. 300 bude nutno řešit změnou 
Územního plánu Měrovice nad Hanou.    

- Návrh plynovodu přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov, v souladu se Zása-
dami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění; návaznost na území sousední 
obce Měrovice nad Hanou je v platném územním plánu Měrovic nad Hanou zajištěna, 
pro stavbu plynovodu je vymezen koridor technické infrastruktury KK1 v šířce 400 m 
dle ZÚR OK.  
Poznámka: v Územním plánu Kojetín je koridor zúžen na 100 m, protože podle informace 
provozovatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o., tento plynovod nebude rea-
lizován. Z Politiky územního rozvoje ČR byl již tento záměr vypuštěn Aktualizací č. 4, ze ZÚR 
OK bude vypuštěn nejbližší aktualizací. 

- Návrh plynovodu přepravní soustavy Moravia, v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění; návaznost na území sousední obce Bezměrov ve Zlín-
ském kraji je zajištěna, návrh plynovodu je v platném územním plánu obce Bezměrov za-
pracován. 

- Koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – vodní (DV) R1 pro vedení vodní cesty Du-
naj – Odra – Labe; návaznost koridoru územní rezervy na území sousední obce Uhřičice 
i návaznost na území obce Bezměrov (Zlínský kraj) je v platném Územním plánu Uhřičice 
i v platném Územním plánu Bezměrov zajištěna. 

- Na území obce Křenovice zasahuje výústní objekt z navržené ČOV Kovalovice (součást měs-
ta Kojetín) – tento záměr je v souladu s Územním plánem Křenovice. 
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- Cyklostezka Tovačov – Kroměříž; návaznost na území sousední obce Uhřičice je v platném 
Územním plánu Uhřičice zajištěna, pro stavbu cyklostezky je vymezena zastavitelná plocha 
dopravní infrastruktury cyklistické DS3 Z_391, návaznost na území obce Bezměrov (Zlínský 
kraj) v grafické části vyznačena není, v navazujících plochách krajinné zeleně (K) jsou ale 
stavby cyklostezek přípustné. 

 

 
 
 

B. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu                                
pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu 

     B.1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 
postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 

     B.2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 
3 stavebního zákona 

     B.3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního 
zákona 

     B.4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 
stavebního zákona 

     B.5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu                         
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  

 

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Kojetín jsou splněny takto: 

A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA                       
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY 
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO 
VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

aa) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zasta-
vitelných ploch 

1. Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR), schválené usnese-
ním vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009 není řešené území vymezeno jako 
rozvojová oblast ani součást rozvojové osy nebo specifické oblasti. 

Návrh urbanistické koncepce bude vycházet z rámcových zásad stanovených v PÚR ČR 
v Části 2, Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, 
v Čl. (14), (15), (16), (17), (18), (19), (21) a (32). 

Bere se na vědomí, splnění republikových priorit, stanovených v Politice územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, je vyhodnoceno v kap. H.1.  

2. Vstupními zásadami pro návrh urbanistické koncepce budou pak výše uvedené principy 
rozpracované a vyjádřené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 ve znění aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. 
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KUOK 28400/2011 (dále jen ZÚR OK), kde jsou rozvojové oblasti a rozvojové osy upřes-
něny a transformovány na rozvojové oblasti národního, nadregionálního a regionálního 
významu. 

Řešené území není dle ZÚR OK vymezeno jako rozvojová oblast ani součást rozvojové 
osy; je zařazeno mezi další specifické oblasti, kde se projevují problémy v oblasti 
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel. 

Bere se na vědomí, splnění úkolů a požadavků, stanovených v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, Aktualizace č. 2a, Aktualizace č. 2b a Aktua-
lizace č. 3, je vyhodnoceno v kap. H.1.  

3. V rozboru udržitelného rozvoje území v Územně analytických podkladech ORP Přerov 
(dále jen ÚAP) v platném znění se pohybuje hodnocení ekonomického pilíře rovněž 
v minusových hodnotách.  

Jako prvořadý úkol při tvorbě územního plánu však nelze vidět pouze v jednostranném 
posílení nabídky ploch pro výrobu a podnikatelské aktivity, ale v uplatnění ucelené 
soustavy takových opatření v území, která musí vést k celkovému zlepšení veřejné 
infrastruktury. 

Navrhované řešení musí současně respektovat limity využití území vyplývající z právních 
předpisů a správních rozhodnutí a zohlednit hodnoty území. Přitom bude vycházeno 
z podkladu, kterým jsou zpracované ÚAP v platném znění. 

V územním plánu jsou vymezeny plochy pro rozvoj výroby a skladování v dostatečném 
rozsahu, čímž jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí; zároveň 
je věnována pozornost i návrhu rozvoje veřejné infrastruktury. Limity využití území jsou 
respektovány. 

4. Respektovat postavení města ve struktuře osídlení jako sídla s funkcí obytnou, obsluž-
nou, dopravní, výrobní, zemědělskou a částečně i rekreační, s dobrými předpoklady 
pro rozvoj všech těchto funkcí.  

Splněno, v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy pro novou obytnou výstavbu, 
pro rozvoj zařízení občanského vybavení, pro výrobu a skladování, pro rekreaci a pro zá-
měry dopravní a technické infrastruktury. 

5. Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje města navázat na stávající strukturu osídlení 
a vycházet i z platného Územního plánu sídelního útvaru Kojetín. Zde uvedené rozvojové 
záměry prověřit z hlediska jejich aktuálnosti a plochy, které nejsou v rozporu s limity 
využití území nebo s jinými záměry v území převzít do územního plánu. 

Splněno; stanovená urbanistické koncepce rozvoje města navazuje na stávající strukturu 
osídlení a rozvíjí ji do nových ploch. Převážná většina rozvojových záměrů Územního 
plánu sídelního útvaru Kojetín z r. 1994 je do územního plánu přebírána, kromě 
následujících záměrů, které jsou ve střetu s limity využití území nebo které již nejsou 
aktuální: 

- navržené plochy průmyslové výroby a drobné výroby v aktivní zóně záplavového území 
Hané 

- navržené plochy pro obytnou výstavbu v Popůvkách v aktivní zóně záplavového území 
Hané 
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- rozsáhlé navržené plochy zahrad a zahrádkových osad v lokalitách Suché louky, jižně uli-
ce Přerovské, u železniční trati a u rozvodny, které nebyly za dvacet let platnosti před-
chozího územního plánu realizovány 

- variantní záměry přeložek silnic II/436 a II/367 ve východní trase 

- návrh ploch občanského vybavení v prostoru mezi ulicí Hanusíkovou a 6. Května – 
na této ploše již byl vybudován sportovní areál a toto využití bude zachováno 

- návrh ploch pro rozvoj drobné výroby a výrobních služeb v území mezi hřbitovem, ulicí 
Vyškovskou a Křenovskou – tato plocha je v územním plánu vymezena pro rozvoj obytné 
výstavby, pro kterou je v Kojetíně k dispozici omezený rozsah ploch, zatímco rozsah stá-
vajících i navržených ploch výroby a skladování je nadstandardní.   

6. Nezbytnou podmínkou je koordinovat navrhované funkční a prostorové využití území 
s platnými územními plány sousedních obcí. 

Splněno, návaznosti na platné územní plány sousedních obcí jsou respektovány. 

7. Plochy pro bydlení  

7.1. Plochy pro bydlení vymezit v rozsahu stanoveném zpracovanou prognózou vývoje 
obyvatelstva a potřeby bytů (cca k roku 2025) pro cca 80 – 100 nových bytů, prově-
řit možnost uplatnění rezervy v rozsahu 100%, lépe 150%, potřebné plochy. 

Plochy pro bydlení jsou vymezeny s rezervou cca 50 %; podle metodických pokynů 
pro zpracování územních plánů je taková rezerva dostatečná (doporučuje se ideálně 
v rozsahu 20 – 30 %). 

7.2. Zájmem územního plánu v rozvoji obytných a souvisejících funkcí s bydlením bu-
de prvotně využít všech možností doplnění kompaktní struktury všech tří sídel, jako 
řešení ohleduplného vůči krajině při současném maximálním ekonomickém využití 
veškeré infrastruktury, před návrhem solitérů v krajině. 

Veškeré vymezené zastavitelné plochy (nejen plochy určené pro obytnou výstavbu), 
a to jak v Kojetíně, tak i v Popůvkách a v Kovalovicích, jsou vymezeny v návaznosti 
na kompaktní strukturu stávající zástavby; nevymezují se žádné plochy, které by ve-
dly ke vzniku soliterů v krajině s výjimkou dvou zastavitelných ploch, vymezených 
pro výstavbu ČOV; tyto plochy jsou logicky situovány mimo zástavbu.  

7.3. Z platného územního plánu prověřit a případně zapracovat návrh ploch pro bydlení: 

- v Kojetíně především v území mezi ulicemi Křenovskou a Dvořákovou a železniční 
tratí č. 334 a na plochách mezi okrajem stávající zástavby a železniční tratí č. 334 
mezi ulicemi Vyškovskou a Polní 
splněno, tyto plochy jsou v územním plánu vymezeny jako zastavitelné plochy 
bydlení v rodinných domech BI č. Z15, Z20, Z23, Z34-1, Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2 
a Z37  

- návrh ploch pro bydlení v Popůvkách v prolukách mezi stávající zástavbou 
a na východním okraji zástavby 
proluky mezi stávající zástavbou jsou začleněny do stávajících (stabilizovaných) 
ploch, plochy na východním okraji zástavby nelze k výstavbě navrhnout, protože 
leží v aktivní zóně záplavového území Hané 
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- návrh ploch pro bydlení v Kovalovicích na severním okraji zástavby a na ploše stá-
vajícího výrobního areálu 
na severním okraji zástavby Kovalovic je vymezena zastavitelná plocha smíšená 
obytná – venkovská SV č. Z50, na ploše stávajícího výrobního areálu plocha 
pro rozvoj obytné výstavby vymezena není – tento záměr je nereálný, výrobní areál 
se ponechává i nadále pro výrobu a skladování. 

8. Plochy občanské vybavenosti 

8.1. Město Kojetín považovat za nositele nadmístní občanské vybavenosti. 

Bere se na vědomí, návrh urbanistické koncepce rozvoje města to nijak neovlivní.  

8.2. Stávající plochy občanského vybavení považovat za stabilizované, rozvoj vybavenos-
ti navrhnout ve vazbě na rozvoj bydlení a rekreace. 

Stávající plochy zařízení občanského vybavení zůstávají beze změny, zastavitelné 
plochy jsou vymezeny pouze pro zařízení sportovní a tělovýchovná a pro rozšíření 
hřbitova, protože žádné jiné konkrétní požadavky nebyly v zadání územního plánu 
stanoveny; zařízení občanského vybavení lze realizovat i mimo vymezené plochy ob-
čanského vybavení v souladu s podmínkami pro jejich využití (zejména v plochách 
bydlení a v plochách obytných smíšených).  

8.3. Stanovit podmínky pro umisťování jednotlivých zařízení občanského vybavení veřej-
né infrastruktury i komerčních v dalších plochách s rozdílným způsobem využití. 

Splněno, tyto podmínky jsou obsaženy v textové části I.A, v kap. F.3. 

8.4. Z platného územního plánu prověřit a případně zapracovat návrh ploch:  

- pro zařízení občanského vybavení na křižovatce ulic Hanusíkova a 6. Května – 
na této ploše byl vybudován sportovní areál, plocha je tedy vymezena jako stávají-
cí plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS, přestavba 
na jinou funkci se nenavrhuje  

- návrh plochy pro rozvoj sportovních zařízení na západním okraji města, mezi sta-
dionem Morava a loděnicí – splněno, je vymezena zastavitelná plocha občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS č. Z41 

- návrh plochy pro rozšíření hřbitova západním směrem včetně ploch veřejné zele-
ně – splněno, je vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovy OH 
č. Z26. 

9. Rekreace a sport 

9.1. V ZÚR OK je řešené území zařazeno jako součást rekreačního krajinného celku (RKC) 
Kojetín – Tovačov, kde návrh na využívání území je nutno řešit v souladu 
se zásadami uvedenými v dokumentu „Územní studie rekreačních celků RC 2-4 a RC 
6-12 na území Olomouckého kraje“, a to zejména: 

- návrhem podpořit rozvoj rekreace a cestovního ruchu jako zdroje pracovních pří-
ležitostí a možností podnikání – v rekreačním krajinném celku Kojetín – Tovačov 
má předpoklady rozvoje rekreace a cestovního ruchu zejména Tovačov (rekreace 
u Tovačovských jezer), v Kojetíně je rekreační funkce daleko méně významná 
a omezuje se spíše na běžnou denní rekreaci obyvatel; z hlediska cestovního ruchu 
má Kojetín význam pro své kulturní památky (významné jsou památky židovské); 
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rozvoj rekreace a cestovního ruchu jako významnějšího zdroje pracovních příleži-
tostí zde však nelze očekávat   

- nepřipustit v území rekreačního celku realizaci staveb a zařízení, která by svým 
provozem nebo charakterem (zejména provozy s nadměrnou hlučností, prašností, 
event. s nároky na těžkou dopravu a zařízení s výrazně vertikální siluetou – např. 
větrné farmy) narušovaly krajinný ráz a omezovaly rekreační využitelnost území – 
dtto předchozí text – vzhledem k tomu, že v řešeném území je jedním z hlavních 
úkolů posílení ekonomického pilíře a rekreační funkce zde nemá takový význam, 
aby mohla podpořit vznik pracovních míst ve větším měřítku, jsou v územním plá-
nu vymezeny plochy pro rozvoj výroby a skladování, kde se nedají vyloučit určité 
negativní vlivy na okolí; tyto plochy jsou však vymezeny v návaznosti na stávající 
výrobní zónu a zcela mimo potenciálně vhodné území pro rekreaci  

- podporovat rozvoj cykloturistických tras – splněno, v územním plánu je navrženo 
několik nových cyklotras a cyklostezka Tovačov – Kroměříž (tzv. Arcibiskupská cyk-
lostezka), vedená podél řeky Moravy 

- vytvořit územní podmínky pro rozvoj kulturních a společenských akcí – při zpraco-
vání územního plánu nebyly zjištěny žádné konkrétní požadavky na vymezení no-
vých ploch pro kulturní a společenské akce  

- umožnit výstavbu nových ubytovacích zařízení i objektů rodinné rekreace – splně-
no, nová ubytovací zařízení lze realizovat v celé řadě ploch s rozdílným způsobem 
využití, pro rozvoj rodinné rekreace jsou vymezeny zastavitelné plochy rekreace – 
plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI v lokalitě Suché louky (plochy č. Z45, Z65 
a Z66), stavby rodinné rekreace jsou dále přípustné i v plochách smíšených obyt-
ných – venkovských SV. 

Poznámka: V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění již 
není obsažen odkaz na „Územní studie rekreačních celků RC 2-4 a RC 6-12 na území 
Olomouckého kraje. 

9.2. Z platného územního plánu prověřit a případně zapracovat návrh plochy pro vybu-
dování zahrádkové osady v lokalitě Suché louky. 

Tento záměr byl prověřen a vyhodnocen jako již neplatný – o její realizaci od doby 
vydání územního plánu z r. 1994 nikdo neprojevil zájem, zároveň jde i o lokalitu pa-
mátkového zájmu – na tomto místě stával hrad (opevněný tábor). 

10. Výroba  

10.1. Z platného územního plánu prověřit a případně zapracovat návrh ploch: 

- pro výrobu a skladování rozšířením jižní výrobní zóny na pravém i na levém břehu 
řeky Hané (část těchto ploch ovšem leží v záplavovém území řeky Hané a část do-
konce v jeho aktivní zóně) – plochy pro rozvoj výroby a skladování navazující 
na jižní výrobní zónu jsou vymezeny pouze na levém břehu Hané, mimo aktivní zó-
nu záplavového území toku Hané, a to jako plochy výroby a skladování – těžký 
průmysl a energetika VT – zastavitelné plochy a plochy přestavby č. Z42, P8 a P9  

- návrh ploch pro výrobu a skladování v prostoru mezi ulicemi Křenovskou a ná-
městím Svobody a mezi železniční tratí č. 334 – v dotčené lokalitě jsou vymezeny 
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zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD č. Z27, 
Z31 a Z32. 

10.2. Prověřit známé požadavky investorů: 

- na vymezení plochy pro výrobu a skladování a služby pro motoristy v k.ú. Popůvky 
u Kojetína, lokalizace mezi dálnicí D1 a silnicí I/47 (parc.č. 218/4, 218/5) – plocha 
byla v návrhu územního plánu pro společné jednání vymezena jako zastavitelná 
plocha výroby a skladování VL (plocha č. Z3); po společném jednání byla na zákla-
dě zpřísněných požadavků na ochranu zemědělského půdního fondu z návrhu 
územního plánu vypuštěna – zábor zemědělských pozemků pro tuto zastavitelnou 
plochu představoval celkem 12,26 ha orné půdy, z toho 4,21 ha v I. třídě ochrany 
a 5,91 ha ve II. třídě ochrany, přičemž zabírat pozemky zemědělské půdy v I. a II. 
třídě ochrany lze jen v případě, že veřejný zájem na zábor těchto pozemků výrazně 
převyšuje veřejný zájem na ochraně ZPF, což není tento případ; zábor ZPF pro tuto 
plochu je proto neodůvodnitelný 

- na vymezení plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby v k.ú. Kojetín (parc. č. 
1015) – pozemek leží v koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK2, vymezeném 
pro přeložku silnice II/367, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje v platném znění; vymezení zastavitelné plochy pro rozvoj výroby v této loka-
litě není možné; pozn. dle katastru nemovitostí nejde o pozemek parc. č. 1015, 
ale o část pozemku parc. č. 1342/18.  

10.3. Prověřit, zda tyto plochy vyhoví z hlediska minimalizace negativních vlivů na život-
ní prostředí, vhodným uspořádáním omezit nežádoucí vlivy ploch 
s koncentrovanou výrobní činností zejména na plochy bydlení. 
Vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby, určené pro rozvoj výroby 
a skladování v lokalitách na levém břehu Hané (plochy č. Z42, P8 a P9) leží zcela 
mimo obytnou zástavbu (v případě jižní výrobní zóny je stávající obytná zástavba 
navržena k vymístění), negativní vlivy výroby na plochy bydlení tedy nehrozí. 

11. Veřejná prostranství  

11.1. Vymezit plochy veřejných prostranství pro ochranu zajištění jejich dostatečných 
parametrů a kvality stávajících veřejných prostranství, ve kterých jsou vedeny 
místní komunikace. 

Splněno, stávající veřejná prostranství jsou respektována a vymezena jako plochy 
veřejných prostranství PV. 

11.2. V lokalitách s předpokladem rozvoje či problémových prověřit parametry veřej-
ných prostranství z hlediska stávajícího případně možného budoucího využití okol-
ních ploch a podle potřeby a prostorových možností navrhnout opatření pro zajiš-
tění dostatečných parametrů veřejných prostranství dle platné legislativy. 

Splněno, veřejná prostranství, vymezená pro vedení nových komunikací, určených 
pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch, odpovídají legisla-
tivním požadavkům. 

11.3. Podle potřeby navrhnout nové plochy veřejných prostranství, zejména ve vztahu 
k návrhu zastavitelných ploch. V případě návrhu větších zastavitelných ploch vy-
mezit plochy veřejných prostranství v rozsahu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
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o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpi-
sů. 

Splněno, v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostran-
ství v návaznosti na zastavitelné plochy obytné výstavby, a to jako plochy veřejných 
prostranství – veřejná zeleň ZV, v dostatečném rozsahu dle výše uvedené vyhlášky.  

11.4. Vymezit   plochy   veřejných   prostranství  v   krajině  pro   zajištění   dostatečné 
prostupnosti území. 

Splněno, v krajině jsou vymezeny plochy stávajících účelových komunikací jako plo-
chy veřejných prostranství. 

 
ab)  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání ve-

řejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

1. Požadavky v obecné rovině na řešení koncepce veřejné infrastruktury jsou formulované 
v PÚR ČR v Části 2, Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje, v Čl. (23), (24), (27), (28), (29), (30) a (31), a tyto jsou dále ještě rozpracovány 
v ZÚR OK v kap. A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch 
s rozdílným způsobem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury. Konkrétní úkoly, 
vyplývající ze ZÚR OK pro řešení jednotlivých oblastí týkající se řešeného území jsou 
uvedeny v následujícím textu kapitol. 

Požadavky na řešení koncepce veřejné infrastruktury formulované v PÚR ČR, ve znění Ak-
tualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, a v ZÚR OK v platném znění jsou splněny, vyhodnocení splnění 
těchto požadavků je provedeno v kap. H.1.  

2. Rozbor udržitelného rozvoje zpracovaný v ÚAP v platném znění hodnotí úroveň technické 
infrastruktury jako dobrou. Dílčí úkoly k řešení v oblasti dopravní infrastruktury a vodního 
hospodářství jsou rozvedeny viz dále – bere se na vědomí, viz následující text. 

3. Dopravní infrastruktura  

3.1. Z PÚR ČR vyplývá, že je na řešeném území nutno respektovat vymezení koridoru 
konvenční železniční dopravy ŽD1 Koridor Brno – Přerov (stávající trať č. 300) s větví 
na Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice, a možné využití úseku stávající tratě 
č. 303 Kroměříž – Hulín, za účelem vytvoření koridoru pro rychlou kapacitní 
dopravní cestu a zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí v oblastech 
se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. 

Požadavek je respektován, v územním plánu je pro modernizaci železniční trati 
č. 300 včetně dílčí přeložky trasy v západní části řešeného území a včetně úpravy  
směrového oblouku železniční trati č. 334 vymezen koridor dopravní infrastruktury – 
železniční DK3. 

3.2. Ze ZÚR OK vyplývá, že za stabilizované tahy základní silniční a železniční sítě je 
nutno považovat na řešeném území: 
- dálnici D1 (Vyškov – Kroměříž) – Přerov – Lipník nad Bečvou, jako tah meziná-

rodního a celostátního významu, 
- silnici II/367 Prostějov – Kojetín, jako hlavní tah krajského významu, 
- další tahy zařazené do základní komunikační sítě, které se považují za doplňkové 

tahy krajského významu,  
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- nadřazený kolejový systém, který v řešeném území představuje trať č. 300 Pře-
rov – Brno, 

- trať č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí, jako ostatní celostátní železniční trať, 
u níž je možná modernizace s územními dopady. 

Bere se na vědomí, v územním plánu jsou tyto trasy a tahy respektovány. 

3.3. Z nadřazené územně plánovací dokumentace vyplývá požadavek zapracovat 
do Územního plánu Kojetína tyto záměry: 

- přeložka silnice II/367 Kojetín. Úkolem je vymezit koridor pro přeložku silnice 
II/367 v poloze západního obchvatu Kojetína, a to včetně staveb souvisejících 
– splněno, pro přeložku silnice II/367 je vymezen koridor dopravní infrastruktu-
ry – silniční DK1 

- modernizace železniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě 
s dvoukolejným uspořádáním včetně elektrifikace a včetně souvisejících úprav 
železničních tratí č. 303 a č. 334 – splněno, pro modernizaci železniční trati 
č. 300 včetně dílčí přeložky trasy v západní části řešeného území a včetně sou-
visejících úprav železniční trati č. 334 je vymezen koridor dopravní infrastruk-
tury – železniční DK3, pro úpravy a elektrizaci železniční trati č. 303 je vymezen 
koridor dopravní infrastruktury – železniční DK4 

- územní rezerva pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe – splněno, 
pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe je vymezen koridor územní re-
zervy dopravní infrastruktury – vodní (DV) R1. 

3.4. Při návrhu dopravních staveb a jejich koridorů se řídit zásadami uvedeným v ZÚR 
OK kap. A.4.1.6. Obecná ustanovení s účinností pro návrhy jednotlivých druhů 
dopravy. 

Splněno, obecná ustanovení jsou respektována; v souladu s ustanovením bodu 
42. je šířka navrženého koridoru pro přeložku silnice II/367 snížena na celkovou 
šířku 200 m, pro modernizaci železniční trati č. 300 včetně dílčí přeložky trasy je 
koridor vymezen v šířce 200 m dle ZÚR OK, pro modernizaci a elektrizaci železnič-
ní trati č. 303 včetně dílčí přeložky trasy je šířka navrženého koridoru snížena 
na celkovou šířku 120 m (podrobněji viz kap. E.4.1. Koncepce dopravní infrastruk-
tury); pro vodní cestu D – O – L je koridor územní rezervy ponechán v celkové šířce 
200 m dle ZÚR OK. 

3.5. Navrhnout rozšíření sítě silnic a místních komunikací, které uspokojí potřeby na-
vrhovaného územního rozvoje. 

Splněno; v územním plánu je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční 
DK1 pro realizaci přeložky silnice II/367, koridor dopravní infrastruktury – silniční 
DK2  pro realizaci dílčí přeložky silnice II/436, dále je navrženo několik nových 
místních a účelových komunikací pro zajištění dopravní obsluhy navržených za-
stavitelných ploch.  

3.6.      Na stávající síti vyhledat dopravní závady a navrhnout jejich řešení. 

Splněno, v územním plánu je navrženo odstranění úrovňového křížení silnic 
s železniční tratí č. 300 – je navržen podjezd silnice II/367, nadjezd silnice II/436 
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a podjezd silnice III/43327; dále je navržena úprava napojení ulice Chytilovy 
na silnici III/43327 (ulici Křenovskou). 

3.7. Navrhnout nové odstavné a parkovací plochy pro stupeň automobilizace 1:2,5. 

Splněno v obecné rovině; realizace nových parkovacích a odstavných ploch se při-
pouští v zásadě ve všech plochách zastavěného území, v zastavitelných plochách 
a plochách přestavby; konkrétní nová parkovací plocha je vymezena u Kempu Ko-
jetín (zastavitelná plocha č. Z68).  

3.8. Prověřit záměry výstavby hromadných garáží v lokalitách ul. Polní, ul. Tvorovské, 
ul. Padlých hrdinů a ul. Přerovské, které jsou obsažené v platném Územním plánu 
sídelního útvaru Kojetín, z hlediska jejich aktuálnosti a plochy, které nejsou 
v rozporu s limity využití území nebo s jinými záměry v území, převzít do Územní-
ho plánu Kojetín. 

Záměry výstavby hromadných garáží z platného Územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín z r. 1994 byly prověřeny; jejich umístění však je v řadě případů ve střetu se 
současným využitím území nebo s aktuálními záměry rozvoje obytné výstavby, 
proto do územního plánu nejsou převzaty; v územním plánu nejsou zastavitelné 
plochy pro výstavbu hromadných garáží vymezeny, obecně mohou být hromadné 
garáže realizovány i v jiných lokalitách, v souladu s podmínkami stanovenými 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bez vymezení v grafické části 
územního plánu, nejlépe v blízkosti stávajících bytových domů.  

3.9. Podél silnic a významných místních komunikací zejména v zastavěném území 
a u zastavitelných ploch zajistit územní podmínky pro možnost budování chodní-
ků. 

Splněno, realizace chodníků se připouští v zásadě ve všech plochách zastavěného 
území, zastavitelných plochách a plochách přestavby; v územním plánu jsou 
pro výstavbu chodníků stanoveny obecné podmínky. 

3.10.     Respektovat stávající cyklistické trasy a stanovit podmínky pro případné vymezení 
nových cyklistických tras a samostatných cyklistických stezek. 

Splněno; stávající cyklistické trasy jsou respektovány a doplněny návrhem nových 
cyklotras, dále je navržena samostatná cyklostezka Tovačov – Kroměříž (tzv. Arci-
biskupská cyklostezka, vedená podél toku Moravy. 

3.11. Doplnit systém komunikací vhodných pro další formy turistiky (pěší, hippo 
apod.), zejména takových, které zpřístupní a propojí atraktivity na územní obce i 
obcí okolních. Stanovit podmínky umožňující doplnění cestní sítě v krajině i 
v plochách s jiným způsobem využití. 

Splněno částečně. Řešené území není typickou rekreační oblastí, v územním plánu 
proto nové turistické trasy ani hipostezky nejsou navrženy. Obecně je jejich zřizo-
vání možné jak v zastavěném území a zastavitelných plochách, tak i ve volné kra-
jině, stejně jako výstavba nových komunikací, s určitými omezeními v plochách se 
zvýšenou ochranou přírody. 

3.12. Stanovit podmínky a opatření na ochranu urbanizovaných území před negativní-
mi účinky hluku a vibrací (stavby související s bydlením, ubytováním, zdravotnic-
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tvím apod.), které budou situovány na plochách v blízkosti stávajících komunikací 
nebo jejich přeložek. 

Splněno, pro vymezené zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – měst-
ské a příměstské, situované v blízkosti železničních tratí č. 300 a 334 jsou stano-
veny podmínky podmíněně přípustného využití – přípustnost bude posouzena 
v rámci následného řízení prokázáním splnění ukazatelů  legislativních předpisů 
platných  na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

4. Vodní hospodářství  

4.1. ZÚR OK stanovuje povinnost při řešení vodohospodářské problematiky 
v územních plánech obcí vycházet z platného Plánu rozvoje vodovodů a kanaliza-
cí Olomouckého kraje v platném znění. 

Splněno, požadavky ZÚR OK v platném znění i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje jsou respektovány. 

4.2. Zachovat stávající způsob zásobování pitnou vodou ze zdrojů skupinového vodo-
vodu Kojetín. 

Splněno. 

4.3. Vyhodnotit možnosti stávající vodovodní sítě s ohledem na vymezení zastavitel-
ných ploch, provést posouzení tlakových poměrů vody v síti, a podle potřeby na-
vrhnout její doplnění případně jiná opatření. 

Splněno, pro vymezené zastavitelné plochy je navrženo rozšíření vodovodní sítě.  

4.5. Zásobování pitnou vodou pro lokality mimo dosah veřejného vodovodu řešit in-
dividuálně z vlastních zdrojů. 

Splněno. 

4.6. V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v platném 
znění zapracovat do Územního plánu Kojetín záměry napojení obcí Uhřičice, Pol-
kovice, Oplocany na stávající kanalizační síť Kojetína se zakončením na čistírně 
odpadních vod Kojetín. Obec Lobodice má v tomto smyslu o změnu Programu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v platném znění požádáno. 

Obec Uhřičice je již na kanalizační síť a ČOV města Kojetín napojena, záměr napo-
jení obcí Polkovice a Oplocany je stále platný, ale konkrétně se v Územním plánu 
Kojetín neprojeví. 

4.7. V místní části Kovalovice navrhnout novou kanalizační síť a plochu 
pro samostatnou čistírnu odpadních vod pod obcí. 

Splněno, pro ČOV je vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury – in-
ženýrské sítě TI č. Z54. 

4.8. Navrhnout rozšíření splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu pro vymezené 
zastavitelné plochy. 

Splněno.  
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4.9. Likvidaci odpadních vod objektů mimo dosah kanalizace ponechat stávajícím 
způsobem – akumulací v bezodtokových jímkách, resp. v malých domovních čis-
tírnách odpadních vod s odtokem vyčištěné vody do vhodného recipientu. 

Splněno. 

4.10. Stanovit podmínky pro minimalizaci množství odváděných odpadních vod, tj. se-
parace splašků od vod dešťových a podpora vsaku a zadržování dešťových vod 
v zastavitelných plochách. 

splněno. 

5. Energetika, spoje  

5.1. Z PÚR ČR vyplývá, že je na řešeném území nutno respektovat vymezení koridoru 
P10 pro VVTL plynovod DN 700 PN 63 vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou 
v Kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji s cílem zabezpečení koridoru 
pro posílení významné vnitrostátní přepravní cesty Hrušky – Příbor a P9 pro zdvo-
jení VVTL plynovodu DN 700 PN63 v trase z okolí obce Hrušky v Jihomoravském 
kraji k obci Libhošť v Moravskoslezském kraji včetně výstavby nové kompresoro-
vé stanice u obce Libhošť a navazujícího zdvojení trasy VVTL plynovodu DN 700 
PN 63 v Moravskoslezském kraji v trase z okolí obce Libhošť  (Příbor) k obci Děhy-
lov. 

Aktualizací č. 4 byl koridor P10 pro výstavbu VVTL plynovodu DN 700 PN 63 ve-
doucí z okolí obce Kralice nad Oslavou v Kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlín-
ském kraji z Politiky územního rozvoje ČR vypuštěn. V Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění však dosud zůstává, a proto je (v redukované 
šířce) vymezen i v Územním plánu Kojetín. Koridor P9 pro zdvojení VVTL plynovo-
du DN 700 PN63 v trase z okolí obce Hrušky v Jihomoravském kraji k obci Libhošť 
v Moravskoslezském kraji je v územním plánu vymezen. Podrobněji viz následující 
text. 

5.2. Do Územního plánu Kojetín zapracovat záměry vyplývající ze ZÚR OK: 
- VVTL plynovod DN 700 Hrušky – Příbor, 
- VVTL plynovod Horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín. 

Při návrhu staveb a jejich koridorů se řídit zásadami uvedeným v ZÚR OK kap. 
A.4.2.7. Obecná ustanovení k vymezování koridorů technické infrastruktury 
nadmístního významu. 

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b 
a 3 procházejí územím města Kojetín koridory pro výstavbu: 
- plynovodu přepravní soustavy Moravia – VTL plynovod 
- plynovod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov. 
V územním plánu je pro plynovod přepravní soustavy Moravia vymezen koridor 
technické infrastruktury TK1 v celkové šířce 400 m (200 m od osy na obě strany), 
pro plynovod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov koridor technic-
ké infrastruktury TK2 v celkové šířce 100 m (50 m od osy na obě strany) – dle in-
formace provozovatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o., se 
s výstavbou tohoto plynovodu již neuvažuje, z Politiky územního rozvoje ČR byl 
tento koridor Aktualizací č. 4 vypuštěn. 
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5.3.     Dle územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje je správní úze-
mí obce z hlediska umisťování větrných elektráren hodnoceno jako částečně ne-
přípustné a částečně podmíněně přípustné. S ohledem na charakter území a ome-
zení v území nenavrhovat plochy pro vysoké větrné elektrárny ani farmy větrných 
elektráren. 

Splněno, v územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro výstavbu větrných 
elektráren. 

5.4.      V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravděpodobný vývoj elektric-
kého příkonu s přihlédnutím k rozšíření elektrického vytápění pro 3 % bytů. Na 
základě bilance elektrického příkonu navrhnout koncepci rozvoje sítě VN 22 kV 
a rozmístění nových trafostanic. 

Splněno. 

5.5.      Navrhnout rozšíření středotlakého plynovodu pro navržené zastavitelné plochy. 

Splněno. 

5.6.  V palivo–energetické bilanci tepelných zdrojů preferovat využití zemního plynu 
s doplňkovou funkcí spalování biomasy (dřevní hmoty) a solární a elektrické 
energie. 

Splněno v obecné rovině, jako doporučení v Odůvodnění územního plánu; stano-
vení topných médií je podrobnost nepříslušející územnímu plánu. 

5.7.      Problematiku zásobování teplem ve městě Kojetíně řešit pokud možno s využitím 
systému centrálního zásobování na úkor individuálního způsobu vytápění, který 
však bude naopak běžným v místních částech. 

Splněno v obecné rovině, viz předchozí bod. 

5.8.  Stanovit podmínky, případně vymezit vhodné plochy pro možnost uplatnění ob-
novitelných zdrojů energie. Přednostně se zaměřit na stanovení podmínek 
pro umisťování těchto druhů zařízení v plochách s jiným způsobem využití nebo 
ve „zbytkových plochách“ dopravních koridorů. 

Konkrétní plochy pro výstavbu zařízení pro komerční výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů nejsou vymezeny, jejich realizace je ale přípustná 
v plochách výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT, v plochách výro-
by a skladování – lehký průmysl VL a v plochách výroby a skladování – zeměděl-
ská výroba VZ. 

5.9.      Koordinovat vazby řešeného území na nadřazenou komunikační síť a na nadřaze-
né soustavy inženýrských sítí. 

Splněno, vazby na dopravní i technickou infrastrukturu na území okolních obcí 
jsou koordinovány – viz kap. B. 

6. Ostatní veřejná infrastruktura 

6.1. Odpady 

Nadále uvažovat se svozem a odvozem komunálního odpadu mimo řešené území 
a nové plochy pro skládky odpadů nenavrhovat – splněno. 
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6.2. Civilní ochrana 

Při řešení vycházet z provedené analýzy dopadu rozvojových záměrů na vytváření 
podmínek stability a bezpečnosti obyvatel řešeného území ve vazbě na rozvoj 
a modernizaci prvků bezpečnosti území. 

Ze stanovené koncepce rozvoje města v územním plánu nevyplývají žádná bez-
pečnostní rizika.  

V části řešení zásobování vodou počítat s kapacitou pro požární vodu a v částech, 
které nebudou pokryty odběrnými místy požární vody, řešit v plochách 
s rozdílným způsobem využití problematiku přípustností umístění jiných zdrojů 
požární vody (požární nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch). 

V bilancích potřeby vody je počítáno i s potřebami požární vody, stavby požárních 
nádrží jsou stanoveny ve většině ploch s rozdílným způsobem využití jako přípust-
né, realizace studní a odběrních míst z vodních ploch představuje podrobnost 
nad rámec územního plánu.  

 
ac)  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prosto-

rového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prově-
ření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opat-
ření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

1. Při návrhu koncepce uspořádání krajiny vycházet z rámcových zásad stanovených v PÚR 
ČR v Části 2, Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. V této oblasti se řešení Územního plánu Kojetína týkají vybrané požadavky 
uvedené v Čl. (14), (16), (19), (20), (21), (23), (25) a (26). 

Zásady koncepce uspořádání krajiny stanovené PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 
a 5, jsou v územním plánu splněny, vyhodnocení splnění požadavků je provedeno v kap. 
H.1. 

2. Při řešení Územního plánu Kojetín vycházet z těchto podmínek v ZÚR OK: 

2.1. V ZÚR OK jsou pro řešení koncepce uspořádání krajiny v Územním plánu Kojetína 
směrodatné požadavky v obecné rovině na řešení v územních plánech obcí uvedené 
v kap. A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, bodu 5.1. Priority v oblasti ochrany životního prostředí a kap. A.8. 
Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací 
činnosti obcí a na řešení územně plánovací dokumentaci obcí, zejména 
s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury. 

Požadavky ZÚR OK, v platném znění, na řešení koncepce uspořádání krajiny jsou 
v územním plánu splněny, vyhodnocení splnění těchto požadavků je provedeno 
v kap. H.2. 

2.2. Konkrétním požadavkem vyplývajícím ze ZÚR OK je zapracovat prvky 
nadregionálního územního systému ekologické stability:  
- nadregionální biocentrum č. 104 Chropyňský luh, na jehož území je vymezena 

současně evropsky významná lokalita „Morava – Chropyňský luh“, jako území 
NATURY 2000, 

- nadregionální biokoridor č. K 132. 
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Splněno, nadregionální biocentrum č. 104 Chropyňský luh i nadregionální biokoridor 
č. K 132 jsou v územním plánu vymezeny. 

2.3. Vymezení ploch pro nadregionální územní systém ekologické stability upřesnit 
v podrobnosti územně plánovací dokumentace obce v souladu se zásadami uvede-
nými v ZÚR OK kap. A.4.3 Návrh prvků územního systému ekologické stability. 

Splněno, prvky nadregionálního ÚSES, vymezené ZÚR OK, v platném znění, jsou 
do územního plánu zapracovány, jejich parametry stanovené ZÚR OK jsou dodrženy. 

2.4.    Respektovat základní charakteristiku krajinného celku Haná, do kterého řešené území 
spadá. Přitom zohlednit specifika podmínek území i dosavadního vývoje obce. 

Splněno. Dle ZÚR OK je nutno v krajinném celku Haná udržet charakter otevřené kul-
turní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí, osídlení rozvíjet především 
na březích niv. V územním plánu jsou zásahy do zemědělské krajiny co nejmenší, vy-
volané v podstatě pouze záměry dopravními nadmístního významu (přeložka silnice 
II/367, dílčí směrová úprava silnice II/436, modernizace a dílčí přeložka železniční 
trati č. 300, úprava směrového oblouku železniční trati č. 303), osídlení se rozvíjí 
v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu.    

2.5. Respektovat zařazení řešeného území do specifické oblasti nadmístního významu 
ST4. V této specifické oblasti se dle ZÚR OK připouští zahájit postupem dle „územní 
studie štěrkopísků“ přípravu dalších ložisek. V případě návrhu nové plochy těžby se 
řídit podmínkami zde stanovenými.  

V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro těžbu štěrkopísků. 

3. Rozbor udržitelného rozvoje zpracovaný v Územně analytických podkladech ORP Přerov 
v platném znění hodnotí přírodní pilíř jako příznivý, jeho pozitivní vývoj je potřeba pod-
pořit jednoznačným vymezením prvků územního systému ekologické stability. 

Splněno, v územním plánu jsou prvky ÚSES jednoznačně vymezeny. 

4. Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability doplnit systémem prvků 
lokálního významu. Při návrhu skladebných prvků lokálního systému vycházet z generelu 
územního systému ekologické stability, který byl základem návrhu územního systému 
ekologické stability v dosavadním územním plánu.  

Vymezení lokální úrovně ÚSES vychází z Generelu, s dílčími úpravami, které vyplynuly 
z vymezení zastavitelných ploch, z vymezení koridorů dopravní infrastruktury a z nutnosti 
navázat na prvky ÚSES, vymezené v územních plánech sousedních obcí. Některé biokori-
dory tak byly přesunuty do vhodnějších poloh, některé vypuštěny (při zachování repre-
zentativnosti vymezeného ÚSES v rámci území města Kojetína), u některých biokoridorů 
bylo nutné vložit další biocentra pro dodržení parametru maximální přípustné délky bio-
koridoru – podrobněji viz kap. E.5.2. Územní systém ekologické stability.  

Uplatňuje se požadavek na projednání navrhované koncepce skladebných prvků územ-
ního systému ekologické stability v rozpracovanosti s orgánem ochrany přírody a krajiny. 

Splněno, vymezení prvků ÚSES bylo v průběhu prací konzultováno se zástupci Magistrátu 
města Přerova, Agentury ochrany přírody a krajiny v Olomouci a Krajského úřadu 
v Olomouci. 
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5. Uplatnit prvky územního systému ekologické stability v krajině a další opatření v krajině 
v zájmu zvýšení její ekologické a vodohospodářské stability a zvýšení její rozmanitosti 
i estetické hodnoty, zejména v částech území poznamenaných intenzívním zemědělským 
využíváním půdy a s nerovnoměrným zastoupením přírodních prvků. 

Splněno.  

6. Vedle významných krajinných prvků vyplývajících ze zákona respektovat registrované 
významné krajinné prvky: 
-  Včelínské louky, 
-  Křenovské louky. 

Splněno; registrovaný VKP Včelínské louky, který byl nařízením Olomouckého kraje 
č. 19/2015 vyhlášen přírodní památkou, je součástí vymezeného nadregionálního biocen-
tra 104 Chropyňský luh, VKP Křenovské louky je součástí lokálního biocentra LC37. 

7. Stanovit zásady pro ochranu vzrostlé zeleně na nelesních pozemcích. 

Splněno, vzrostlá zeleň na nelesních pozemcích je vymezena jako plochy smíšené neza-
stavěného území NS s poměrně přísnými podmínkami přípustného využití, omezujícími 
možnost prakticky veškerých staveb kromě nezbytné dopravní a technické infrastruktury. 
Převážná část této zeleně je začleněna do územního systému ekologické stability formou 
interakčních prvků. 

8. Podle potřeby navrhnout doplnění páteřní sítě hlavních účelových komunikací zajišťují-
cích prostupnost krajiny na území obce i vůči okolním sídlům, a to včetně části katastru 
protnuté stavbou dálnice D1. 

Potřeba doplnění sítě účelových komunikací v krajině nebyla zjištěna; nové účelové ko-
munikace jsou navrženy pro zajištění dopravní obsluhy některých navržených zastavitel-
ných ploch a v souvislosti s návrhem přeložky silnice II/367. 

9. Ochrana území před záplavami 

9.1. Sledovat důsledně ochranu nezastavěného území, jehož nezastavitelnost vyplývá 
z polohy v záplavovém území významného vodního toku Morava a záplavového 
území a jeho aktivní zóny významného vodního toku Haná. 

Stanovená aktivní zóna záplavového vodního toku Haná je respektována a nejsou 
v ní vymezeny žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby; v záplavovém území 
leží nebo do něj zasahují následující plochy: 

- zastavitelné plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
č. Z40 a Z41 v lokalitě Závodí; jde o plochy v zastavěném území 

- zastavitelné plochy a plochy přestavby – plochy výroby a skladování – těžký prů-
mysl a energetika VT č. Z42, P8 a P9; jde o plochy, které jsou pro rozvoj výroby 
a skladování dlouhodobě sledovány  

- zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci č. Z45 (prolu-
ka mezi stávající zástavbou), Z65 a Z66 v lokalitě Suché louky. 

9.2. Navrhovaným řešením již současně zohlednit návrh nového vymezení záplavového 
území včetně návrhu jeho aktivní zóny významného vodního toku Morava, které za-
tím nebylo stanoveno opatřením obecné povahy. 
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Do územního plánu jsou zapracována stanovená záplavová území toků Moravy, Ha-
né a Valové včetně vymezených aktivních zón v aktuálním znění. 

9.3. Při uspořádání území zohlednit navrhnout řešení zvýšení protipovodňové ochrany 
formulováním podmínek, případně vymezením ploch pro možnost uplatnění protie-
rozních a preventivních protipovodňových opatření v krajině případně dalších opat-
ření na ochranu zástavby a pozemků proti extravilánovým vodám. 

Dle dostupných informací se na území města Kojetína s žádnými konkrétními proti-
povodňovými opatřeními neuvažuje, obecně lze protierozní a protipovodňová opat-
ření realizovat v krajině v souladu s podmínkami pro využití jednotlivých funkčních 
ploch. 

9.4.  Ochranu území navrhnout formou: 
- aktivní – možnost zvýšení ochrany přímo na tocích nebo stanovením podmí-

nek pro posílení možnosti retence v nivách – viz bod 9.3 
- pasivní – vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území jen ve zvláště 

odůvodněných případech; rozlišovat přístup v případě pozemků uvnitř zasta-
věného území a mimo ně – viz bod 9.1. 

9.5. Pro možnost realizace opatření, jejichž podobu bude možno stanovit na podkladě 
následných dokumentací, vymezit druhy ploch, které realizaci těchto opatření pří-
padně staveb umožní. 

Veškeré plochy umožňují realizaci protipovodňových opatření.  

10. Vodní toky směrově neupravovat, nenavrhovat jejich zatrubnění – splněno. 

11. V částech krajiny bez vazby na zastavěné plochy případně dopravní koridory chránit ne-
zastavěné území, tj. neuvažovat zde vznik nových stavebních aktivit s výjimkou specific-
kých funkcí reagujících na podmínky a dosavadní vývoj v území (např. pro podporu ex-
tenzívního rekreačního využívání krajiny). Ani vazba na dopravní koridory však nemůže 
znamenat automaticky oprávněnost požadavků na urbanizaci přilehlého území. 

Splněno, zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území kro-
mě zastavitelné plochy, vymezené pro výstavbu ČOV v Kovalovicích (plocha č. Z54), jejíž 
umístění mimo zastavěné území je odůvodněné a kromě zastavitelných ploch veřejných 
prostranství, vymezených pro stavbu cyklostezky (plochy č. Z60, Z61, Z62 a Z63).  

12. V nezastavitelném území všeobecně pak stanovit takové podmínky využití ploch, které 
umožní budování i dalších nevymezených prvků polní cestní sítě resp. dalších společných 
zařízení řešených komplexní pozemkovou úpravou, sítí a zařízení veřejné technické in-
frastruktury a skladebných prvků, při respektování funkčnosti celého systému. 

Splněno.  

13. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro funkce lesa 

13.1. Územní uspořádání a zejména návrh zastavitelných ploch řešit šetrně s ohledem 
na kvalitu a obhospodařování zemědělské půdy a pozemky určené k plnění 
funkce lesa. 

Vymezené zastavitelné plochy v převážné většině navazují na zastavěné území 
(viz bod č. 11); do ucelených zemědělských ploch zasahují především koridory do-
pravní infrastruktury – silniční, vymezené pro přeložku silnice II/367 (záměr, 
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vyplývající ze ZÚR OK) a pro přeložku silnice II/436 a koridory dopravní infrastruk-
tury – železniční, vymezené pro směrové úpravy železničních tratí č. 300 a 303 
(záměry, vyplývající ze ZÚR OK). Lesní pozemky zabírány nejsou. 

13.2. Při návrhu záborů zemědělského půdního fondu dbát na minimalizaci narušení 
územní organizace hospodaření na půdě, nevýhodné „zbytkové“ plochy možno 
navrhnout využít pro ekologické funkce krajiny. 

Dtto předchozí bod; veškeré vymezené zastavitelné plochy přímo navazují na za-
stavěné území, zbytkové plochy nevznikají.  

13.3. Vymezit územní podmínky pro možnost ochrany půdy před vodní a větrnou erozí 
a zvýšení ekologické kvality zemědělsky intenzívně využívaného území. 

Realizace staveb a opatření proti vodní a větrné erozi je přípustná ve všech plo-
chách v krajině. 

13.4. Vyhodnotit důsledky navrženého řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa – splněno, viz kap. G. 

14. Řešení koncepce krajiny včetně návazností územního systému ekologické stability koor-
dinovat s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. 

Splněno. 

 
B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 

JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

1. V územním plánu vymezit koridor pro územní rezervu stavby vodní cesty Dunaj – Odra – 
Labe, a to s případným upřesněním parametrů koridoru vyplývajícího z nadřazené 
územně plánovací dokumentace do podmínek a do podrobnosti územně plánovací do-
kumentace na úrovni obce. 

Splněno, pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe je vymezen koridor územní rezervy do-
pravní infrastruktury – vodní (DV) R1. 

2. Další případné plochy a koridory územních rezerv vymezit, pokud to návrh urbanistické 
koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, a na základě dohody s obcí. 

Jiné plochy ani koridory územních rezerv vymezeny nejsou.  

 
C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Vymezit v územním plánu veřejně prospěšné stavby (stavby pro veřejnou dopravní a tech-
nickou infrastrukturu), veřejně prospěšná opatření (opatření nestavební povahy, sloužící 
ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního a kulturního bohatství) 
a asanace: 

1. Vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace: 
-  D19, D029   II/367 Kojetín, přeložka, 
-  D47              modernizace železniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě, 
-  E14              VVTL plynovod DN 700 Hrušky – Příbor, 
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-  E17              VVTL plynovod Horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín. 

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b a 3, jsou 
na území města Kojetín vymezeny následující veřejně prospěšné stavby dopravní a tech-
nické infrastruktury: 
-  D19       II/367 Kojetín, přeložka, 
-  D47         modernizace železniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě Brno – 

Přerov, 
-  D63 železniční trať č. 303 Kojetín – Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice, elek-

trizace trati 
-  E14            plynovod přepravní soustavy Moravia – VTL plynovod, 
-  E17            plynovod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov. 
V územním plánu jsou všechny tyto stavby vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. 

2. Založení prvků územního systému ekologické stability: 
- vymezení nadregionálního biocentra č. 104 Chropyňský luh, 
- vymezení nadregionálního biokoridoru č. K 132. 

Jako veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny chybějící části jak nadregionálního bio-
centra č. 104 Chropyňský luh a nadregionálního biokoridoru K 132, tak i chybějící části 
lokálních prvků ÚSES. 

3. Další veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření nebo plochy asanace na 
základě potřeby vyplývající z navrhovaného řešení a po dohodě s obcí. 

Splněno, viz kap. E.7. 

4. U staveb a opatření, pro které bude uplatněno předkupní právo, bude uvedena dotče-
nost do jednotlivých pozemků a v čí prospěch bude toto právo uplatněno. 

Splněno, viz kap. E.8. 
 

D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, vymezit plo-
chy a koridory, pro které bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním 
regulačního plánu, případně zpracováním území studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 
V případě územní studie stanovit i lhůtu pro její pořízení. 

Stanovená urbanistická koncepce nevyžaduje vymezení ploch, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie nebo dohodou o parcelaci. 
 

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Územní plán bude zpracován bez variant řešení s tím, že případné dílčí varianty budou 
projednány a dohodnuty v rámci rozpracovanosti návrhu územního plánu. 

Splněno, varianty byly projednány v rámci zpracování návrhu územního plánu. 
 



 

26 
 

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU                                                          
A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

1. Územní plán Kojetín bude zpracován jako návrh územního plánu v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních 
předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění, a s dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, platnými v době jeho zpracování – splněno. 

2. Územní plán Kojetín bude členěn na dvě části:  

 I. Územní plán  

 II. Odůvodnění územního plánu  

I. Územní plán bude obsahovat:  

Textovou a tabulkovou část  
Grafickou část v rozsahu:  
1. Výkres základního členění území  měř. 1:5 000 
2. Hlavní výkres         měř. 1:5 000 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   měř. 1:5 000  

Výkres pořadí změn v území (etapizace) v měř. 1:5 000 bude zpracován v případě, že tato 
potřeba vyplyne z navrhovaného řešení. 

 
II. Odůvodnění územního plánu bude obsahovat:  

Textovou a tabulkovou část  
Grafickou část  
1. Koordinační výkres           měř. 1:5 000 
2. Výkres širších vztahů     měř. 1:50 000  
3. Výkres přepokládaných záborů půdního fondu  měř. 1:5 000 

Splněno, všechny uvedené výkresy jsou zpracovány, pro přehlednost jsou z Hlavního výkre-
su vyčleněny samostatné výkresy dopravní a technické infrastruktury.  

Grafická část bude odpovídat požadavkům metodiky MINIS – Minimální standard pro digi-
tální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2, doporučené pro zpracování územně plá-
novací dokumentace v Olomouckém kraji – splněno v aktuální verzi – MINIS, verze 2.3. 

3. Územní plán Kojetín bude předán: 
- pro účely projednání ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a na CD nosiči se soubory 

ve formátu *pdf,  
- vydaná dokumentace v tištěné formě ve 4 vyhotoveních a ve 4 vyhotoveních na CD no-

siči: grafická část ve formátech *dgn a *pdf, textová část ve formátech *doc, *xls 
a *pdf. 

 
Dokumentace bude odevzdána ve složce formátu A3. Textové části budou 
v nerozebíratelných vazbách. 
Dokumentace bude opatřena podpisem a autorizačním razítkem projektantů příslušných 
profesí. 
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Vše splněno, digitální zpracování grafické části územního plánu je provedeno v souladu 
s metodikou MINIS Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, ver-
ze 2.3. 
 

G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU                          
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se neuplatňuje 
s odůvodněním, že předložený návrh zadání nastavuje požadavky na rozvoj území tak, aby 
navrhovaná koncepce neměla vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
a nebude ji proto nezbytné ani účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní 
prostředí. 

Zadání uplatňuje požadavky na posílení stability prvků přírodního pilíře (návrh územního 
systému ekologické stability a dalších krajinotvorných prvků) a na umístění záměrů, které 
přispějí k vyváženosti dalších pilířů udržitelného rozvoje.  

Dálnice D1, která je stavbou nadmístního významu, byť je posuzovaná jako bariéra v území, se 
do územního plánu přebírá jako stavba v území již stabilizovaná.  

Bere se na vědomí. 

 

B.1. Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami 
k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 

     Návrh územního plánu neobsahuje varianty řešení, postup podle § 51 odst. 2 stavebního 
zákona nebude použit. 

 

B.2. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě                          
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona 

     Postup podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebyl použit. 

 

B.3. Vyhodnocení souladu s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 
odst. 3 stavebního zákona 

     Postup podle § 53 odst. 3 stavebního zákona nebyl použit. 

 

B.4. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu 
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona 

     Postup podle § 54 odst. 3 stavebního zákona nebyl použit. 

 

B.5. Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny                             
a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  

     Nevztahuje se ke zpracování Územního plánu Kojetín. 
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C.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

 

     Záměry nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olo-
mouckého kraje, v platném znění, se týkají likvidace odpadních vod a návrhu rozvoje cyklotu-
ristiky. Jde o následující záměry: 

- Na území obce Křenovice zasahuje výústní objekt z navržené ČOV Kovalovice (součást měs-
ta Kojetín) – tento záměr je obsažen v platném Územním plánu Křenovice; umístění výúst-
ního objektu na území města Kojetína není vzhledem k výškovým a prostorovým poměrům 
území možné. 

- V územním plánu je navržena cyklotrasa vedená po stávající komunikační síti 
v severojižním směru. V severní části řešeného území je vedena po stávající účelové komu-
nikaci ve směru na Stříbrnice, kde je možno se napojit na značenou cyklistickou trasu 
č. 5084 (Měrovice nad Hanou – Doloplazy).  V jižní části území se napojuje na účelovou 
komunikaci, po které je možno pokračovat dále směrem na Dřínov s napojením na stávající 
značenou cyklotrasu č. 5013 (Prostějov – Uherské Hradiště). 

- V územním plánu je navržena samostatná cyklostezka Tovačov – Kroměříž, která je součás-
tí připravovaného projektu tzv. Arcibiskupské cyklostezky, která by měla v budoucnu pro-
pojit Olomouc a Kroměříž, tedy dvě arcibiskupská města. V územním plánu jsou na základě 
dostupné projektové dokumentace (Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín; Atelis – 
ateliér liniových staveb, 12/2016) navrženy dva úseky této plánované cyklostezky. Severní 
úsek cyklostezky je veden podél řeky Moravy na zpevněné hrázi mezi městy Kojetín a To-
vačov, jižní úsek cyklostezky je veden podél levého břehu řeky Moravy ve směru na Kromě-
říž.        

 

 

 
 

D. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
 

     Územní plán Kojetín neobsahuje žádné prvky regulačního plánu. 

 

 
 
 

E.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 

E.1. Vymezení zastavěného území 

     Zastavěné území je vymezeno k 1. 3. 2021 v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Hranice zastavěného 
území vychází z intravilánu stanoveného k 1. 9. 1966, který je doplněn o následně zastavěné 
pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy 
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na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další pozemky podle 
§ 58, odst. 2, písm a)-e) stavebního zákona. Zastavěné území tvoří několik samostatných čás-
tí – ucelená zástavba vlastního města Kojetína, ucelená zástavba dvou samostatných venkov-
ských sídel – Kovalovic a Popůvek a několik samostatných lokalit: 

- pozemky areálu ČOV a dalších samostatných zařízení technické infrastruktury na pravém 
břehu řeky Moravy jižně železniční trati č. 300 

- pozemky areálu transformační stanice, čerpací stanice pohonných hmot a obytné zástav-
by na ulici Padlých hrdinů v lokalitě Červené domky 

- pozemky zemědělského areálu v lokalitě Psoluky  
- pozemky výrobních areálů na ulici Vyškovské 
- pozemky výrobního areálu v lokalitě Levý trávník 
- pozemky areálu Honebního sdružení města Kojetín v lokalitě U Hájenky 
- pozemky obytné zástavby v lokalitě Včelín 
- pozemky obytné a rekreační zástavby v lokalitě Suché louky 
- pozemky rekreační zástavby v lokalitě Horní louky 
- pozemky zahrad se zahradními domky v lokalitě Za Hanou 
- pozemek stavby technického vybavení v lokalitě Přední Padělky 
- pozemek čistírny odpadních vod obce Křenovice 
- několik pozemků již neexistujících staveb ve volné krajině. 

  Souvisle zastavěné území města Kojetína tvoří ucelený útvar, kterým ve směru sever – jih 
prochází hlavní komunikační osa města – silnice II/367 (Olomoucká ul.). Základní komunikač-
ní skelet města doplňují silnice II/436 (ul. Přerovská), III/4335 (ul. Vyškovská) a III/43327 
(ul. Křenovská). Ve směru východ – západ protíná město železniční trať č. 300, trať č. 334 
lemuje zástavbu města ze západu a trať č. 303 z jihovýchodu. Přibližně ve středu zastavěné-
ho území Kojetína je situováno historické jádro města, tvořené typickou smíšenou městskou 
zástavbou, s vestavěnou občanskou vybaveností a několika významnějšími samostatnými 
objekty a obklopené pásy veřejné zeleně – parků. Na historické jádro navazuje převážně níz-
kopodlažní zástavba rodinných domů, do které jsou vklíněny dvě lokality vícepodlažních by-
tových domů. Většina zařízení občanské vybavenosti je soustředěna v historickém jádru měs-
ta, kolem Masarykova náměstí a na ulici Olomoucké, samostatné větší areály (areály škol, 
nákupní střediska, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, apod.) jsou rozmístěny mezi 
obytnou zástavbou. V severovýchodní části města jsou soustředěny sportovní areály (koupa-
liště, stadion Morava TJ Slavoj Kojetín, areál BMX, loděnice na soutoku Moravy a Mlýnského 
náhonu). Jižně železniční trati č. 300 je situována rozsáhlá výrobní zóna (Jižní výrobní zóna), 
kde jsou soustředěny největší výrobní areály (Moravský lihovar Kojetín a řada dalších) a fo-
tovoltaická elektrárna (Solární park Kojetín). Druhá větší výrobní zóna (Západní výrobní zóna) 
je na západním okraji města, u silnice III/4335 (HG Style, s.r.o. a další), další výrobní areály 
jsou rozptýleny mezi obytnou zástavbou. Západně železniční trati č. 334 se nachází velký ze-
mědělský areál – Agro – družstvo Morava – farma pro chov prasat. 

    Zástavba Popůvek je soustředěna kolem silnice III/43327, tvoří ji převážně nízkopodlažní 
obytná zástavba, zařízení občanského vybavení zde prakticky nejsou. V jižní části sídla je roz-
sáhlý výrobní areál (Hanák nábytek a.s., Univers centrum stolárna Polák), v severní části 
sportovní areál. 

    Zástavba Kovalovic tvoří ucelený útvar kolem silnice III/14715, tvoří ji převážně nízkopod-
lažní obytná zástavba. Na západním okraji sídla se nachází rozsáhlý sportovní areál 
s koupalištěm (mimo provoz) a fotbalovým hřištěm TJ Sokol Kovalovice, na jižním okraji vý-
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robní areál (různé podnikatelské subjekty) a na severním okraji hřbitov. V objektu bývalého 
zámečku je kulturní dům, dále je zde malá prodejna a kaple sv. Františka. 

 

E.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

E.2.1. Základní koncepce rozvoje obce vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění, jsou stanoveny priori-
ty územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, je zpřesněno vymezení 
rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymeze-
ny oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území 
více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy), je zpřesněno vymezení 
specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny další specifické 
oblasti nadmístního významu, je zpřesněno vymezení ploch a koridorů vymezených v politice 
územního rozvoje, jsou vymezeny plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch 
a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, 
jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civili-
začních hodnot území kraje, jsou stanoveny cílové kvality krajin včetně územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně pro-
spěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezena asa-
nační území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 
jsou stanoveny požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí, jsou vymezeny plo-
chy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií a jsou vyme-
zeny plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich využití.  

Území města Kojetína není zahrnuto do upřesněných rozvojových oblastí, rozvojových os 
ani specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje, část území města (k.ú. Koje-
tín a k.ú. Popůvky u Kojetína) je ale součástí rozvojové osy nadmístního významu OR4 Koje-
tín, která dále zahrnuje území obcí Křenovice, Mořice, Nezamyslice, Němčice nad Hanou, 
Stříbrnice, Tištín, Vítčice a Vrchoslavice. V této rozvojové ose je třeba zejména zpřesnit 
a chránit koridory pro přeložku silnice II/367, pro elektrizaci železniční tratě č. 303, pro mo-
dernizaci železniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě a odbočení na Kroměříž, 
pro modernizaci žel. tratě č. 301, pro výstavbu plynovodu přepravní soustavy Kralice 
nad Oslavou – Bezměrov a pro výstavbu plynovodu přepravní soustavy „Moravia – VTL ply-
novod“ a řešit územní souvislosti v území navazujícím na dálnicí D1, zejména u mimoúrovňo-
vých křížení, zajistit ochranu koridoru územní rezervy pro průplavní spojení D-O-L, upřesnit 
umístění transformační stanice 110/22 kV Dřevnovice, včetně napájecího vedení 110 kV, 
zajistit ochranu území pro umístění ploch a koridorů pro stavby a opatření ke snížení povod-
ňových rizik a řešit potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve vztahu ke stávají-
cím přírodním a antropogenním limitům v území. V souladu s těmito požadavky územní plán 
vymezuje koridory pro výstavbu přeložky silnice II/367, pro elektrizaci železniční tratě č. 303, 
pro modernizaci železniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě, pro výstavbu plyno-
vodu přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov a pro výstavbu plynovodu přeprav-
ní soustavy „Moravia – VTL plynovod“ a koridor územní rezervy pro výstavbu průplavního 
spojení Dunaj – Odra – Labe. 
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V rámci vymezení specifických oblastí nadmístního významu je území obce zařazeno 
do specifické oblasti SOB-k5, ve které se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje 
a sociální soudržnosti obyvatel území; specifická oblast SOB-k5 zahrnuje jihozápadní část 
území ORP Přerov – území měst a obcí Tovačov, Oplocany, Lobodice, Uhřičice, Polkovice, 
Kojetín, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice a Křenovice. V této specifické oblasti je nutno vytvo-
řit podmínky pro hospodářský rozvoj a pro posílení sociální soudržnosti, a to zejména přimě-
řenou lokalizací zastavitelných ploch pro bydlení, zkvalitněním dopravní, technické a občan-
ské infrastruktury, vymezením ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovní-
ho ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel a optimálním využíváním zejména 
stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. funkční optimalizací využití území. V souladu 
s těmito požadavky územní plán vymezuje zastavitelné plochy, určené pro novou obytnou 
výstavbu, stabilizuje plochy stávajících ekonomických aktivit a vymezuje plochy pro jejich 
rozvoj, navrhuje zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a navrhuje využití brown-
fields, tj. opětovné využití nevyužitých a devastovaných ploch. 

Východní část řešeného území je dále součástí vymezené specifické oblasti nadmístního 
významu s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných 
surovin ST4.  V této specifické oblasti se dle ZÚR OK připouští zahájit přípravu dalších nových 
těžeb ložisek, a to především v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a postupným ukonče-
ním a zahlazením těžby stejné komodity na okolních ložiscích. Pro vymezené specifické ob-
lasti ST1 – 6 jsou stanoveny obecné zásady, vztahující se k těžbě štěrkopísku a k následnému 
využití a rekultivaci území po ukončení těžby; tyto zásady se území města Kojetín netýkají, 
s těžbou nerostných surovin se na území města neuvažuje.  

    Dále je dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění řešené území vy-
mezeno jako součást rekreačního krajinného celku (RKC) Kojetín – Tovačov. Území vymeze-
ných rekreačních krajinných celků jsou definována jako území vhodná pro pobytovou rekrea-
ci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou a ochrana kra-
jinných a přírodních hodnot. V rekreačním krajinném celku Kojetín – Tovačov má předpokla-
dy rozvoje rekreace a cestovního ruchu zejména Tovačov (rekreace u Tovačovských jezer), 
v Kojetíně je rekreační funkce daleko méně významná a omezuje se spíše na běžnou denní 
rekreaci obyvatel; z hlediska cestovního ruchu má Kojetín význam pro své kulturní památky 
(významné jsou památky židovské); významnější rozvoj rekreace a cestovního ruchu zde nel-
ze očekávat. V územním plánu jsou pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu vymezeny tři za-
stavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci v lokalitě Suché louky, jsou 
navrženy nové cyklotrasy a cyklostezka Tovačov – Kroměříž.  
 
     Územní plán rozvíjí území města Kojetína jako součást stabilizované sídelní struktury ob-
lasti Hané, zachovává charakter kompaktní zástavby a otevřené kulturní venkovské krajiny 
s dominantní zemědělskou funkcí, v lesozemědělské krajině. Do zemědělské krajiny neumis-
ťuje žádné rozvojové záměry s výjimkou navržených tras dopravní a technické infrastruktury, 
které vyplývají ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění a navržené 
ČOV v Kovalovicích, kterou nelze do těsné blízkosti zastavěného území umístit. Všechny za-
stavitelné plochy, vymezené pro novou obytnou výstavbu, přímo navazují na zastavěné úze-
mí.  
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E.2.2. Základní koncepce rozvoje města 

     Územní plán navazuje na dosavadní historický a stavební vývoj města vymezením zastavi-
telných ploch bezprostředně navazujících na zastavěné území, zachovává stávající venkovský 
charakter samostatných sídel Kovalovic a Popůvek, respektuje a rozvíjí převažující funkce 
města, tj. především funkci obytnou, výrobní a zemědělskou a vymezuje zastavitelné plochy 
především pro obytnou výstavbu, pro nové výrobní aktivity a pro nová veřejná prostranství. 
Dále vymezuje koridory pro stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního význa-
mu, navrhuje zlepšení dopravní a technické infrastruktury pro stávající zástavbu a její rozvoj 
pro vymezené zastavitelné plochy. 

     Koncepce uspořádání krajiny zachovává dominantní zemědělskou funkci krajiny, vytváří 
podmínky pro posílení její ekologické stability vymezením ploch územního systému ekologic-
ké stability a stanoví zásady pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření v krajině v sou-
ladu s požadavky na ochranu přírodních hodnot území. 

Cílem zpracování územního plánu je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného 
území a vytvoření předpokladů k zabezpečení jeho udržitelného rozvoje – úkolem stanovení 
urbanistické koncepce rozvoje města a koncepce rozvoje krajiny je dosáhnout obecně pro-
spěšného souladu veřejných a soukromých zájmů. Hlavní zásadou stanovené koncepce roz-
voje řešeného území byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických 
a přírodních hodnot řešeného území, zejména ochrana kvalitní zemědělské půdy. 

Z hlediska budoucího rozvoje města Kojetín jsou hlavními prioritami dostatečná nabídka 
ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst, 
rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného prostředí 
a ochrana sídelní a krajinné zeleně a ochrana přírodních, kulturních, historických a urbanis-
tických hodnot. 

Město Kojetín je nutno vnímat jako stabilizované sídlo SO ORP Přerov, s vyváženým podí-
lem obytných a výrobních funkcí. Rozvojové možnosti města jsou podmíněny zejména za-
chováním atraktivity bydlení, využitím určitého (omezeného) rekreačního potenciálu řeše-
ného území, ale především vytvořením územních podmínek pro vznik nových pracovních 
míst. Základním problémem řešeného území je nerovnovážný stav hospodářského pilíře ře-
šeného území; posílení hospodářských podmínek je třeba řešit především s ohledem na kva-
litu bydlení a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost lokalit) a na podmínky 
ochrany přírody a krajiny.  

      Podkladem pro upřesnění (reálnou a rámcovou kvantifikaci) koncepce rozvoje řešené-
ho území z hlediska vývoje počtu obyvatel a bytů je analýza sociodemografických podmínek, 
prognóza vývoje počtu obyvatel a navazující bilance vývoje bytového fondu – reálné potřeby 
bytové výstavby. Tato bilance je východiskem pro přiměřený návrh ploch pro bydlení a nava-
zující optimalizaci technické infrastruktury obce. 

    Na vývoj počtu obyvatel v řešeném území měly dlouhodobě vliv tyto hlavní faktory: 

 Poloha v intenzivně využívané zemědělské krajině, v blízkosti Kroměříže a Přerova. 

 Dobré železniční spojení města a pozitivní vývoj širšího dopravního napojení města 
(na dálnici).  

 Území nebylo postiženo poklesem počtu obyvatel po II. světové válce, obyvatelstvo 
řešeného území vykazuje dlouhodobou stabilitu, nižší sociální soudržnost obyvatel je 
možno očekávat v  zejména v zástavbě bytových domů. 
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Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1869 je patrný z následující tabulky. 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v řešeném území 

územní                  
jednotka 
část obce 

skutečnost prognóza 

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017*
**** 

2035 

Kojetín celkem 
4325 6627 6913 5801 6074 6380 6756 6530 6432 6270 

6200-
6100 

Kojetín 3805 6051 6214 5213 5510 5879 6339 6226 6136 5945 5860 

Popůvky 273 249 303 253 236 215 200 153 156 170 180 

Kovalovice 247 327 396 335 328 286 217 151 140 155 160 

* rok 2017 podle evidence obyvatel obce 
 
Vývoj počtu obyvatel v řešeném území po r. 2000 (zdroj: ČSÚ,  podle evidence bydliště) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přirozená měna 

= narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2003 6 438 58 79 95 115 -21 -20 -41 

2004 6 397 65 66 123 123 -1 - -1 

2005 6 396 64 58 135 128 6 7 13 

2006 6 409 60 54 110 115 6 -5 1 

2007 6 410 89 81 171 160 8 11 19 

2008 6 429 61 64 119 124 -3 -5 -8 

2009 6 421 77 60 125 96 17 29 46 

2010 6 467 62 67 106 129 -5 -23 -28 

2011 6 439 57 70 76 124 -13 -48 -61 

2012 6 378 61 68 88 129 -7 -41 -48 

2013 6 330 61 72 112 168 -11 -56 -67 

2014 6 263 53 63 115 139 -10 -24 -34 

2015 6 229 51 90 147 161 -39 -14 -53 

2016 6 176 65 65 155 162 - -7 -7 

2017 6 169 
       

Počet obyvatel v řešeném území v minulosti (v posledních cca 100 letech) spíše klesal 
či stagnoval. Krátká období růstu nenahradila předchozí poklesy, v současnosti je počet oby-
vatel ve městě nižší než v roce 1900. Důsledky druhé světové války se dále promítly do po-
klesu počtu obyvatel. Mírný růst nastal v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století 
v souvislosti s výstavbou sídlišť, ale již v osmdesátých letech nastal pokles trvající až do pře-
lomu století.  

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v na začátku r. 2017 v řešeném území 6170 
bydlících obyvatel, počet obyvatel udávaných městem je vyšší – cca 6270 (včetně zahrnutí 
přítomných cizinců). Údaje města jsou brány jako výchozí pro bilance, protože obsahují i úda-
je o počtu obyvatel za části města. Při práci s údaji o počtu obyvatel je nutno vnímat, že 
v současnosti existují čtyři druhy dostupných údajů, které se z různých (zejména metodic-
kých důvodů) liší. 

Ze sčítání jsou k dispozici definitivní a předběžné údaje, přičemž na rozdíl od minulosti jsou 
definitivní údaje i obsahově odlišné, na základě deklarování obvyklého bydliště, nikoliv evi-
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dence obyvatel (v minulosti tzv. trvalého bydliště), tak jak je tomu u předběžných výsledků. 
Na základě průběžné evidence a oprav ze sčítání jsou ČSÚ publikovány průběžná data o po-
čtu obyvatel, čtvrtým údajem pak jsou údaje z evidence obyvatel obcí. Zpřesnění evidence 
obyvatel bylo již v minulosti výrazným požadavkem obcí, protože je rozhodující pro rozpoč-
tové určení daní (příjmy obcí).  

Vývoj počtu obyvatel je možno z hlediska obecných demografických podmínek (převažující 
pokles počtu obyvatel ve městech) považovat v posledních cca 10 letech za průměrný, stag-
nační. Rozhodujícím faktorem vývoje je saldo migrace, která však v posledních letech bylo 
výrazně záporné. 

I v řešeném území se omezeně projevují obecné preference bydlení v příměstských sídlech 
zejména s atraktivním rekreačním prostředím a s dobrou dopravní dostupností. Pokles počtu 
obyvatel „generují“ ve městech zejména sídliště s bytovými domy, kde počet bytů stagnuje 
a klesá jejich průměrná zalidněnost, tj. i počet obyvatel těchto sídlišť. Příčin je celá řada, 
od regulace nájmů, způsobu vlastnictví, který brání intenzifikaci využití tohoto území 
až po vlastní demografický a sociální vývoj (ztráty funkce rodiny, klesající sociální kooperativ-
nost obyvatel).   

Věková struktura obyvatel v Kojetíně vykazovala (r. 2011) nadprůměrné až nepříznivé 
charakteristiky pouze v okrajových částech. I přes celkové stárnutí obyvatel není současná 
věková struktura negativně vychýlena vzhledem k průměru ČR.  
 
Počet obyvatel a věková struktura – srovnání s ČR   
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – definitivní údaje – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty) 

  
Celkem 

obyvatel 
Muži Ženy 0-14 let 15-64 let 65+let 

Kojetín Počet 6 170 3 032 3 138 912 4 237 993 

 
% 100,0 % 49,1 % 50,9 % 14,8 % 68,7 % 16,1 % 

Olomoucký kraj Počet 628 427 305 526 322 901 90 398 434 573 101 647 

 
% 100,0 % 48,6 % 51,4 % 14,4 % 69,2 % 16,2 % 

ČR Počet 10436560 5109766 5326794 1488928 7267169 1644836 

  
100 % 49,0 % 51,0 % 14,3 % 69,6 % 15,8 % 

 
Vývoj věkové struktury obyvatel a srovnání s ČR  
(zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011) 

Věková skupina – sčítání 26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 

Obyvatel celkem 6448 6432 6529 

0 -14 let (předproduktivní) 985 1071 1365 

15-64 let (produktivní) 4452 4521 4336 

65+ let (poproduktivní) 1011 840 828 

 
Podíl – řešené území 

0 -14 let (předproduktivní) 15,3 % 16,7 % 20,9 % 

65+ let (poproduktivní) 15,7 % 13,1 % 12,7 % 

 
Srovnání – podíl ČR 

0 -14 let (předproduktivní) 14,5 % 16,2 % 21,0 % 

65+ let (poproduktivní) 15,9 % 13,8 % 12,7 % 

     Stárnutí obyvatel – nepříznivý vývoj věkové struktury se dlouhodobě promítá do poklesu 
potřeb školských a naopak růstu poptávky po sociálně zdravotních zařízeních (zejména 
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do oblasti komunitního plánování). Počet dětí 0-14 let v Kojetíně poklesl z 1071 v r. 2001 
na 971 v roce 2016, počet obyvatel v poproduktivním věku (nad 65 let) vzrostl z 840 na 1141 
(ve srovnatelném období). Zde je však nutno připomenout, že rozsah poptávky po sociálních 
službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudržnost obyvatel území. 

Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech (tlak na pokles počtu obyvatel), roz-
vojovým podmínkám města Kojetína (rozvoj dopravní infrastruktury) a obecným tendencím 
v rozvoji osídlení, je možno předpokládat další mírný pokles až stagnaci počtu obyvatel, 
na cca 6200-6100 obyvatel do roku 2035 (limitujícím faktorem je zejména dostatek disponi-
bilních stavebních pozemků pro bydlení). Omezujícím faktorem rozvoje řešeného území jsou 
zejména podmínky zaměstnanosti vzhledem ke zdrojům pracovních příležitostí (dlouhodobě 
velmi nepříznivá situace v zaměstnanosti na Přerovsku, či přesněji přímo na Kojetínsku).  

Podle definitivních výsledků sčítání z roku 2011 bylo v Kojetíně 2914 ekonomicky aktivních 
obyvatel, v roce 2001 – 3312 (z nichž vyjíždělo za prací 1364 osob (51 %), 1138 mimo obec, 
do obce dojíždělo za prací 621 osob). Údaje o pohybu za prací ze sčítání 2011 uvádějí 742 
vyjíždějících za prací mimo obec a 308 dojíždějících. Saldo pohybu za prací je dlouhodobě 
záporné – cca 430 osob. Vyjížďka byla a je orientována především na Přerov, Kroměříž 
a Chropyni. Počet pracovních míst v řešeném území je odhadován na cca 2000, především 
ve službách, průmyslu, drobném podnikání a okrajově v zemědělské výrobě. 
 
Dlouhodobý vývoj ekonomické aktivity (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011) 

Skupina obyvatel – sčítání 26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 

Ekonomicky aktivní 3067 3312 3415 

Nezaměstnaní 450 583 67 

míra nezaměstnanosti 14,7 % 17,6 % 2,0 % 

  Srovnání – míra nezaměstnanosti – průměr ČR 

míra nezaměstnanosti 9,8 % 9,3 % 2,3 % 

  
Vývoj nezaměstnanosti v posledních letech a širší srovnání (zdroj: ČSÚ) 

Rok 

2013 2014 2015 
  

2016 Podíl dosažitelných nezaměstnaných  

Česká republika 8,2 % 7,4 % 6,1 % 5,1 % 

Kojetín 13,0 % 11,8 % 9,2 % 8,0 % 

Nezaměstnaných v obci – dosažitelní 558 495 385 331 

Nezaměstnaných v obci – celkem 592 539 440 398 

Relativní úroveň nezaměstnanosti ČR=100 %         

Kojetín 158 % 160 % 151 % 158 % 

 
    Od ledna 2013 se přechází v ČR na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti s názvem 
podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání 
ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud 
zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné 
uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám, jejichž aktuální počet byl 
znám pouze v době sčítání. Nový ukazatel je z metodického hlediska vhodnější, s původním 
ukazatelem je však nesrovnatelný.   
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     Okres Přerov patří mezi hospodářsky slabé okresy se soustředěnou podporou státu. Typy 
regionů se soustředěnou podporou státu jsou vymezeny v § 4 zákona č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k nedostatečné 
vlastní nabídce pracovních příležitostí v řešeném území a značné závislosti na vyjížďce 
za prací je nezbytné posílení odpovídajících územně plánovacích podmínek pro rozvoj podni-
kání (zvýšení zaměstnanosti) považovat za prvořadý úkol. Zároveň je nutno vzít v úvahu 
předpoklad, že závislost v nabídce pracovních příležitostí v regionu zůstane i v budoucnosti 
značná. Vysoká nezaměstnanost, především v Kojetíně (míra nezaměstnanosti v posledních 
letech 1,5 krát vyšší než průměr ČR), Přerově a okolí je jednou z bariér rozvoje řešeného 
území. Hlavní řešení tohoto faktoru je na makroekonomické a regionální úrovni (podpora 
průmyslových zón – například Přerov), možnosti územního plánu (posílení nabídky nových 
pozemků pro podnikání, zlepšení organizace využití území) jsou v tomto směru limitované, 
zejména požadavky na zachování kvality obytného prostředí a na ochranu zemědělského 
půdního fondu.  

Počet trvale obydlených bytů v řešeném území je pro rok 2017 odhadován na cca 2450. 
Podle definitivních výsledků sčítání zde bylo v roce 2011 2441 obvykle obydlených bytů 
(1180 v rodinných domech), v r. 2001 2276 trvale obydlených bytů, z toho 1012 bytů v ro-
dinných domech. Spíše podprůměrný podíl 301 bytů (v r. 2001 249 bytů) vykazovaly trvale 
neobydlené byty, signalizující omezené rezervy v intenzitě využití bytového fondu. Růst po-
čtu tzv. neobydlených bytů je v řešeném území podobně jako v celé ČR relativně rychlý.  

    Předběžné výsledky sčítání z r. 2011 uváděly na úrovni obcí pouze počet obydlených bytů – 
pro Kojetín 2298 bytů, tento údaj je však založen na počtu trvale obydlených, nikoliv obvykle 
obydlených bytů, jak je tomu u definitivních výsledků sčítání.  

    Problémem je samotná definice trvale obydleného bytu, musí zde být hlášena minimálně 
1 osoba k trvalému bydlení. Takto není postihováno faktické – obvyklé bydlení.  Ve skuteč-
nosti je počet obydlených bytů v obcích vyšší a na druhé straně dlouhodobě roste i počet tzv. 
neobydlených bytů. Definitivní výsledky sčítání s ohledem na metodiku Evropské unie 
v zásadě přešly k evidenci obvykle obydlených bytů (hlavního = prvního bydlení). Počet ob-
vykle obydlených bytů (první bydlení) a počet jednotek druhého bydlení byl zpřesněn na zá-
kladě nové bytové výstavby, ale i evidence iRSO (informačního systému registru sčítacích 
obvodů, ČSÚ), který vede průběžnou evidenci bytů (bez rozlišení obydlenosti) i neúplnou 
evidenci rekreačních objektů (s číslem evidenčním).   

Bytový fond – struktura (zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky sčítání 2011) 

Byty 
Byty  

celkem 

z toho Počet osob 

v rodinných  
domech 

v bytových  
domech 

celkem 
z toho  

v rodinných  
domech 

Byty celkem 2 742 1 417 1 303 6 105 3 257 

Obydlené 2 441 1 180 1 247 6 105 3 257 

z toho právní důvod užívání 
bytu:      

ve vlastním domě 959 953 4 2 758 2 739 

v osobním vlastnictví 297 - 297 662 - 

nájemní 536 32 497 1 254 98 

družstevní 385 - 385 871 - 
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z toho v domech s materiálem 
nosných zdí:      

z kamene, cihel, tvárnic 1 886 1 033 843 4 840 2 880 

ze stěnových panelů 404 - 404 868 - 

neobydlené 301 237 56 x x 

z toho důvod neobydlenosti: 
     

změna uživatele 21 11 10 x x 

slouží k rekreaci 14 14 - x x 

přestavba 21 15 6 x x 

nezpůsobilé k bydlení 43 35 8 x x 

 
Bytový fond (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011) 

Sčítání – rozhodné datum 26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 

 Obydlené byty  Celkem 2298 2385 2351 

 z toho právní 
důvod užívaní 
bytu 

ve vlastním domě 929 988 - 

v osobním vlastnictví 502 101 - 

nájemní 341 503 - 

družstevní 400 650 695 

Zalidněnost bytů (obyvatel/byt) 2,81 2,70 2,78 

První bydlení-bytů (odhad r.2012) 2440 2385 2351 

Zalidněnost bytů (obyvatel/byt r.2012)  2,64 2,70 2,78 

Druhé bydlení r.2012 270 250 -  

     V Kojetíně je i cca 25 objektů individuální rekreace, většina je v části Kovalovice. Celkový 
rozsah druhého bydlení (jehož část tvoří i tzv. neobydlené byty) je odhadován na cca 300 
jednotek druhého bydlení.  Bytové domy jsou soustředěny ve vlastním Kojetíně.  

     V období  2001 – 2010 bylo v Kojetíně dokončeno 34 nových bytů (viz následující tabulku), 
při čistém přírůstku 225 bytů (srovná-li se celkový počet bytů ve sčítání 2001 a 2011). 
V evidenci bytů jsou evidentní rozpory (čistý přírůstek bytů by neměl být vyšší než bytová 
výstavba). Tyto rozpory nejsou neobvyklé a mají řadu příčin. Otázkou je i přesnost evidence 
dokončených bytů.  
 
Nová bytová výstavba v posledních letech (dokončené byty, zdroj: ČSÚ) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

dokončené 
byty 5 5 2 3 0 2 2 7 3 5 

 
2 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

    

dokončené 
byty 

 
2 

 
1 1 3 0 1 

 
   

 
 

     V posledních letech (po r. 2001) je v řešeném území získáváno pouze několik bytů ročně 
novou bytovou výstavbou. Podle údajů o věkové struktuře bytového fondu bylo v období 
2001-2011 nově postaveno nebo rekonstruováno 157 bytů. 

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během příštích cca 15 let bude ovlivňovat:    

- Odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,2-0,4 % z výchozího počtu bytů ročně, přitom čas-
to nepůjde o fyzický odpad (demolice), ale spíš o slučování bytů, převod na druhé bydlení 
– rekreační účely apod.  



 

38 
 

- Neustálé zmenšování průměrné velikosti domácnosti (růst podílu domácností důchodců, 
rozvedených a samostatně žijících osob apod.). Okrajovým faktorem je i možné snížení 
rozsahu soužití cenzových domácností. Růst soužití cenzových domácností, který probíhá 
v posledních letech, však není možno považovat (především ve vesnické zástavbě) 
za jednoznačně negativní proces, dochází tím jak k efektivnějšímu využívání obytných ka-
pacit, tak i k posilování sociální soudržnosti obyvatel (zejména na úrovni vlastních rodin). 

- Změna počtu obyvatel (stagnace nebo mírný pokles). 

Na základě odborného odhadu je možno předpokládat realizaci cca 6-8 nových bytů roč-
ně, tj. zvýšení stávající nízké intenzity bytové výstavby.  

 Do řešeného území mohou směřovat i zájmy jednotlivých investorů z okolního regionu, 
částečně i zájmy realitních firem, které se zaměřují na realizaci ucelených lokalit obytné vý-
stavby. Zda však bude nová výstavba skutečně realizována, závisí na reálné dostupnosti po-
zemků (nabídnutí na trhu), jejich ceně, na celkové ekonomické situaci apod.  
 

Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů 

Obec-část obce Obyvatel 
Obydlených bytů 

(první bydlení) 
Úbytek                        

obydlených bytů 

 Rok 2017 2035 2017 2035 do r. 2035 

Kojetín 5945 5860 2330 2350 90 

Popůvky 170 180 65 68 2-3 

Kovalovice 155 160 55 57 2-3 

Kojetín celkem 6270 6200 2450 2475 90-115 

 
Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů slouží především jako podklad pro koncepci 

rozvoje veřejné infrastruktury a pro návrh územního rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití, zejména ploch pro bydlení a podnikání. Na základě komplexního zhodno-
cení rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek 
a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán mírný pokles až stagnace počtu 
obyvatel ve střednědobém časovém horizontu na cca 6100 – 6200 obyvatel v r. 2035, 
při odpovídajícím rozvoji obytných, výrobních a obslužných funkcí řešeného území; potřeba 
nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) během tohoto období je odhadována asi na 120 – 
125 bytů. 
 

E.2.3.   Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území  

     Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území vychází z požadavku zachovat charakter urba-
nistické struktury Kojetína jako středověkého města s centrálním Masarykovým náměstím 
a systémem okružních ulic historického jádra, s dominantou – kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie a s navazující typickou řadovou obytnou zástavbou a zachovat charakter urbanistické 
struktury Popůvek a Kovalovic jako typických hanáckých vsí, zamezit nepřiměřenému rozši-
řování zástavby do krajiny a vzniku nových odtržených lokalit zástavby, zachovat krajinný ráz 
zemědělské krajiny a chránit přírodní hodnoty území. 
 
Kulturní a historické hodnoty 

První písemná zmínka o Kojetíně pochází z roku 1233. Koncem 12. nebo počátkem 13. sto-
letí  se Kojetín spolu s některými okolními obcemi dostal do držení pražského biskupství, kte-

http://cs.wikipedia.org/wiki/1291


 

39 
 

ré trvalo až do doby husitského hnutí. Poté bylo panství zastaveno Jiřímu ze Šternberka. Ro-
ku 1502 byl Kojetín povýšen na město. Do 18. století se na něm vystřídalo několik význam-
ných moravských i cizích rodů; panství i samo město nabylo velkého rozkvětu za pánů 
z Pernštejna, kteří podporovali rozvoj řemesel i obchodu. Během třicetileté války byl Kojetín 
několikrát vydrancován a vypálen švédskými i císařskými vojsky. V r. 1720 přechází kojetínské 
panství opět do držení pražského arcibiskupství.   

     Historické jádro města si zachovalo dokonale neporušenou urbanistickou strukturu stře-
dověkého města s centrálním Masarykovým náměstím a systémem okružních ulic (Palacké-
ho, Husova, Svatopluka Čecha, Růžová, Podvalí); jeho dominantou je kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Pro zachování dochované urbanistické struktury historického jádra se toto 
území vymezuje jako urbanisticky hodnotné území, ve kterém se stanovují podmínky 
pro novou výstavbu – chránit a zachovat strukturu původní zástavby, zachovat kompaktní 
charakter zástavby (zachovat kompaktní uliční frontu) a výškovou hladinu stávající zástavby. 

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR jsou evidovány následující objekty:  
20271/8 – 447 Kostel Nanebevzetí Panny Marie s ochranným pásmem; Kojetín, nám. 

Komenského 
50125/9 – 46 Synagoga – nyní kostel Církve Československé husitské; Kojetín, Husova 

ul. 
30775/8 – 451 Židovský hřbitov; Kojetín, Olomoucká ul. 
25539/8 – 450 Boží muka; Kojetín, Olomoucká, před čp. 352 
35790/8 – 453       Sochy sv. Václava a sv. Anny; Kojetín, Vyškovská ul. 
25396/8 – 449 Sloup morový se sochou P. Marie a sochami sv. Floriána a sv. Vendelína;                                

Kojetín, Masarykovo nám. 
14267/8 – 448       Fara; Kojetín, Komenského nám. 
21075/8 – 3184     Hotel Pivovar; Kojetín, Masarykovo nám. 
50126/9 – 47         Židovský obecní dům – bývalý; Kojetín, Husova ul. 
26109/8 – 517       Socha sv. Anny Samétřetí; Popůvky, na návsi, před domem čp. 6. 

Na území obce se nachází sedm válečných hrobů, evidované v Centrální evidenci váleč-
ných hrobů: 
- CZE 7109-34180 Pamětní deska Františka Březovského 
- CZE 7109-34179 Památník sovětské a Rumunské armády 
- CZE 7109-7086 Pamětní desky židovským obětem II. světové války 
- CZE 7109-7085 Symbolický hrob Rumunských vojáků 
- CZE 7109-7083 Pamětní deska obětem II. světové války 
- CZE 7109-7082 Pamětní deska Janu Šenkovi 
- CZE 7109-7081 Památník obětem II. světové války. 

Dále se v řešeném území nacházejí památky místního významu: 
- kříže, boží muka, sochy, pomníky a pamětní desky 
- kaple na hřbitově v Kojetíně 
- symbolický hrob na hřbitově v Kojetíně 
- kaple sv. Prokopa v Popůvkách 
- kaple sv. Františka v Kovalovicích 
- bývalý zámek v Kovalovicích. 

Celé území města Kojetína je územím s předpokládanými archeologickými nálezy; při veš-
kerých zemních pracích je nutno postupovat dle příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 
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Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dále je na území města vymezena 
řada lokalit s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací – zahrnují historické 
jádro Kojetína, oblast židovského hřbitova, centrální části Popůvek a Kovalovic a další lokali-
ty, zejména na k.ú. Popůvky u Kojetína. Při stavebních činnostech v území je třeba tyto lokali-
ty respektovat a chránit.  

     Veškeré nemovité kulturní památky i památky místního významu jsou v územním plánu 
respektovány, územní plán také stanoví podmínky pro novou výstavbu, zajišťující ochranu 
zachované historické struktury a charakteru zástavby. Navržená urbanistická koncepce nava-
zuje na historickou urbanistickou strukturu a respektuje charakter zástavby, kterou tvoří 
převážně nízkopodlažní obytná zástavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaz-
nosti na zastavěné území.   
 
Přírodní hodnoty 

Při stanovení koncepce rozvoje města byla jednou z priorit ochrana přírodních hodnot ře-
šeného území, zejména: 
- ochrana maloplošného zvláště chráněného území – přírodní památky Včelínské louky 
- ochrana registrovaného významného krajinného prvku Křenovské louky 
- ochrana evropsky významné lokality Morava – Chropyňský luh 
- ochrana volné krajiny před fragmentací 
- ochrana lesních porostů a krajinné zeleně 
- vytvoření a ochrana územního systému ekologické stability. 

     Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění spadá řešené území 
do krajinného celku Haná, který zahrnuje široký prostor Hornomoravského úvalu, ohraničený 
na SV dominantním čelním svahem Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku, na JZ nevýraznými 
svahy Drahanské a Zábřežské vrchoviny, na J čelními svahy Karpatského masivu, na SZ je ote-
vřen do Mohelnické brázdy a na JV do Moravské brány. Je jádrovým územím středověké Mo-
ravy (Olomoucký úděl) s původním slovanským osídlením. I v 19. století zde zásadně převa-
žovalo české osídlení. V tomto krajinném celku je důležité udržet charakter otevřené kulturní 
venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí, v nivách podporovat především typ 
lesozemědělské a lesní krajiny, osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv. 

     Pro zachování krajinného rázu a ochrany zemědělské krajiny se vymezují zastavitelné plo-
chy v přímé návaznosti na zastavěné území, v nezastavěném území je nová výstavba přípust-
ná pouze pro některé stavby stanovené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem vychází z uvedených zásad, respektu-
je zachovanou sídelní strukturu a dominantní zemědělskou funkci okolní krajiny; v územním 
plánu nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy ani navrženy jiné záměry, které by charakter 
otevřené zemědělské krajiny a lesozemědělské krajiny mohly narušit. 

V řešeném území je vymezeno jedno maloplošné zvláště chráněné území – přírodní pa-
mátka Včelínské louky. 

Rozloha: 31,02 ha 
Vyhlášeno: Nařízením Olomouckého kraje č. 2/2015 ze dne 5. 3. 2015, kterým se vyhlašuje 
přírodní památka Včelínské louky a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky, 
ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 19/2015 
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Charakteristika: Luční společenstva a mokřadní a vodní plochy a na ně vázané ohrožené dru-
hy rostlin a živočichů, jmenovitě především modrásek bahenní. 
Přírodní památka Včelínské louky je začleněna do územního systému ekologické stability jako 
součást nadregionálního biocentra č. 104 Chropyňský luh. 
 
     Do řešeného území okrajově zasahuje registrovaný významný krajinný prvek Křenovské 
louky (k. ú. Křenovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína, registrace VŽPaÚP 3102/95 Izs.). Kře-
novské louky se nacházejí ve východní části k.ú. Křenovice u Kojetína (s přesahem 
do k.ú. Popůvky u Kojetína), jižně silnice I/47; představují jeden z největších komplexů luk 
s rozptýlenou zelení na území okresu Přerov. Registrovaný významný krajinný prvek Křenov-
ské louky je začleněn do územního systému ekologické stability jako součást lokálního bio-
centra LC37.    
    
     Do východní části řešeného území zasahuje Evropsky významná lokalita Morava – Chro-
pyňský luh. 
Kód lokality: CZ0714085 
Rozloha lokality:  3205,3331 ha 
Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví ná-
rodní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 
Charakteristika: smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, přirozené 
eutrofní vodní nádrže, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského 
až alpínského stupně, lokalita chráněných druhů živočichů (např. bobr evropský, čolek velký, 
hrouzek Kesslerův, modrásek bahenní, ohniváček černočárý). 
Evropsky významná lokalita Morava – Chropyňský luh je začleněna do územního systému 
ekologické stability jako součást nadregionálního biocentra č. 104 Chropyňský luh a nadregi-
onálního biokoridoru K 132. 
 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 
vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 
orgán ochrany přírody zaregistrují podle § 6 zákona; registrované významné krajinné prvky 
se v řešeném území nenacházejí. 

V řešeném území se vyskytují následující významné krajinné prvky „ze zákona“: 
- lesy – nejrozsáhlejší je lesní celek na západním okraji k.ú. Kojetín (Horní les, Prostřední les, 

Dolní les); v ostatních případech jde o drobné remízky v polích, které jsou převážně zahr-
nuty do územního systému ekologické stability, jako součásti biokoridorů, biocenter a in-
terakční prvky 

- vodní toky – řeka Morava, její pravobřežní přítoky – Mlýnský náhon, Haná a bezejmenné 
toky a levobřežní přítoky – dva bezejmenné toky 

- údolní nivy výše uvedených vodních toků 
- vodní nádrže – rybníky (Na hrázi, Jordán, rybník na Mlýnském náhonu, Přední rybník, 

Zadní rybník); 
rašeliniště ani jezera se v řešeném území nevyskytují. 
Graficky postižitelné významné krajinné prvky jsou vyznačeny v Koordinačním výkrese. 
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     Pro zajištění ochrany přírodních hodnot je dále nutno chránit lesní porosty a břehové po-
rosty vodních toků a provést výsadby k zajištění funkce vymezených prvků územního systé-
mu ekologické stability. 

     Územní plán stanoví podmínky pro využití volné krajiny, které novou výstavbu omezují 
na nezbytně nutné stavby a zařízení, převážně dopravní a technické infrastruktury. Stanove-
ná urbanistická koncepce rozvoje obce nevytváří předpoklady pro ohrožení hodnot krajiny – 
nepředpokládá se intenzifikace cestovního ruchu, nejsou vymezeny plochy, které by umož-
ňovaly vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stav-
by) a ke změně harmonického měřítka krajiny nedojde. 

 

E.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

E.3.1.  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití      

     Stanovená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj a charakter řeše-
ného území a stávající urbanistickou strukturu rozvíjí do nových ploch. Z důvodu kontinuity 
rozvoje řešeného území je do územního plánu přebírána převážná většina rozvojových zámě-
rů Územního plánu Kojetín z r. 1994, kromě následujících záměrů, které jsou ve střetu 
s limity využití území nebo které již nejsou aktuální: 

- navržené plochy průmyslové výroby a drobné výroby v aktivní zóně záplavového území 
Hané 

- navržené plochy pro obytnou výstavbu v Popůvkách v aktivní zóně záplavového území 
Hané 

- rozsáhlé navržené plochy zahrad a zahrádkových osad v lokalitách Suché louky, jižně ulice 
Přerovské, u železniční trati a u rozvodny, které nebyly za již téměř 30 let platnosti před-
chozího územního plánu realizovány 

- variantní záměry přeložek silnic II436 a II/367 ve východní trase 

- návrh ploch občanského vybavení v prostoru mezi ulicí Hanusíkovou a 6. Května – na této 
ploše již byl vybudován sportovní areál a toto využití bude zachováno. 

     Možnosti územního rozvoje vlastního Kojetína jsou velmi omezené limity využití území – 
z východní strany železniční tratí č. 334 a jejím ochranným pásmem, východně železniční 
trati pak vymezeným koridorem dopravní infrastruktury – silniční pro vedení přeložky silnice 
II/367, z jižní a západní strany záplavovým územím Moravy a Hané. Možnosti rozvoje obytné 
zástavby jsou tak zejména na dosud nezastavěných plochách mezi okrajem stávající zástavby 
a železniční tratí č. 334, případně severním směrem, východně ulice Olomoucké. Možnosti 
rozvoje výrobních areálů jsou na jižním okraji města, omezuje je aktivní zóna záplavového 
území toku Hané. Rovněž možnosti územního rozvoje Popůvek jsou výrazně omezeny zápla-
vovým územím řeky Hané. Územní rozvoj Kovalovic sice omezen limity využití území není, 
toto sídlo však zase nemá předpoklady pro větší rozvoj. 

     Největší rozsah rozvojových ploch je soustředěn v Kojetíně, kde jsou vymezeny především 
plochy pro obytnou výstavbu (plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské) 
a plochy pro výrobu a skladování, v menším rozsahu plochy pro občanské vybavení, přede-



 

43 
 

vším pro sportovní a tělovýchovná zařízení. V k.ú, Kojetín jsou také situovány všechny vý-
znamné záměry rozvoje dopravní infrastruktury – přeložka silnice II/367 do západního ob-
chvatu města, dílčí přeložka silnice II/436 (mimoúrovňové křížení s železniční tratí č. 300), 
modernizace železniční trati č. 300 včetně její dílčí přeložky a včetně úpravy směrového ob-
louku železniční trati č. 334, směrová úprava a elektrizace železniční trati č. 303. 
V Popůvkách jsou vymezeny plochy pro rozšíření stávajícího výrobního areálu (plochy výroby 
a skladování – lehký průmysl) a v omezeném rozsahu plochy pro novou obytnou výstavbu 
(plochy smíšené obytné – venkovské), v Kovalovicích pouze zastavitelné plochy pro obytnou 
výstavbu, vymezené v souladu s charakterem stávající zástavby jako plochy smíšené obytné – 
venkovské, a související plochy veřejných prostranství.  

Urbanistická koncepce rozvoje řešeného území vychází z historicky vzniklé urbanistické 
struktury, kterou zachovává a rozvíjí do nových ploch. Stávající plochy s odpovídajícím funkč-
ním využitím územní plán stabilizuje, nevyužité plochy v zastavěném území (plochy 
po odstraněných stavbách) navrhuje k přestavbě.  

     Základním prvkem stanovené urbanistické koncepce je rozčlenění řešeného území 
do ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny 
tak, aby byly minimalizovány vzájemné negativní vlivy jednotlivých ploch, ale zároveň aby byl 
územní plán dostatečně flexibilní a umožňoval dostatečnou variabilitu využití území, při re-
spektování zásad a požadavků na ochranu životního prostředí a hodnot území. V zastavěném 
území převažují plochy s převládající funkcí obytnou, plochy s převládající funkcí občanského 
vybavení a plochy s převládající funkcí výrobní. 

V urbanizovaném území jsou vymezeny následující stabilizované plochy, zastavitelné plo-
chy a plochy přestavby: 

• Plochy bydlení – v bytových domech BH – zahrnují pozemky stávajících bytových domů; 
tyto plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, s výjimkou ploch bytových 
domů v lokalitě Červené domky a na ulici Padlých hrdinů, které jsou navrženy k přestavbě 
na plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT pro rozšíření Jižní výrobní 
zóny. Plocha přestavby pro výstavbu nových bytových domů je vymezena na ulici Svato-
pluka Čecha, zastavitelné plochy se nevymezují. 

• Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI – zahrnují stabilizované 
pozemky převažující části stávající zástavby rodinných domů, zastavitelné plochy a plochy 
přestavby, vymezené pro novou výstavbu rodinných domů, v městské části řešeného 
území – v Kojetíně. 

• Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI – zahrnují stabilizované pozem-
ky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci a zastavitelné plochy, vymezené pro rozvoj ro-
dinné rekreace v lokalitě Suché louky. 

• Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ – zahrnují pozemky stávajících zahrádkových 
osad; tyto plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy 
ani plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV – zahrnují pozemky staveb 
a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury; stávající plochy  jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 
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• Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK – zahrnují pozemky staveb a zařízení 
občanského vybavení komerčního typu; stávající plochy  jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS – zahrnují pozemky 
a stavby tělovýchovných a sportovních zařízení a areálů; stávající plochy jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy jsou vymezeny v Kojetíně pro rozšíře-
ní stávajících a vybudování nových sportovních areálů. 

• Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH – zahrnují pozemky a stavby veřejných pohře-
bišť (hřbitovů); stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, zastavi-
telná plocha je vymezena pro rozšíření hřbitova v Kojetíně. 

• Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX – zahrnují pozemky a stavby 
stávajícího areálu Honebního sdružení města Kojetín; tyto plochy jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC – zahrnují pozemky a stavby historického 
jádra Kojetína; stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, zastavi-
telné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy smíšené obytné – městské SM – zahrnují pozemky a stavby polyfunkční městské 
zástavby v Kojetíně, mimo historické jádro; stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny, s výjimkou plochy stávající zástavby na ulici Svatopluka Čecha, která 
je navržena k přestavbě na plochu bydlení – v bytových domech BH; zastavitelné plochy 
ani plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy smíšené obytné – venkovské SV – zahrnují pozemky a stavby stávající rodinné zá-
stavby venkovského charakteru v severní a východní části Kojetína a převážné části zá-
stavby Kovalovic a Popůvek; stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze 
změny, s výjimkou lokality Obora, kde se navrhuje přestavba bývalé zemědělské usedlosti 
na plochu pro výstavbu nových rodinných domů a lokality na západní straně ulice Padlých 
hrdinů, která je navržena k přestavbě na plochy výroby a skladování – těžký průmysl 
a energetika VT pro rozšíření Jižní výrobní zóny; zastavitelné plochy jsou vymezeny pro 
rozvoj obytné výstavby na severním okraji Kojetína, v Kovalovicích a v Popůvkách, plochy 
přestavby se nevymezují. 

• Plochy smíšené obytné – se specifickým využitím SX zahrnují část stávající zástavby v jižní 
části Kojetína, na východní straně ulice Kroměřížské, se specifickými podmínkami využití – 
nad rámec přípustného využití ploch smíšených obytných – městských SM se zde připouš-
tí také vybudování minizoo a pozemky a stavby pro skladování a drobnou a řemeslnou vý-
robu.  

• Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS – zahrnují pozemky a stavby stávajících silnic 
a zařízení silniční dopravy (hromadných garáží a plošně významnějších parkovišť); stávající 
plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, zastavitelná plocha je vymezena 
pro stavbu parkoviště u kempu v Kojetíně, plocha přestavby pro stavbu podjezdu silnice 
II/367 pod železniční tratí č. 300. 

• Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ – zahrnují pozemky a stavby stávajících 
železničních tratí a zařízení; stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze 
změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 
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• Plochy dopravní infrastruktury – letecké DL – zahrnují pozemky a stavby stávajícího účelo-
vého letiště v Kojetíně; stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, 
zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI – zahrnují pozemky a stavby zařízení 
technické infrastruktury; stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změ-
ny, zastavitelná plocha je vymezena pro stavbu čistírny odpadních vod v Kovalovicích; plo-
chy přestavby se nevymezují. 

• Plochy výroby a skladování – těžký průmysl VT – zahrnují pozemky a stavby stávajících 
výrobních areálů Jižní výrobní zóny v Kojetíně včetně ploch fotovoltaických elektráren; 
stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy 
a plochy přestavby jsou vymezeny pro rozšíření Jižní výrobní zóny. 

• Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL – zahrnují pozemky a stavby stávajících 
výrobních areálů lehkého průmyslu; tyto plochy jsou stabilizované a zůstávají územně be-
ze změny, zastavitelná plocha je vymezena pro rozšíření výrobního areálu v Popůvkách; 
plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD – zahrnují pozemky a stavby 
zařízení drobné a řemeslné výroby v Kojetíně; stávající plochy jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitách Za hřbito-
vem a Křenovská, plocha přestavby je vymezena na východní straně ulice Padlých hrdinů. 

• Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ – zahrnují pozemky a stavby stávající-
ho areálu zemědělské výroby na západním okraji Kojetína a bývalého školního statku 
na severním okraji Kojetína; stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají beze změny, za-
stavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

• Plochy výroby a skladování – se specifickým využitím VX – zahrnují pozemky a stavby bý-
valého středního odborného učiliště na ulici Křenovické; jde o jedinou stabilizovanou plo-
chu se specifickými podmínkami využití. 

• Plochy veřejných prostranství PV – zahrnují pozemky a stavby veřejných prostranství – 
místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a pěších prostranství. 
Stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy 
a plochy přestavby jsou vymezeny pro vybudování nových místních a účelových komuni-
kací, pro přestavbu stávajících komunikací a pro vybudování cyklostezky. 

• Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV – zahrnují pozemky veřejně přístupné 
zeleně (parkově upravené plochy). Stávající plochy jsou stabilizované a zůstávají územně 
beze změny, zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny pro založení nových 
parkově upravených ploch. 

• Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS – zahrnují stabilizované pozemky a stavby sa-
mostatných zahrad, které nejsou součástí obytné zástavby, zastavitelné plochy, vymezené 
pro založení zahrad v Kojetíně a plochy přestavby, vymezené pro založení předzahrádek 
podél ulic Tyršovy, Kroměřížské a Přerovské. 

• Plochy zeleně – přírodního charakteru ZP – zahrnují pozemky zeleně přírodního charakte-
ru v zastavěném území; jde o stabilizované plochy, zastavitelné plochy ani plochy pře-
stavby se nevymezují.  
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Obytná zástavba 

     Obytnou zástavbu města tvoří převážně nízkopodlažní zástavba rodinných domů, typické-
ho řadového charakteru. Novější zástavba rodinných domů je soustředěna v severní části 
města (ulice Sadová, Sladovní) a na jihozápadním okraji města (ulice Chytilova, Dvořákova). 
Do nízkopodlažní zástavby jsou vklíněny dvě lokality vícepodlažních bytových domů, jižně 
ulice Polní a kolem ulice Nové. Historické jádro je tvořeno typickou smíšenou městskou zá-
stavbou, s vestavěnou občanskou vybaveností a několika významnějšími samostatnými ob-
jekty. Zástavbu Kovalovic a Popůvek tvoří typická venkovská smíšená obytná zástavba.  

Stávající plochy s převládající funkcí obytnou jsou členěny na: 

- plochy bydlení – v bytových domech BH, zahrnující převážně monofunkční zástavbu by-
tových domů s charakterem sídlišť 

- plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI, zahrnující převážně no-
vější zástavbu na severním a západním okraji Kojetína, s převažujícím charakterem vilo-
vých čtvrtí 

- plochy smíšené obytné – v centech měst SC, zahrnující zástavbu v centru města – 
v podstatě historické jádro uvnitř bývalých hradeb; zde je soustředěna většina zařízení 
občanského vybavení, zástavba má 2 až 3 NP 

- plochy smíšené obytné – městské SM navazují na plochy centrální, jejich charakter je 
obdobný, ale převládá již obytná zástavba bez občanského vybavení, podlažnost je 1 až 2 
NP 

- plochy smíšené obytné – venkovské SV jsou charakteristické prolínáním funkce obytné 
a hospodářské, jsou pro ně typické rozsáhlé pozemky využívané jako užitkové zahrady, 
často s chovem hospodářských zvířat; vymezeny jsou na severním, východním a jižním 
okraji města (jde o původní venkovskou zástavbu), v Popůvkách a Kovalovicích. 

- plochy smíšené obytné – se specifickým využitím SX jsou vymezeny v jižní části Kojetína, 
na východní straně ulice Kroměřížské; jde o část stávající zástavby se specifickými pod-
mínkami využití – nad rámec přípustného využití ploch smíšených obytných – městských 
SM se zde připouští také vybudování minizoo a minipivovaru, podmíněně přípustné jsou  
pozemky a stavby pro skladování a drobnou a řemeslnou výrobu.  

     Územní plán vymezuje rozvojové plochy pro novou obytnou výstavbu včetně souvisejících 
veřejných prostranství – ploch pro vybudování místních komunikací a ploch pro veřejnou 
zeleň především ve vlastním Kojetíně, a to převážně jako plochy bydlení – v rodinných do-
mech – městské a příměstské BI. Tyto plochy jsou vymezeny na západním okraji Kojetína, 
mezi stávající zástavbou a železniční tratí č. 334. Dále jsou pro novou obytnou výstavbu vy-
mezeny plochy smíšené obytné – venkovské SV, a to v Kojetíně, na severním okraji zástavby 
v lokalitách Stružní a Obora a na jižním okraji, východně ulice Padlých hrdinů, a dále 
v Kovalovicích a v Popůvkách. Pro výstavbu bytových domů je vymezena jediná plocha – plo-
cha přestavby – plocha bydlení – v bytových domech BH na ulici Svatopluka Čecha.  
      
Občanské vybavení 

Rozsah zařízení občanského vybavení v řešeném území je značný, město je spádovým 
centrem pro okolní obce a poskytuje poměrně širokou škálu školských zařízení, zdravotnic-
kých zařízení, zařízení sociální péče, zařízení sportovních i komerčních (obchod, služby, stra-
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vování, ubytování). Převážná část těchto zařízení je soustředěna ve vlastním městě, v jeho 
historickém jádru, kolem Masarykova náměstí a na ulici Olomoucké, samostatné větší areály 
(areály škol, nákupní střediska, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, apod.) pak jsou 
rozmístěny mezi obytnou zástavbou. V severovýchodní části města jsou soustředěny spor-
tovní areály (koupaliště, stadion Morava TJ Slavoj Kojetín, areál BMX, loděnice na soutoku 
Moravy a Mlýnského náhonu). V Popůvkách a Kovalovicích jsou jen ojedinělá zařízení občan-
ského vybavení, zahrnutá vesměs do ploch smíšených obytných – venkovských SV. 

S výjimkou plochy vymezené pro rozšíření hřbitova v Kojetíně a ploch vymezených 
pro rozšíření sportovních areálů se plochy pro rozvoj zařízení občanského vybavení nevyme-
zují, stávající zařízení potřebám města dostačují, v případě potřeby lze nová zařízení realizo-
vat v různých plochách s rozdílným způsobem využití bez konkrétního vymezení v územním 
plánu, v souladu s podmínkami pro využití jednotlivých ploch. Jako samostatné plochy ob-
čanského vybavení jsou vymezeny:  
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 
- plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX. 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV zahrnují stávající pozemky sta-
veb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, jejichž funkce a charakter jsou 
natolik specifické, že neumožňují kombinaci s jinými funkcemi nebo které považujeme 
za nutné v území stabilizovat pro danou funkci – jde o zařízení školství, zdravotnictví, sociální 
péče, zařízení kulturní a církevní. Plochy těchto stávajících zařízení jsou stabilizované, rozvo-
jové plochy se nevymezují. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK zahrnují stávající pozemky staveb 
a zařízení občanského vybavení komerčního typu většího rozsahu – pozemky supermarketů 
na ulici Olomoucké a Kroměřížské. Plochy těchto stávajících zařízení jsou stabilizované, roz-
vojové plochy se nevymezují. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS zahrnují pozemky 
stávajících sportovních areálů v Kojetíně, v Popůvkách a v Kovalovicích a zastavitelné plochy 
vymezené pro rozvoj sportovních zařízení na východním okraji Kojetína. 

Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH zahrnují pozemky stávajícího hřbitova a plo-
chy navržené pro jeho rozšíření západním směrem. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX zahrnují pozemky Honebního 
sdružení města Kojetín v lokalitě U Hájenky. Jde o stabilizovanou plochu. 
   
Výroba a skladování     

     V řešeném území je provozována jak zemědělská, tak průmyslová výroba. Nejrozsáhlejší 
výrobní zóna je situována jižně železniční trati č. 300 (Jižní výrobní zóna), kde jsou soustře-
děny největší výrobní areály včetně fotovoltaické elektrárny (Solární park Kojetín). Druhá 
větší výrobní zóna je na západním okraji města, u silnice III/4335, areál zemědělské výroby 
(farma pro chov prasat) je situována v izolované poloze v lokalitě Psoluky. Další drobnější 
výrobní areály jsou rozptýleny mezi obytnou zástavbou. Rozsáhlý areál průmyslové výroby je 
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v Popůvkách, v Kovalovicích je bývalý zemědělský areál využíván pro drobnou a řemeslnou 
výrobu. 

Plochy s převládající funkcí výrobní jsou rozčleněny na: 

- plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT zahrnují stabilizované plochy 
Jižní výrobní zóny a vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby pro její rozšíření; ty-
to plochy jsou určeny pro výrobu s výrazným i negativními vlivy 

- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL zahrnují stávající areály lehkého průmyslu 
(včetně zemědělských areálů bez živočišné výroby) s určitými negativními vlivy; areály 
jsou situované vesměs na okraji zástavby, jedinou výjimkou je areál Mlýna Kojetín, vklíně-
ný do obytné zástavby; stávající plochy jsou stabilizované, zastavitelná plocha je vymeze-
na v Popůvkách pro rozšíření stávajícího výrobního areálu 

- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD zahrnují areály drobné a ře-
meslné výroby, situované mezi obytnou zástavbou; stávající areály jsou stabilizované, 
podmínkou pro jejich zachování je maximální omezení negativních vlivů provozu pokud 
možno pouze na vlastní areál; pro rozvoj drobné a řemeslné výroby jsou vymezeny zasta-
vitelné plochy jsou vymezeny v lokalitách Za hřbitovem a Křenovská a plocha přestavby 
na východní straně ulice Padlých hrdinů 

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ zahrnují stabilizovaný areál farmy 
pro chov prasat v lokalitě Psoluky a pozemky bývalého školního statku na severním okraji 
Kojetína; rozvojové plochy nejsou vymezeny  

- plochy výroby a skladování – se specifickým využitím VX zahrnují pozemky a stavby stáva-
jícího areálu bývalého středního odborného učiliště na ulici Křenovské; jde o areál se spe-
cifickými podmínkami využití – pro podnikatelské aktivity.  

 

E.3.2. Urbanistická koncepce jednotlivých částí města 

     Stanovená urbanistická koncepce rozvoje řešeného území zachovává stávající urbanistic-
kou strukturu a charakter zástavby, kterou tvoří tři samostatná sídla – vlastní město Kojetín 
a venkovská sídla Popůvky a Kovalovice. Zastavitelné plochy ve všech třech sídlech jsou vy-
mezeny především na nezastavěných plochách uvnitř zastavěného území (dostavby proluk) 
a v bezprostřední a logické návaznosti na ně.  

Kojetín 

Plochy pro rozvoj obytné výstavby jsou vymezeny v souladu s charakterem stávající zá-
stavby převážně jako plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI, 
na severním a západním okraji města, v prostoru mezi okrajem stávající zástavby a železniční 
tratí č. 334 v lokalitách Polní (plocha č. Z15), Tvorovská (plocha č. Z20), Vyškovská (plocha 
č. Z23) a Lešetín (plochy č. Z34-1, Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2 a Z37). Plochy smíšené obytné – 
venkovské SV jsou vymezeny na severním okraji zástavby – v lokalitě Stružní je vymezena 
zastavitelná plocha plocha č. Z10, v lokalitě Obora plochy přestavby č. P12, P13 a P14 
a na jihovýchodním okraji zástavby v lokalitě Kojetín-jih – zastavitelné plochy č. Z69 a Z70. 

Vymezené zastavitelné plochy navazují na dlouhodobě sledovanou koncepci rozvoje měs-
ta; lokality Polní, Tvorovská, Vyškovská a Lešetín jsou pro obytnou výstavbu navrženy již 
v územním plánu z r. 1994. Nově jsou v územním plánu vymezeny pro obytnou výstavbu lo-
kality Stružní, Obora a Kojetín-jih. Lokalita Stružní navazuje na stávající zástavbu na severním 
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okraji města, lokalita Obora je vymezena jako plochy přestavby na místě bývalé zemědělské 
usedlosti a lokalita Kojetín-jih navazuje na stávající zástavbu jihovýchodního okraje zástavby 
města. Pro lokalitu Lešetín byla zpracována Urbanistická studie lokalit Lešetín a Za Hřbitovem 
(Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., prosinec 2015), která tuto lokalitu řeší v podrobnějším 
měřítku, včetně návrhu dopravní a technické infrastruktury a včetně vymezení veřejných 
prostranství; řešení Urbanistické studie je převzato do územního plánu.  

V souvislosti s nově vymezenými plochami bydlení jsou vymezeny také plochy veřejných 
prostranství PV pro vybudování obslužných komunikací v lokalitách Stružní (plocha č. Z9), 
Obora (plocha č. P2), Lešetín (plocha č. Z35) a Kojetín-jih (plocha č. Z71) a pro přestavbu kři-
žovatky ulic Křenovské a Chytilovy (plocha č. Z57) a pro založení ploch veřejně přístupné ze-
leně – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV v lokalitách Sladovní (plocha č. P3), 
Vyškovská (plocha č. Z21) a Lešetín (plocha č. Z38). 

Stávající plochy bydlení – v bytových domech BH zůstávají beze změny, plocha přestavby 
pro výstavbu nových bytových domů je vymezena na ulici Svatopluka Čecha (plocha č. P18), 
zastavitelné plochy se nevymezují. 

     Stávající plochy smíšené obytné – městské SM zůstávají beze změny, s výjimkou plochy 
stávající zástavby na ulici Svatopluka Čecha, která je navržena k přestavbě na plochu bydlení 
– v bytových domech BH; zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

Stávající plochy smíšené obytné – v centrech měst SC a plochy smíšené obytné – se speci-
fickým využitím SX zůstávají beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevy-
mezují.  

Převážná většina zařízení občanského vybavení je začleněna do ploch smíšených obytných 
a do ploch bydlení. Jako samostatné plochy občanského vybavení jsou vymezeny pouze ty 
plochy, jejichž charakter jiné využití neumožňuje (hřbitov, kostel, apod.) nebo u nichž pova-
žujeme za účelné, aby pro stávající funkci zůstaly zachovány (školy, zdravotnická zařízení 
a zařízení sociální péče, sportovní areály, apod.), případně jejichž funkce je natolik specifická, 
že neumožňuje přičlenění do jiné funkční plochy (rozsáhlejší zařízení komerčního typu – su-
permarkety, apod.). Stávající zařízení občanského vybavení zůstávají beze změny, pro rozvoj 
zařízení občanského vybavení se vymezují: 

- zastavitelné plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
v lokalitách U koupaliště (plocha č. Z39) a Závodí (plochy č. Z40 a Z41); plocha č. Z39 na-
vazuje na areál stávajícího kempu a je určena pro jeho rozšíření, případně pro jiné spor-
tovní využití, plocha č. Z40 je určena pro rozšíření sportovního areálu, případně pro jiné 
sportovní využití, plocha č. Z41 pro sportovní využití bez konkrétní specifikace 

- zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovy OH, vymezená pro rozšíření hřbitova 
(plocha č. Z26). 

Plochy veřejných prostranství PV zahrnují především místní komunikace a ostatní veřejná 
prostranství; stávající plochy zůstávají zachovány, nové zastavitelné plochy jsou vymezeny 
pro vybudování obslužných komunikací pro navržené lokality obytné výstavby (plochy č. Z9, 
Z35, Z71 a P3) – viz také předchozí text, pro úpravu křižovatky ulic Křenovské a Chytilovy 
(plocha č. Z57), pro jasné vymezení severního úseku stávající ulice Stružní a jejího propojení 
na ulici Olomouckou, kde jsou problematické vlastnické vztahy a pro dopravní obsluhu lokali-
ty Obora (plocha č. P2), pro vybudování obslužných komunikací pro obsluhu zastavitelné 



 

50 
 

plochy vymezené pro rozšíření Jižní výrobní zóny (plocha č. Z43) a pro vybudování cyklostez-
ky Tovačov – Kroměříž (plochy č. Z60, Z61, Z62 a Z63). 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV stabilizují v území plochy veřejně pří-
stupné zeleně; stávající plochy zůstávají zachovány. Navržené plochy (zastavitelné plochy 
a plochy přestavby) veřejných prostranství – veřejná zeleň jsou určeny pro vybudování ve-
řejně přístupných ploch zeleně – parků. Jsou vymezeny v návaznosti na vymezené zastavitel-
né plochy obytné výstavby v lokalitách Sladovní (plocha č. P3), Vyškovská (plocha č. Z21) 
a Lešetín (plocha č. Z38).  

     Stávající plochy výroby a skladování jsou převážně ponechány beze změny; zásah do stá-
vajících výrobních areálů představuje návrh přeložky silnice II/367, pro kterou je v územním 
plánu vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1; koridor zasahuje do ploch vý-
robních areálů podél ulice Vyškovské a podél ulice Křenovské. Pro plochy stávajících výrob-
ních areálů platí, že do doby realizace přeložky mohou být plochy, stavby a zařízení, které 
jsou situovány v koridoru DK1, užívány, udržovány a provozovány bez omezení; pro pozemky 
mimo realizovanou stavbu zůstává stávající využití zachováno. 

     Pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny rozsáhlé plochy v jižní části Kojetína – za-
stavitelné plochy a plochy přestavby: 

- rozvojové plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT jsou vymezeny 
v prostoru mezi Jižní výrobní zónou a tokem Hané – zastavitelná plocha č. Z42, zčásti 
i na ploše stávající obytné zástavby – plochy přestavby č. P8 a P9 (obytná zástavba v této 
lokalitě obklopené výrobními areály je dlouhodobě neudržitelná); jako plocha přestavby 
je vymezena také plocha posledního obytného domu ve výrobní zóně – plocha č. P7 – 
stejně jako u výše zmíněné zástavby na ulici Padlých hrdinů je i tento objekt pro bydlení  
nevhodný  

- rozvojové plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD jsou vymezeny 
v lokalitách Za hřbitovem (zastavitelná plocha č. Z27) a Křenovská (zastavitelné plochy 
č. Z31 a Z32) a jako  plocha přestavby na plochách zdemolované obytné zástavby na vý-
chodní straně ulice Padlých hrdinů (plocha č. P10).  

Stávající plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI zůstávají beze změny, zastavi-
telné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS zahrnují pozemky stávajících staveb a zařízení 
silniční dopravy – pozemky dálnice D1, silnic a obslužných dopravních zařízení, plošně vý-
znamnější samostatné lokality hromadných garáží a významnější parkoviště, přičemž převáž-
ná většina stávajících hromadných garáží a parkovišť je zahrnuta do ploch bydlení a do ploch 
smíšených obytných, případně do ploch občanského vybavení. Pro vybudování podjezdu 
stávající silnice II/367 pod železniční tratí č. 300 plocha je vymezena plocha přestavby č. P6, 
pro výstavbu parkoviště v lokalitě U kempu zastavitelná plocha č. Z68. 

Pro přeložku silnice II/367 do západního obchvatu města je vymezen koridor dopravní in-
frastruktury – silniční DK1, pro dílčí přeložku silnice II/436 (nadjezd nad železniční tratí 
č. 300) je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK2. 

Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ stabilizují v území stávající zařízení želez-
niční dopravy. Pro modernizaci železniční trati č. 300 včetně dílčí přeložky trasy v západní 
části řešeného území a včetně souvisejících úprav železniční trati č. 334 je vymezen koridor 
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dopravní infrastruktury – železniční DK3, pro úpravy a elektrizaci železniční trati č. 303 je 
vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční DK4. 

Plochy dopravní infrastruktury – letecké DL zahrnují plochu stávajícího účelového letiště; 
jde o stabilizované plochy, rozšíření letiště se nenavrhuje. 

Jako stávající plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI je vymezena sku-
pina rekreačních staveb v lokalitě Suché louky a v lokalitě Horní louky; zastavitelné plochy 
jsou vymezeny v návaznosti na stávající rekreační zástavbu v lokalitě Suché louky (plochy 
č. Z45, Z65 a Z66). 

Jako stávající plochy rekreace – zahrádkové osady RZ jsou vymezeny pozemky zahrádkové 
osady na ulici Přerovské; tato plocha je stabilizovaná, plochy pro zřízení nových zahrádko-
vých osad se nevymezují. 

Stávající plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS zahrnují jednak plochy zahrad, které 
nejsou součástí obytné zástavby, tzn. plochy samostatných zahrad v zastavěném území nebo 
v krajině, vesměs využívané k rekreaci, s vybudovanými drobnými hospodářskými stavbami, 
které ale nejsou zaneseny v katastru nemovitostí a nemají charakter zahrádkových osad, 
jednak (v několika lokalitách) plochy navržených předzahrádek. Zastavitelná plocha zeleně – 
soukromé a vyhrazené je vymezena v lokalitě Za Tratí (plocha č. Z11); jde o pozemky stávají-
cích zahrad nebo orné půdy, využívané k rekreaci; vymezením těchto pozemků jako zastavi-
telné plochy může být toto využití včetně existujících staveb legalizováno. Plochy přestavby 
jsou vymezeny v lokalitách Tyršova (plocha č. P15), Kroměřížská (plocha č. P16) a Přerovská 
(plocha č. P17); tyto plochy jsou vymezeny pro zajištění odstupu případné nové výstavby 
(po demolici stávajících staveb) od přilehlé komunikace. 

Na východním okraji Kojetína, přibližně v trase toku řeky Moravy, je vymezen koridor 
územní rezervy dopravní infrastruktury – vodní (DV) R1 pro vedení vodní cesty Dunaj – Odra 
– Labe.  
 
Popůvky 

Zástavba Popůvek je stabilizovaná a v podstatě neumožňuje územní rozvoj, zejména pro-
tože veškeré potenciálně vhodné rozvojové plochy leží v aktivní zóně záplavového území 
řeky Hané.  

Pro rozvoj obytné výstavby jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy – plochy smíšené 
obytné – venkovské SV na jihovýchodním okraji zástavby (plocha č. Z48) a na severozápad-
ním okraji zástavby (plocha č. Z72). 

    Pro rozvoj podnikatelských aktivit je vymezena zastavitelná plocha výroby a skladování – 
lehký průmysl VL (plocha č. Z49); plocha navazuje na stávající výrobní areál. 

     Na severním okraji Popůvek je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství – ze-
leň ZV (plocha č. Z46), která navazuje na sportovní areál.  

 
Kovalovice    

V Kovalovicích jsou vymezeny rozvojové plochy pro novou obytnou výstavbu – plochy 
smíšené obytné – venkovské SV, a to na severním okraji stávající zástavby, v lokalitě Záhu-
menní (plochy č. Z50 a Z52) a na jejím východním okraji, v lokalitách Světlá (plocha č. Z55) 
a Hony (plocha č. Z56). V souvislosti s vymezenými zastavitelnými plochami v lokalitě Záhu-
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menní je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV (plocha 
č. Z51), kolem sochy sv. Jana Nepomuckého  

Na západním okraji Kovalovic je vymezena plocha technické infrastruktury – inženýrské sí-
tě TI pro vybudování čistírny odpadních vod (plocha č. Z54), pro dopravní obsluhu navržené 
ČOV je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství PV pro výstavbu účelové komu-
nikace (plocha č. Z53). 
 

E.3.3.   Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

Plochy bydlení – v bytových domech BH 

     Plocha přestavby na ulici Svatopluka Čecha (plocha přestavby č. P18) je vymezena 
pro výstavbu bytového domu po odstranění stávajících staveb. 

Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI 

     Zahrnují plochy určené prioritně pro bydlení, umožňující kromě staveb pro bydlení také 
umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Rozvojové plochy jsou vymezeny jako za-
stavitelné plochy, uvnitř zastavěného území nebo v přímé návaznosti na ně, v lokalitách: 

- Polní (zastavitelná plocha č. Z15) – jde o zastavitelnou plochu, vymezenou uvnitř zasta-
věného území, na dosud nezastavěných pozemcích mezi stávající zástavbou a železniční 
tratí č. 334; její celková kapacita je cca 15 – 20 RD. Pro zastavitelnou plochu se vzhledem 
k blízkosti železniční trati č. 334 stanovuje podmíněná přípustnost využití – přípustnost 
bude posouzena v rámci následného řízení prokázáním splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Roz-
voj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, plocha byla pro obytnou vý-
stavbu vymezena již v předchozím územním plánu. Vnitřní dopravní obsluha plochy není 
konkrétně navržena, stejně jako řešení sítí technické infrastruktury, a to z důvodu kom-
plikovaných vlastnických vztahů v lokalitě; stavby místních a účelových komunikací, stej-
ně jako stavby sítí technické infrastruktury jsou v plochách bydlení – v rodinných domech 
– městské a příměstské obecně přípustné, nicméně by bylo vhodné řešit dopravní 
a technickou infrastrukturu podrobnější studií, se zohledněním vlastnických vztahů a zá-
měrů vlastníků jednotlivých pozemků.    

- Tvorovská (zastavitelná plocha č. Z20) – jde o zastavitelnou plochu, vymezenou uvnitř 
zastavěného území, na dosud nezastavěných pozemcích mezi stávající zástavbou; kapaci-
ta vymezené zastavitelné plochy je cca 5 RD. Dopravní obsluha vymezené plochy je zajiš-
těna ze stávající komunikace – ulice Tvorovské, ve které jsou také vedeny sítě technické 
infrastruktury – vodovod, kanalizace a STL plynovod, na které lze novou výstavbu napojit. 
Vzhledem k blízkosti železniční trati č. 334 se pro vymezenou plochu stanovuje podmíně-
ná přípustnost využití ploch – přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení 
prokázáním splnění ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Rozvoj obytné výstavby v této lokalitě je dlou-
hodobě sledován, plocha byla pro obytnou výstavbu vymezena již v předchozím územ-
ním plánu.   

- Vyškovská (zastavitelná plocha č. Z23) – jde o zastavitelnou plochu, vymezenou uvnitř 
zastavěného území, na dosud nezastavěných pozemcích mezi stávající zástavbou a želez-
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niční tratí č. 334; její celková kapacita je cca 15 RD. Pro zastavitelnou plochu se vzhledem 
k blízkosti železniční trati č. 334 stanovuje podmíněná přípustnost využití – přípustnost 
bude posouzena v rámci následného řízení prokázáním splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Roz-
voj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, obě plochy byly pro obytnou 
výstavbu vymezeny již v předchozím územním plánu. Vnitřní dopravní obsluha plochy 
není konkrétně navržena, stejně jako řešení sítí technické infrastruktury, a to z důvodu 
komplikovaných vlastnických vztahů v lokalitě; stavby místních a účelových komunikací, 
stejně jako stavby sítí technické infrastruktury jsou v plochách bydlení – v rodinných do-
mech – městské a příměstské obecně přípustné, nicméně by bylo vhodné řešit dopravní 
a technickou infrastrukturu podrobnější studií, se zohledněním vlastnických vztahů a zá-
měrů vlastníků jednotlivých pozemků.    

- Lešetín (zastavitelné plochy č. Z34-1, Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2, Z37) – jde o zastavitelné 
plochy, vymezené na pozemcích mezi stávající zástavbou a železniční tratí č. 334. Využití 
vymezených ploch pro obytnou výstavbu bylo předem prověřeno Urbanistickou studií lo-
kalit Lešetín a Za Hřbitovem (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., prosinec 2015), celko-
vá kapacita vymezených ploch je cca 80 RD. Pro dopravní obsluhu vymezených ploch je 
navržen systém nových místních komunikací, propojujících ulice Křenovskou, Chytilovu, 
Dvořákovu a Rumunskou; navrhuje se vybudování veškerých sítí technické infrastruktury 
– vodovodu, kanalizace a STL plynovodu. Pro zastavitelné plochy č. Z36-2 a Z37 se vzhle-
dem k blízkosti železničních tratí č. 300 a 334 stanovuje podmíněná přípustnost využití 
ploch – přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení prokázáním splnění uka-
zatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Rozvoj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, lokalita 
byla pro obytnou výstavbu vymezena již v předchozím územním plánu.   

 
Plochy smíšené obytné – venkovské SV   

     Představují plochy určené prioritně pro bydlení, avšak s širší škálou dalšího přípustného 
využití, odpovídající venkovskému charakteru smíšené zástavby, pro kterou je typické prolí-
nání různých funkcí. Rozvojové plochy jsou vymezeny převážně jako zastavitelné plochy, uv-
nitř zastavěného území nebo v přímé návaznosti na ně, jednak jako plochy přestavby, 
v lokalitách: 

- Stružní (zastavitelná plocha č. Z10) – jde o zastavitelnou plochu, vymezenou uvnitř zasta-
věného území, na dosud nezastavěných pozemcích na severním okraji zástavby Kojetína; 
kapacita vymezené zastavitelné plochy je cca 6 RD. Pro zajištění dopravní obsluhy vyme-
zené plochy je navržena výstavba nové místní komunikace – propojení ulice Stružní 
na ulici Olomouckou; v navržené komunikaci jsou vedeny navržené sítě technické in-
frastruktury – vodovod, kanalizace a STL plynovod.  

- Obora (plochy přestavby č. P12, P13 a P14) – jde o plochy přestavby, vymezené v prosto-
ru bývalé zemědělské usedlosti; celková kapacita vymezených ploch je cca 15 – 20 RD. 
Pro zajištění dopravní obsluhy vymezených ploch je navržena výstavba nové místní ko-
munikace napojené na ulici Stružní; v navržené komunikaci jsou vedeny navržené sítě 
technické infrastruktury – vodovod, kanalizace a STL plynovod. Vymezení ploch 
pro obytnou výstavbu a vymezení ploch veřejných prostranství v lokalitě je převzato 
ze zpracované Územní studie lokality „Obora“ (Ing. Pavel Krampla, 2020). 
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- Kojetín – Jih (zastavitelné plochy č. Z69 a Z70) – jde o zastavitelné plochy, navazující 
na stávající zástavbu v jižní části Kojetína, na východní straně ulice Padlých hrdinů; celko-
vá kapacita vymezených ploch je cca 10 – 12 RD. Pro zajištění dopravní obsluhy vymeze-
ných ploch je navržena výstavba nové místní komunikace napojené na stávající místní 
komunikace – odbočky z ulice Padlých hrdinů; v navržené komunikaci jsou vedeny navr-
žené sítě technické infrastruktury – vodovod, kanalizace a STL plynovod. 

- Popůvky – U Silnice (zastavitelná plocha č. Z48) – jde o zastavitelnou plochu, vymezenou 
na východním okraji zástavby Popůvek, v návaznosti na zastavěné území; kapacita vyme-
zené zastavitelné plochy je cca 4 RD. Plocha je situována u silnice III/43327, ze které bude 
zajištěna její dopravní obsluha; silnicí prochází stávající vodovodní řad, na který lze bu-
doucí zástavbu napojit, kanalizace a STL plynovod jsou navrženy.  

- Popůvky – U Hřiště (zastavitelná plocha č. Z72) – jde o zastavitelnou plochu, vymezenou 
na severozápadním okraji zástavby Popůvek, v návaznosti na stávající zástavbu; kapacita 
vymezené zastavitelné plochy je 1 RD. Plocha je situována u stávající místní komunikace, 
ve které jsou vedeny veškeré sítě – vodovod, kanalizace a STL plynovod. 

- Kovalovice – Záhumenní (zastavitelné plochy č. Z50, Z52) – jde o zastavitelné plochy, 
vymezené na severním a západním okraji zástavby Kovalovic, v návaznosti na zastavěné 
území; celková kapacita obou vymezených zastavitelných ploch je cca 12 RD. Obě plochy 
jsou situovány u stávající místní komunikace, pro zajištění napojení nové výstavby na sítě 
technické infrastruktury je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu a STL ply-
novodu a vybudování kanalizace. Převážná část plochy č. Z50 byla pro obytnou výstavbu 
vymezena již v předchozím územním plánu.    

- Kovalovice – Světlá a Kovalovice – Hony (zastavitelné plochy č. Z55, Z56) – jde o zastavi-
telné plochy, vymezené na východním okraji zástavby Kovalovic, v návaznosti na zasta-
věné území; celková kapacita obou vymezených zastavitelných ploch je cca 4 RD. Plocha 
č. Z56 je situována u stávající místní komunikace, pro zajištění napojení nové výstavby 
na sítě technické infrastruktury je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu 
a STL plynovodu a vybudování kanalizace.     

 
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI   

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitě Suché Louky (plochy č. Z45, Z65, Z66). Jde 
o lokalitu, která je již v současné době využívána pro rekreaci – vesměs jsou zde plochy stá-
vajících zahrad se zahradními domky, které ale v některých případech nejsou zaneseny v ka-
tastru nemovitostí, a proto je nelze vymezit jako zastavěné území; jsou tedy vymezeny jako 
zastavitelné plochy (plochy č. Z65, Z66). V případě zastavitelné plochy č. Z45 jde o proluku 
mezi stávající zástavbou. Pro zastavitelné plochy č. Z65 a Z66 se vzhledem k blízkosti želez-
niční trati č. 303 stanovuje podmíněná přípustnost využití ploch – přípustnost bude posou-
zena v rámci následného řízení prokázáním splnění ukazatelů legislativních předpisů platných 
na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS   

Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro výstavbu sportovních zařízení v lokalitách: 

- U Koupaliště (zastavitelná plocha č. Z39) – plocha je vymezena pro rozšíření areálu kem-
pu nebo areálu koupaliště, případně pro jiná sportovní zařízení, blíže nespecifikovaná. 
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- Závodí (zastavitelné plochy č. Z40 a Z41) – plocha č. Z40 je vymezena pro rozšíření stáva-
jícího sportovního areálu (stadion Morava TJ Slavoj Kojetín), případně pro jiná, blíže ne-
specifikovaná sportovní zařízení; zastavitelná plocha č. Z41 je vymezena pro vybudování 
sportovišť bez konkrétní specifikace, s možností využití i pro přístaviště lodí v návaznosti 
na tok řeky Moravy.  

 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH   

Pro rozšíření hřbitova je vymezena zastavitelná plocha č. Z26, která na stávající hřbitov 
navazuje západním směrem; tento záměr je dlouhodobě sledován, plocha byla pro rozšíření 
hřbitova vymezena již v předchozím územním plánu. 
 
Plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT   

Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny pro rozvoj výrobních aktivit s mož-
nými výraznými negativními vlivy na okolí v lokalitách: 

- Jižní výrobní zóna, Padlých hrdinů (zastavitelná plocha č. Z42, plochy přestavby č. P8 
a P9) – plochy jsou vymezeny pro rozšíření jižní průmyslové zóny, pro rozvoj výrobních 
aktivit bez konkrétního určení. Plochy přestavby č. P8 a P9 zahrnují stávající obytnou zá-
stavbu, která je navržena k vymístění. Plocha je pro rozvoj výroby dlouhodobě sledována, 
zčásti bývala součástí areálu cukrovaru, zčásti byla pro rozvoj výroby vymezena v před-
chozím územním plánu – jako plocha územní rezervy. 

- Za Nádražím (plocha přestavby č. P7) – plocha je vymezena pro přestavbu stávajícího 
bytového domu pro jiné využití – umístění bytového domu ve stávající výrobní zóně není 
vhodné. 

 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL   

Zastavitelná plocha č. Z49 je vymezena v Popůvkách, v návaznosti na stávající výrobní are-
ál; je určena pro rozšíření stávajícího výrobního areálu nebo pro jiné výrobní aktivity. 
 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD   

Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestav-
by:  

- Za hřbitovem a Křenovská (zastavitelné plochy č. Z27, Z31 a Z32) – plochy jsou vymezeny 
pro rozšíření stávajících areálů drobné a řemeslné výroby v lokalitě Za hřbitovem a podél 
ulice Křenovské. 

- Padlých hrdinů III. (plocha přestavby č. P10) – plocha je vymezena na jižním okraji zá-
stavby Kojetína, na ulici Padlých hrdinů, na pozemcích po odstraněné původní zástavbě. 
Plocha sousedí s areálem transformační stanice a s jižní výrobní zónou; pro jiné využití 
není vhodná. 

 
Plochy veřejných prostranství PV 

     Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny pro vybudování nových místních 
komunikací, pro přestavby stávajících komunikací a pro vybudování cyklostezek v lokalitách: 
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- Stružní – Sever (zastavitelná plocha č. Z9) – pro vybudování obslužné komunikace 
pro vymezenou zastavitelnou plochu smíšenou obytnou – venkovskou SV č. Z10. 

- Lešetín (zastavitelná plocha č. Z35) – pro vybudování obslužné komunikace pro vymeze-
né zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI č. Z34-1, 
Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2 a Z37. 

- Pod Padělky (zastavitelná plocha č. Z43) – pro vybudování účelové komunikace pro zajiš-
tění dopravní obsluhy zastavitelné plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energe-
tika VT č. Z42. 

- Kovalovice – Účelová komunikace k ČOV (zastavitelná plocha č. Z53) – pro vybudování 
účelové komunikace pro příjezd k navržené ČOV. 

- Křižovatka Chytilova – Křenovská (zastavitelná plocha č. Z57) – pro úpravu napojení uli-
ce Chytilovy na ulici Křenovskou.  

- Cyklostezka (zastavitelné plochy č. Z60, Z61, Z62, Z63) – pro vybudování cyklostezky To-
vačov – Kroměříž.  

- Kojetín – Jih (zastavitelná plocha č. Z71) – pro vybudování obslužné komunikace 
pro vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV č. Z69 a Z70. 

- Stružní – Jih (plocha přestavby č. P2) – pro přestavbu severního úseku stávající ulice 
Stružní a spojky na ulici Olomouckou na odpovídající šířkové parametry a pro vybudování 
místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy navržené obytné výstavby v lokalitě 
Obora.  

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

      Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny v souladu s požadavkem § 7 vy-
hlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, která požaduje pro každé dva hektary zastavitelných ploch bydlení, rekreace, ob-
čanského vybavení nebo smíšených obytných vymezit související plochy veřejných prostran-
ství o výměře nejméně 1000 m2 (bez započtení pozemních komunikací), a to v lokalitách: 

- Sladovní (plocha přestavby č. P3) – je vymezena v návaznosti na zastavitelnou plochu 
bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI č. Z15.  

- Vyškovská (zastavitelná plocha č. Z21) – je vymezena v návaznosti na zastavitelnou plo-
chu bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI č. Z23.  

- Lešetín (zastavitelná plocha č. Z38) – plocha navazuje na vymezené zastavitelné plochy 
bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI v lokalitě Lešetín; kromě funkce 
veřejného prostranství bude plnit i funkci ochranné zeleně vůči železničním tratím č. 300 
a 334. 

- Popůvky – U Hřiště (zastavitelná plocha č. Z46) – plocha navazuje na stávající sportovní 
areál; jde o zbytkovou plochu uvnitř zastavěného území, která je již zčásti jako veřejná 
zeleň upravena.  

- Kovalovice – Záhumenní (zastavitelná plocha č. Z51) – plocha navazuje na vymezené 
zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV v lokalitě Záhumenní; je vymezena 
v prostoru kolem sochy sv. Jana Nepomuckého. 
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Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 

     Zastavitelné plochy a plochy přestavby zeleně – soukromé a vyhrazené jsou vymezeny 
v lokalitách: 

- Za Tratí (zastavitelná plocha č. Z11) – plocha zahrnuje skupinu stávajících zahrad, pře-
vážně oplocených, s drobnými stavbami, které nejsou zaneseny v katastru nemovitostí. 
Vymezením těchto pozemků jako zastavitelné plochy mohou být tyto stavby legalizová-
ny. 

- Tyršova, Kroměřížská, Přerovská (plochy přestavby č. P15, P16 a P17) – jde o tři plochy 
přestavby, vymezené na pozemcích stávající zástavby podél uvedených ulic. Plochy jsou 
vymezeny v šířce cca 6 m od hrany chodníku nebo přilehlé komunikace a účelem jejich 
vymezení je při nové výstavbě (po odstranění stávajících staveb) zajistit odstup od komu-
nikace; přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajících staveb jsou v těchto plochách 
přípustné. 

 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

    Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny pro stavby dopravní infrastruktury: 

- Zastavitelná plocha č. Z68 pro vybudování parkoviště v lokalitě U Kempu. 

- Plocha přestavby č. P6 pro vybudování podjezdu stávající silnice II/367 pod železniční 
tratí č. 300.  

 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

     Zastavitelná plocha č. Z54 je vymezena pro výstavbu ČOV v Kovalovicích. 
 

E.3.4.   Systém sídelní zeleně 

     Systém sídelní zeleně tvoří soustavu ploch, které mají význam pro zvýšení kvality obytné-
ho prostředí, estetické vnímání sídla a jeho začlenění do krajiny i pro zvýšení hygieny pro-
středí. 

     Nejvýznamnějšími plochami veřejně přístupné zeleně v zastavěné části obce jsou parkově 
upravené plochy – plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně, které tvoří pás po obvodu 
historického jádra, podél ulic Palackého, Svatopluka Čecha a Přerovské, dále pak na náměstí 
Svobody a na náměstí Republiky. Zeleň v zastavěné části města tvoří dále soukromé zahrady 
u obytné zástavby a veřejně přístupná zeleň u bytových domů a u objektů občanského vyba-
vení. V Popůvkách a v Kovalovicích plochy veřejné zeleně prakticky nejsou, s výjimkou drob-
ných ploch u objektů občanského vybavení. Mimo zastavěné území se nachází několik lokalit 
zahrad s drobnými stavbami, které jsou využívány k rekreaci; ve většině případů tyto stavby 
nejsou zaneseny do katastru nemovitostí. 

Plochy zeleně – přírodního charakteru zahrnují stávající zeleň v zastavěném území, která 
nemá charakter veřejné zeleně; jde o přírodě blízké ekosystémy, které jsou zčásti začleněny 
do územního systému ekologické stability.    

Krajinná zeleň není vzhledem k výrazně převládajícímu zemědělskému charakteru 
v řešeném území příliš významná, lesy zaujímají pouze 11,5 % z jeho celkové rozlohy; jediný 
větší souvislý lesní porost se nachází na východním okraji k.ú. Kojetín – Chropyňský luh (lesní 
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celky Horní les, Jestřabí a Spálený les). Z krajinářského hlediska je významná také doprovod-
ná zeleň vodních toků – zejména řeky Moravy a aleje vzrostlých stromů podél některých sil-
nic, např. podél silnice III/4335 do Němčic nad Hanou, podél silnice III/43328 do Křenovic 
a podél silnice III/04715 do Kovalovic. 

Lesní porosty i krajinná zeleň jsou začleněny do územního systému ekologické stability – 
viz kap. E.5.2. Územní systém ekologické stability. 

Stanovená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy 
sídelní zeleně. Pro stabilizaci významných ploch parkové zeleně jsou tyto plochy vymezeny 
jako samostatný typ ploch s rozdílným způsobem využití – plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV; v návaznosti na rozvojové plochy obytné výstavby jsou v územním plánu 
vymezeny nové plochy veřejné zeleně – zastavitelné plochy a plochy přestavby. Drobné plo-
chy parkově upravené zeleně u objektů občanského vybavení jsou zahrnuty do ploch přísluš-
ného občanského vybavení, zahrady u obytné zástavby jsou začleněny do ploch smíšených 
obytných – venkovských SV; samostatné lokality zahrad se zahradními domky jsou vymezeny 
jako zastavitelné plochy zeleně – soukromé a vyhrazené, případně jako zastavitelné plochy 
rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, pokud tomu nebrání limity využití území.  

Podrobněji k vymezeným zastavitelným plochám a plochám přestavby viz kap. E.3.2.  

 

E.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití  

E.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury   

E.4.1.1. Doprava silniční 

     Z hlediska širších dopravních vazeb je řešené území situováno na významných silničních 
tazích. Nadřazeným silničním tahem v území je trasa dálnice D1 (Praha – st. hranice 
s Polskem), doplněná trasou silnice I/47 (Vyškov – Kroměříž – Hulín – Přerov – Lipník 
nad Bečvou – Hranice – Bělotín – Fulnek) a trasami silnic II/367  (Prostějov – Klenovice 
na Hané – Kojetín – Kroměříž – Tlumačov) a II/436 (Kojetín – Chropyně – Přerov – Tršice – 
Doloplazy – Kocourovec). Na ně navazuje síť silnic III. třídy, která zajišťují komunikační vazby 
na uvedenou nadřazenou silniční síť. Silniční síť je doplněna sítí místních a účelových komu-
nikací, které zajišťují obsluhu veškeré zástavby, která není obsloužena přímo ze silničních 
průtahů. 
 

 Dálnice D1   Praha – Brno – Vyškov – Přerov – Lipník nad Bečvou – Ostrava –  Polsko    

     Jižní částí řešeného území, mimo zastavěné území Kojetína, prochází tah mezinárodního 
a republikového významu – trasa dálnice D1. Vedení dálnice D1 je součástí hlavní urbanizační 
osy mezinárodního významu: D1, R55 – osa Katovice – Ostrava – Zlín – Vídeň a urbanizační 
osy národního významu: D1, D2 – osa Kroměříž – Brno – Mikulov – Vídeň.  

V současnosti je umožněno plynulé dálniční propojení Praha – Říkovice (cca 10 km od Pře-
rova). Jeho součástí je i úsek dálnice D1 Mořice – Kojetín, II. etapa, procházející řešeným 
územím. Je postaven v kategorii D26,5/120. Napojení dálnice D1 na ostatní komunikační síť 
v území je umožněno prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky MÚK Kojetín (těsně za vý-
chodní hranicí řešeného území). 
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 Silniční síť 

Řešeným územím jsou vedeny silnice: 

I/47 Vyškov – Kroměříž – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice – Bělotín – 
Fulnek  

II/367           Prostějov – Klenovice na Hané – Kojetín – Kroměříž – Tlumačov  
II/436           Kojetín – Chropyně – Přerov – Tršice – Doloplazy – Kocourovec  
III/04715      Kojetín, Popůvky – Kojetín, Kovalovice 
III/04718      Kojetín – ulice Podvalí 
III/36723      Kojetín – spojka v ul. Palackého 
III/4335        Brodek u Prostějova – Doloplazy – Němčice nad Hanou – Kojetín  
III/43327      Kojetín – Kojetín, Popůvky 
III/43328      Křenovice – Kojetín, Popůvky 
III/43329      Kojetín – spojka v ul. Sv. Čecha 
 
Silnice I/47  Vyškov – Kroměříž – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice – Bělotín – 

Fulnek  

Silnice I/47 je významnou komunikační osou území v západovýchodním směru – hlavním 
tahem nadmístního významu; do doby kompletní realizace trasy dálnice D1 přebírá 
v některých úsecích její dopravní funkci.  

     Řešeným územím prochází pouze v krátkém úseku v jeho jižní části v peáži s trasou dálni-
ce D1.  Trasa silnice je územně stabilizovaná, veškeré její úpravy v území byly již realizovány 
v souvislosti s budováním dálnice D1 a nové nejsou v územním plánu navrženy. Jde o dvou-
pruhovou směrově nerozdělenou komunikaci.  
 
Silnice II/367   Prostějov – Klenovice na Hané – Kojetín – Kroměříž – Tlumačov  

Silnice  II/367 patří mezi hlavní tahy nadmístního významu a zajišťuje dopravní vazby 
na nadřazenou silniční síť v severojižním směru. Její stávající průtah zastavěnou částí města 
je nevyhovující a výrazně jej zatěžuje negativními vlivy dopravy. V Zásadách územního rozvo-
je Olomouckého kraje v platném znění (ZÚR OK) je proto navržena její přeložka do západního 
obchvatu Kojetína, a to jako koridor o celkové šířce 400 m – 200 m od osy silnice na obě 
strany. Přeložka silnice II/367 je zároveň veřejně prospěšnou stavbou, v ZÚR OK vedenou 
pod označením D19 (II/367 Kojetín, přeložka). 

     V územním plánu je záměr upřesněn na základě projektové dokumentace „Modernizace 
trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ (DÚR, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., lis-
topad 2019) a pro trasu přeložky je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1 
o celkové šířce 200 m (100 m od předpokládané osy komunikace na obě strany), s dílčím roz-
šířením v prostoru křižovatek. Vymezený koridor je určen pro stavbu přeložky včetně souvi-
sejících staveb dopravní a technické infrastruktury a umožňuje směrové odchylky osy trasy 
navrhované přeložky. Pro využití území vymezeného koridoru je stanoveno: 
- Přípustné využití – stavební úpravy stávajících staveb, stavby a zařízení technické in-

frastruktury, stavby pěších a cyklistických komunikací, stavby místních a účelových komu-
nikací, stavby železniční, stavby oplocení, realizace ÚSES včetně interakčních prvků.  

- Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvisejí-
cích), pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 
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U stávajícího průtahu silnice II/367 městem je vzhledem k významu a zatížení železniční 
trati č. 300 Brno – Přerov navrženo v rámci modernizace trati (viz výše uvedenou projekto-
vou dokumentaci) mimoúrovňové křížení, a to formou podjezdu; v územním plánu je 
pro vybudování podjezdu pod železniční tratí vymezena plocha dopravní infrastruktury – 
silniční – plocha přestavby č. P6. Úprava stávající trasy silnice II/367 je navržena rovněž 
v jihovýchodní části řešeného území, v prostoru jejího napojení na trasu plánovaného ob-
chvatu. Plocha, vymezená pro tuto stavbu, je součástí koridoru dopravní infrastruktury – 
silniční DK1. 

       Z urbanisticko-dopravního hlediska lze stávající průtah silnice II/367 Kojetínem charakte-
rizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s šířkovým uspořádáním odpovídajícím 
dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii umožňující i přímou obslužnou funkci.  
 
Silnice II/436    Kojetín – Chropyně – Přerov – Tršice – Doloplazy – Kocourovec  

     Silnice II/436 je doplňkovým tahem nadmístního významu a umožňuje dopravní napojení 
města v severovýchodním směru. V rámci modernizace železniční trati č. 300 je plánováno 
odstranění jejího nevyhovujícího stávajícího úrovňového křížení se silnicí II/436, a to formou 
nadjezdu; v územním plánu je pro realizaci nadjezdu vymezen koridor dopravní infrastruktu-
ry – silniční DK2. Pro využití území vymezeného koridoru je stanoveno: 
- Přípustné využití – stavební úpravy stávajících staveb, stavby a zařízení technické in-

frastruktury, stavby pěších a cyklistických komunikací, stavby místních a účelových komu-
nikací, stavby železniční, stavby oplocení, realizace ÚSES včetně interakčních prvků.  

- Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvisejí-
cích), pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 

Další průběh trasy silnice II/436 řešeným územím je územně stabilizovaný a v územním 
plánu nejsou navrženy jeho úpravy. 

Průtah zastavěným územím města lze z urbanisticko-dopravního hlediska charakterizovat 
jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupru-
hové směrově nerozdělené kategorii umožňující i přímou obslužnou funkci.      
           
Silnice III/04715  Kojetín, Popůvky – Kojetín, Kovalovice 

Silnice III/04715 je komunikační spojnicí místních částí Kojetína – Popůvek a Kovalovic 
a zároveň zajišťuje přímou obsluhu přilehlé zástavby Kovalovic. Je územně stabilizovaná 
a nejsou navrhovány její úpravy. Z dopravně urbanistického hlediska jde o komunikaci ob-
služnou, funkční skupiny C. 
 
Silnice III/04718   Kojetín – ulice Podvalí 
            III/36723   Kojetín – spojka v ul. Palackého  
            III/43329   Kojetín – spojka v ul. Sv. Čecha  

Všechny uvedené silnice se nacházejí v centrální části Kojetína a vytvářejí malý vnitřní do-
pravní okruh města. Z urbanisticko-dopravního hlediska jde o komunikace obslužné funkční 
skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené kate-
gorii. Jsou územně stabilizované a v územním plánu nejsou navrženy jejich úpravy. 
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Silnice III/4335   Brodek u Prostějova – Doloplazy – Němčice nad Hanou – Kojetín  

Silnice III/4335 je komunikační spojnicí Kojetína s obcemi v západním směru. Je územně 
stabilizovaná, její úpravy jsou navrženy pouze v souvislosti s realizací přeložky silnice II/367 
(křížení se západním  obchvatem města) a jsou součástí vymezeného koridoru dopravní in-
frastruktury – silniční DK1.  

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/4335 Kojetínem charakterizovat 
jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupru-
hové směrově nerozdělené kategorii umožňující  i přímou obslužnou funkci. 
 
Silnice III/43327  Kojetín – Kojetín, Popůvky 

Silnice III/43327 je komunikační spojnicí Kojetína s jeho místní částí Popůvky, kde součas-
ně plní funkci páteřní komunikace zastavěného území. V současnosti je územně stabilizova-
ná, územní plán navrhuje její úpravy pouze v souvislosti s plánovanou přeložkou silnice 
II/367, kdy je navržena úprava vedení její trasy v prostoru křížení s železniční tratí (ná-
vrh podjezdu), napojení na přeložku silnice II/367 a dvě dílčí přeložky trasy. Veškeré úpravy 
silnice III/43327 jsou zahrnuty do vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – silniční 
DK1. 

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu územní plán doporučuje stavebně upravit stá-
vající křižovatku silnice III/43327 se silnicí III/4335 a s místními komunikacemi (ulice Tvorov-
ská a Sladovní) – viz předchozí text.  

     Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/43327  zastavěným územím 
charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s šířkovým uspořádáním odpoví-
dajícím dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii umožňující i přímou obslužnou funkci. 
 
Silnice III/43328  Křenovice – Kojetín, Popůvky 

Silnice III/43328 je v řešeném území krátkou spojkou mezi místní částí Popůvky a obcí 
Křenovice. Prochází mimo zastavěné území, je územně stabilizovaná a územní plán navrhuje 
její úpravy pouze v prostoru křížení se silnicí III/43327, a to v souvislosti s plánovanou přelož-
kou silnice II/367. Úprava je součástí vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – silniční 
DK1. Její šířkové uspořádání odpovídá dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii.  

 

Odstranění drobných lokálních závad na silničních průtazích řešeným územím (technický 
stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižo-
vatek, apod.), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno dle místní 
potřeby v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  
 
Dopravní prognóza intenzit silničního provozu 

     V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých cyk-
lech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin 
průměrného dne v roce. V řešeném území bylo sčítání prováděno na dálnici D1 a silnicích 
I/47, II/367, II/436, III/36723 a III/4335. Na ostatních silnicích III. třídy nebylo sčítání vzhle-
dem k jejich malé dopravní důležitosti prováděno, lze však konstatovat, že jejich dopravní 
zatížení je poměrně nízké a ani výhledově nelze očekávat jeho výraznější nárůst. 
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     Pro období do r. 2030 je stanovena prognóza zatížení podle růstových indexů (ŘSD ČR), 
a to z výchozího zatížení v r. 2010. V následující tabulce je podán přehled o dopravním zatí-
žení sčítaných úseků na dálnici D1 a uvedených silnicích. 

Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území 

Stan. č. Sil. č. Rok 

T 
(těžká                                           

motorová 
vozidla                         

a přívěsy) 

O 
(osobní                    

a dodávkové 
automobily) 

M 
(jednostopá 
motorová 
vozidla) 

voz./24 hod. 
(součet všech 
motorových 

vozidel                             
a přívěsů) 

6-8860 D1 

2005 - - - - 

2010 1660 6632 29 8321 

2016 2323 9124 13 11460 

2030 2780 11630 13 14423 

7-0280 I/47 

2005 2010 4384 31 6425 

2010 332 569 0 901 

2016 396 1411 62 1869 

2030 422 1668 62 2152 

7-0550 II/367 

2005 729 3245 26 4000 

2010 727 3335 55 4117 

2016 620 2986 38 3644 

2030 661 3529 38 4228 

7-0551 II/367 

2005 1270 4358 26 5654 

2010 838 3661 53 4552 

2016 898 4106 64 5068 

2030 957 4853 64 5874 

7-0552 II/367 

2005 523 4327 31 4881 

2010 489 3444 24 3957 

2016 558 4081 48 4687 

2030 595 4823 48 5466 

7-0560 = 
7-0561 

II/367 

2005 1329 3016 28 4373 

2010 605 2285 53 2943 

2016 893 2698 23 3614 

2030 951 3189 23 4163 

7-0290 = 
7-0291 

II/436 

2005 807 2750 28 3585 

2010 606 2311 20 2937 

2016 514 2024 19 2557 

2030 548 2392 19 2959 

7-3014 III/36723 

2005 2976 3591 58 6625 

2010 612 2080 40 2732 

2016 655 2540 18 3213 

2030 698 3002 18 3718 

7-3010 III/4335 

2005 229 1992 13 2234 

2010 190 1341 23 1554 

2016 86 1226 15 1327 

2030 92 1449 15 1556 
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7-3011 III/4335 

2005 629 3005 43 3677 

2010 397 2516 35 2948 

2016 250 1377 21 1648 

2030 266 1628 21 1915 

7-3012 III/4335 

2005 152 1149 34 1335 

2010 76 907 9 992 

2016 81 1439 18 1538 

2030 87 1701 18 1806 

     Dopravní zatížení silničních komunikací nedosáhne ani k r. 2030 limitních hodnot 
pro stávající šířkové uspořádání. Lze tedy konstatovat, že stávající kategorie komunikací jsou 
vyhovující. 

 

 Místní komunikace 

      Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu zástavby, která není ob-
sloužena přímo ze silničních průtahů a ze sítě účelových komunikací. Jde o dvoupruhové 
a jednopruhové úseky s nehomogenní šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou (dlažba, 
živičný povrch, obalované kamenivo, beton apod.). Na území Kojetína se nacházejí místní 
komunikace obslužného charakteru funkční skupiny B a C. 

       U stávajících místních komunikací je nutno průběžně zkvalitňovat parametry místních 
komunikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole a povrchy vozovek. 
Stávající jednopruhové komunikace bez příslušného vybavení požadovaného dle ČSN 73 
6101 a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) je nutno doplnit výhybnami, případně je šířkově homogenizovat na jed-
notné jednopruhové nebo dvoupruhové kategorie. V územním plánu není umístění výhyben 
konkrétně řešeno, o provedení výše popsaných úprav bude rozhodnuto dle místní potřeby 
a prostorových možností. 

   Navržené trasy místních komunikací zahrnují úseky nezbytně nutné pro zajištění do-
pravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby. Pro tyto navržené trasy 
jsou vymezeny plochy veřejných prostranství PV. Konkrétně jsou navrženy: 

- nová místní komunikace v lokalitě Stružní – propojení ulice Stružní a ulice Olomoucké 
(ve vymezené zastavitelné ploše č. Z9) pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plochy 
č. Z10  

- přestavba severního úseku stávající ulice Stružní, spojky na ulici Olomouckou 
a pro vybudování nové místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy ploch přestavby 
v lokalitě Obora (ve vymezené ploše přestavby P2) – stávající komunikace (ulice Stružní) 
nemá odpovídající šířkové parametry a je vybudována na pozemcích s komplikovanými 
vlastnickými vztahy  

- nové místní komunikace v lokalitě Lešetín – propojení ulic Křenovské, Chytilovy, Dvořá-
kovy a Rumunské (ve vymezené zastavitelné ploše č. Z35) pro zajištění dopravní obsluhy 
zastavitelných ploch č. Z34-1, Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2 a Z37 

- úprava napojení ulice Chytilovy na ulici Křenovskou (silnice III/43327) – úprava křižovatky 
ulic Křenovské a Chytilovy (ve vymezené zastavitelné ploše č. Z57) 

- místní komunikace pro přístup ke Kempu Kojetín, vedená podél jižního okraje vodní ná-
drže Na hrázi ve stávající ploše prostranství veřejných 
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- nová místní komunikace v lokalitě Kojetín – Jih ve vymezené zastavitelné ploše č. Z71 
pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch č. Z69 a Z70. 

V zastavěném území i ve vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby může 
být dále realizována vnitřní síť místních komunikací. Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení 
a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 
73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. 

     U nově realizovaných i upravovaných úseků stávajících místních komunikací je třeba re-
spektovat minimální šířky přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v odůvodněných 
případech ve stísněných poměrech musí být respektována alespoň šířka prostoru místní ko-
munikace stanoveného dle ČSN 73 6110. Tyto prostory je nutno důsledně hájit pro případné 
budoucí vedení chodníků, šířkové úpravy vozovky, realizaci výhyben, realizaci pásů nebo 
pruhů pro cyklisty, event. pro vedení sítí technické infrastruktury. 

 Při návrhu komunikací musí být respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost staveb 
(73 0802, 73 0804 a 73 0833). Z tohoto důvodu je doporučeno realizovat na uslepených ko-
munikacích obratiště (nejsou vymezena v grafické části). 
 

 Účelové komunikace  

     Stávající účelové komunikace slouží ke zpřístupnění polních a lesních pozemků, případně 
zástavby situované mimo dosah místních komunikací a silničních průtahů. Navazují na síť 
místních komunikací i na silniční průtahy.  

     Konkrétní požadavky na rozšíření sítě účelových komunikací v krajině nejsou známy, stá-
vající síť se jeví pro obsluhu území dostatečná. Nové účelové komunikace jsou navrženy 
pro zajištění dopravní obsluhy některých vymezených zastavitelných ploch – pro obsluhu 
navržené výrobní zóny na jižním okraji Kojetína (zastavitelná plocha č. Z43) a pro obsluhu 
navržené ČOV v Kovalovicích (zastavitelná plocha č. Z53), úpravy tras stávajících účelových 
komunikací jsou navrženy v koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1, v souvislosti 
s navrženou přeložkou silnice II/367. 

Dále se předpokládá nutná údržba a úpravy vybavení stávajících účelových komunikací 
(propustky, mosty, apod.). Zpřístupnění i drobných zemědělsky obhospodařovaných pozem-
ků je nutno provést napojením na stávající síť komunikací účelových, nikoli přímo na silniční 
síť. 

 

 Významnější obslužná dopravní zařízení  

     V řešeném území se nacházejí dvě čerpací stanice pohonných hmot – na Tržním náměstí 
u silnice II/436 (dle ZÚR OK je začleněna do nouzového zásobování ropnými produkty a je 
nutno ji zachovat) a na ulici Padlých hrdinů u silnice II/367, parkovací plochy a celkem 9 au-
tobusových zastávek. V souvislosti s přeložkou silnice II/367 a souvisejícími úpravami ostatní 
komunikační sítě je navrženo přemístění autobusové zastávky „Kojetín, Ingstav“ do nové 
polohy. Všechna ostatní zařízení jsou v územním plánu považována za stabilizovaná, nová  
obslužná dopravní zařízení nejsou v územním plánu navržena. 
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E.4.1.2. Doprava železniční 

      Řešeným územím jsou vedeny celkem tři železniční tratě:  

č. 300     Brno, hl.n. – Holubice – Nezamyslice – Kojetín 
č. 303     Kojetín – Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí 
č. 334     Kojetín – Tovačov 

    Na uvedených tratích leží železniční stanice Kojetín, která je křižovatkou krajského význa-
mu, důležitou pro regionální dopravní spojení. Z železniční stanice Kojetín dále odbočují 
vlečky do Jižní výrobní zóny.  
 
Trať č. 300     Brno, hl.n. – Holubice – Nezamyslice – Kojetín 

Tato celostátní jednokolejná železniční trať je součástí nadřazeného kolejového systému, 
který je dále tvořen celostátními tratěmi č. 270 a 330 (jsou součástí II. a III. tranzitního želez-
ničního koridoru a součástí evropského koridoru).   

     Trať představuje důležitou spojnici pro železniční spojení Brna severovýchodním směrem 
na střední Moravu a vytváří nejkratší a přímé železniční spojení s významným okresním měs-
tem a železničním uzlem Přerov. Budoucí podoba tratě bude sloužit pro dálkovou, regionální 
a příměstskou železniční dopravu i nákladní železniční dopravu. Současný technický stav trati 
i její stavebnětechnické parametry nevyhovují současným a zejména budoucím nárokům 
na zajištění kvalitní a konkurenceschopné železniční dopravy, a to jak v  potřebné frekvenci 
spojů, tak v jejich optimálním časovém uspořádání a zkracování jízdních dob.  

     Dlouhodobě sledovaným záměrem je proto modernizace železniční trati č. 300 
v parametrech koridorové tratě s dvoukolejným uspořádáním včetně elektrifikace. Pro tento 
záměr je v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění vymezen koridor 
o celkové šířce 200 m (100 m od osy na obě strany); modernizace železniční trati je zároveň 
v ZÚR OK vedena jako veřejně prospěšná stavba s označením D47 – modernizace železniční 
tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě Brno – Přerov.  

     V územním plánu je vedení trati upřesněno na základě projektových dokumentací „Mo-
dernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba, Nezamyslice – Kojetín“ (DÚR, MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s., duben 2017) a „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ 
(DÚR, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., listopad 2019); pro modernizaci železniční trati je 
vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční DK3 o celkové šířce 200 m (100 m 
od osy trati na obě strany). Vymezený koridor je určen pro modernizaci trati včetně souvise-
jících staveb dopravní a technické infrastruktury. V západní části řešeného území je koridor 
DK3 veden mimo stávající těleso železniční tratě č. 300. Přeložka dílčího úseku je způsobena 
nutností zvětšení směrového oblouku trati pro vyšší navrhovanou rychlost (200 km/hod).      
Hlavním cílem staveb je zdvoukolejnění a modernizace trati na rychlost 200 km/hod, vyšší 
bezpečnost a komfort pro cestující a v neposlední řadě zajištění dostatečné kapacity pro vla-
ky osobní a nákladní dopravy. 

Pro využití území vymezeného koridoru je stanoveno: 
- Přípustné využití – stavební úpravy stávajících staveb, stavby a zařízení technické in-

frastruktury, stavby pěších a cyklistických komunikací, stavby místních a účelových komu-
nikací, stavby oplocení, realizace ÚSES včetně interakčních prvků   
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- Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvisejí-
cích), pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 

    Uvedenou modernizací železniční tratě č. 300 bude dokončena kompletace kolejového 
kříže, který bude pokrývat hlavní vazby kolejové dopravy v území.  
 
Trať č. 303      Kojetín – Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí 

    Jde o jednokolejnou regionální trať.  V souvislosti s modernizací železniční trati č. 300 je 
navržena úprava směrového oblouku trati před napojením do železniční stanice Kojetín 
a současně je u této trati navržena její rekonstrukce a modernizace včetně elektrizace. 
Pro tento záměr je v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění vyme-
zen koridor o celkové šířce 150 m; modernizace železniční trati je zároveň v ZÚR OK vedena 
jako veřejně prospěšná stavba s označením D63 – železniční trať č. 303, Kojetín – Kroměříž – 
Otrokovice – Zlín – Vizovice, elektrizace trati. Pro realizaci této stavby včetně souvisejících 
staveb je v územním plánu vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční DK4 
v celkové šířce 120 m. 

Pro využití území vymezeného koridoru je stanoveno: 
- Přípustné využití – stavební úpravy stávajících staveb, stavby a zařízení technické in-

frastruktury, stavby pěších a cyklistických komunikací, stavby místních a účelových komu-
nikací, stavby oplocení, realizace ÚSES včetně interakčních prvků   

- Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvisejí-
cích), pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 

 
Trať č. 334     Kojetín – Tovačov 

     Jednokolejná regionální trať, slouží pouze nákladní dopravě a občasným vyjížďkám histo-
rických vlakových souprav. Rovněž u této trati je v souvislosti s modernizací tratě č. 300 na-
vržena směrová úprava oblouku při vjezdu do železniční stanice Kojetín. Tato úprava je sou-
částí vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – železniční DK1. Další úpravy trati nejsou 
předpokládány. 
 

E.4.1.3.  Doprava letecká  

    V západní části Kojetína se nachází a je využívána nouzová plocha pro přistávání malých 
letadel, která je zařazena do kategorie letiště účelové pod označením ULKOJE. 

    Do řešeného území dále zasahují ochranná pásma dvou blízkých letišť. U Přerova se na-
chází vnitrostátní veřejné a neveřejné mezinárodní letiště Přerov – Bochoř, které provozuje 
LOM PRAHA s.p. Další je neveřejné vnitrostátní letiště v Prostějově, které provozuje Aeroklub 
Josefa Františka a je zaměřeno především na parašutistické aktivity. 
 

E.4.1.4. Doprava vodní 

     Východní částí řešeného území prochází trasa průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe 
(D-O-L). Tento záměr je obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění jako územní rezerva, kterou tvoří koridor v šířce 200 m (100 m od osy vodní cesty 
na obě strany). Územní rezerva představuje území speciálních zájmů, jejichž využití nesmí 
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být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně snížil požadované budoucí využi-
tí.  

     V územním plánu je pro realizaci průplavního spojení D-O-L vymezen koridor územní re-
zervy dopravní infrastruktury – vodní (DV) R1, a to jako pás v šířce 200 m (v souladu se ZÚR 
OK).  

     Územní rezervu dle Usnesení vlády č. 635/1996 Sb. je nezbytné hájit, pokud nebude tento 
záměr přehodnocen a po dohodě s ostatními státy dosaženo jeho vyjmutí z AGN (Evropská 
dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu ze dne 
19.1.1996) a vyřazení ze sledování vlády ČR a ze záměrů Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
 

E.4.1.5.  Provoz chodců a cyklistů 

 Komunikace pro chodce 

Součástí komunikační sítě v řešeném území jsou i komunikace pro chodce – chodníky 
a pěší stezky. V zastavěné části Kojetína jsou chodníky vybudovány podél silničních komuni-
kací a významnějších místních komunikací, a to především v centru města. Podél ostatních 
místních komunikací v zástavbě chodci využívají zpevněné i nezpevněné části krajnic.          

     Doplnění sítě chodníků může být realizováno v prostorech silničních průtahů 
a v prostorech místních komunikací (dle ČSN 73 6110) na základě podrobnější projektové 
dokumentace v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 V rámci modernizace železniční trati č. 300 bude zrušena stávající lávka pro pěší přes že-
lezniční trať a nahrazena podchodem.     
 

 Turistické trasy 

Pro pěší turistiku je v řešeném území vyznačena zelená značená turistická trasa č. 4874 
Brodek u Přerova – Věrovany – Tovačov – Kojetín – Postoupky (rameno Moravy), která pro-
chází řešeným územím v severojižním směru. Nové turistické trasy nejsou v územním plánu 
navrženy. 

 

 Cyklistický provoz  

Pro cyklistický provoz jsou v Kojetíně využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku je 
v řešeném území vyznačena cykloturistická trasa č. 5040 Lobodice – Kojetín – Němčice 
nad Hanou – Brodek u Prostějova – Myslejovice – Plumlov, která je vedena po silnici III/4335 
a místních komunikacích a po lesních a polních cestách. Ve spolupráci s okolními městy 
a obcemi je připravován projekt tzv. „Arcibiskupské cyklostezky“, která by měla v budoucnu 
propojit Olomouc a Kroměříž, tedy dvě arcibiskupská města. Její součástí je plánovaná cyklis-
tická stezka Tovačov – Kroměříž. V územním plánu jsou na základě dostupné projektové do-
kumentace (Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín; Atelis – ateliér liniových staveb, 
12/2016) navrženy dva úseky této plánované cyklostezky. Severní úsek cyklostezky je veden 
podél řeky Moravy na zpevněné hrázi mezi městy Kojetín a Tovačov a je pro něj vymezena 
zastavitelná plocha veřejných prostranství č. Z60. Jižní úsek cyklostezky je veden podél levé-
ho břehu řeky Moravy ve směru na Kroměříž a jsou pro něj vymezeny zastavitelné plochy 
veřejných prostranství č. Z61, Z62 a Z63.       
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Dále je v územním plánu navrženo několik nových cyklotras. Tyto cyklotrasy navrženy 
v západní a východní části řešeného území, jsou vedeny po stávající komunikační síti a nava-
zují na již existující trasy v Měrovicích nad Hanou, v Chropyni, v Bezměrově a v Lobodicích. 
Na dotčených silničních průtazích se v zastavěném území doporučuje vymezit pásy nebo 
pruhy pro cyklisty. Cyklistické trasy by měly být doplněny odpočívkami a informačními tabu-
lemi. 
 

E.4.1.6. Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

 Odstavování vozidel 

     Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá 
na vlastních pozemcích. Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel rodinných 
domů mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech 
místních komunikací, a to za předpokladu dodržení příslušných předpisů a ustanovení (zajiš-
tění průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů). 

 Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se v Kojetíně nachází cca 300 stání v řa-
dových boxových garážích. Krytá stání jsou doplněna odstavnými plochami na terénu. Počet 
stání na těchto plochách je cca 300, údaj je však pouze orientační, protože některé odstavné 
plochy nejsou jasně vymezeny a k odstavování vozidel lze využít i některá parkoviště 
u blízkých objektů občanské vybavenosti, a to v rozsahu až cca 50 %. Odhadem lze tedy určit 
počet odstavných stání na terénu na cca 450. 

     Nová odstavná stání nejsou v územním plánu navržena, potřebné kapacity mohou být 
realizovány v rámci zastavěných a zastavitelných ploch dle místní potřeby v souladu 
s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, a to pokud možno v blízkosti 
stávajících bytových domů. 

V Kovalovicích se nachází 10 stání v řadových boxových garážích a v  Popůvkách 2 stání 
v řadových boxových garážích. V těchto místních částech však nejsou bytové domy a není 
tedy nutno uvažovat s návrhem garážových stání. 

Odstavování a garážování nákladních vozidel se připouští pouze ve vymezených plochách 
výroby a skladování. 

 

 Parkování vozidel 

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se 
v Kojetíně nachází na účelově zřízených plochách cca 380 stání pro osobní automobily, 
a to především v blízkosti objektů občanské vybavenosti. Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací 
kapacity malého rozsahu, parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních areálů a parkovací 
místa, která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování 
na jízdních pruzích apod.). V územním plánu je navržena nová parkovací plocha v severní 
části Kojetína, v lokalitě U kempu (zastavitelná plocha č. Z68) pro parkování vozidel jeho ná-
vštěvníků. 

V Kovalovicích se samostatné parkovací plochy nenacházejí, v Popůvkách je cca 86 veřej-
ně přístupných parkovacích míst u areálu firmy Hanák Nábytek, a.s. pro jeho zaměstnance 
a návštěvníky. Nové parkovací plochy v těchto místních částech nejsou navrhovány. 
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Případné další kapacity (odpovídající stupni automobilizace 1 : 2,5) mohou být realizovány 
dle aktuální a konkrétní potřeby jednotlivých zařízení občanského vybavení v souladu 
s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

     Při realizaci obytných zón je nutno zajistit parkovací místa pro případné návštěvníky oby-
vatel rodinných domů. Veškeré nově navržené parkovací kapacity budou odpovídat stupni 
automobilizace 1 : 2,5. 

     Parkovací nároky ploch výroby a skladování nejsou v bilanci uváděny a musí být řešeny 
v rámci vlastních pozemků. 
 

E.4.1.7. Veřejná doprava  

Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou dálkovou a příměstskou autobuso-
vou a železniční dopravou, kterou v současné době zajišťují FTL – First Transport Lines, a.s., 
ARRIVA MORAVA a.s., KRODOS BUS, a.s., VOJTILA TRANS s.r.o. a České dráhy, a.s. Po zave-
dení Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje jsou železniční trati součástí 
tohoto dopravního systému, autobusy navazují na železniční stanice a zastávky. 

     V řešeném území se nachází 9 autobusových zastávek: Kojetín, nám.;  Kojetín, žel. st.; Ko-
jetín, Padlých hrdinů; Kojetín, Vyškovská; Kojetín, Ingstav; Kojetín, Popůvky, most;  Kojetín, 
Popůvky, Jednota; Kojetín, Popůvky, firma Hanák a Kojetín,Kovalovice, střed. V souvislosti 
s přeložkou silnice II/367 a souvisejícími úpravami ostatní komunikační sítě je navrženo pře-
místění autobusové zastávky „Kojetín, Ingstav“ do nové polohy. 

     Stávající autobusové zastávky je doporučeno postupně vybavit oboustranně řádnými au-
tobusovými zálivy, nástupišti a přístřešky pro cestující. V Koordinačním výkrese je pro orien-
taci znázorněna obalová křivka izochron dostupnosti na autobusové zastávky (vzhledem 
k charakteru území stanovena na 400 m), která prokazuje, že rozmístění a počet zastávek je 
vyhovující. 

     Hromadné dopravě osob po železnici slouží železniční stanice Kojetín, která se nachází 
na železniční trati č. 300. 

 

E.4.2.   Koncepce technické infrastruktury 

E.4.2.1. Vodní hospodářství  

 Zásobování pitnou vodou 

 Město Kojetín má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě VaK Přerov a.s. – ob-
last Kojetín. 

Zdrojem pitné vody je skupinový vodovod Kojetín. Do rozdělovacího vodojemu Polkovice 
2 x 1500 m3 (254,25 – 249,20 m n. m.) je voda přivedena přes čerpací stanici z vodních zdrojů 
v Klopotovicích (vrty) a Troubkách (jezera) výtlačnými řady DN 300 a DN 250. Vodní zdroje 
v Klopotovicích mají celkovou vydatnost 10 l/s. Voda z vrtů je pomocí ČS Klopotovice výtlač-
ným řadem DN 300 čerpána do vodojemu Polkovice 2 x 1500 m3. Vodní zdroje Troubky mají 
celkovou vydatnost 30 l/s. Voda z jezer je přivedena do úpravny vody Troubky, která má 
dvoustupňovou úpravu čištění, a dále je přečerpána řadem DN 250 do vodojemu Polkovice 
2 x 1500 m3. Z vodojemu Polkovice 2 x 1500 m3 vedou do Kojetína dva řady skupinového 
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vodovodu Kojetín DN 250 a DN 350. Na tyto přívodní řady je přímo napojena rozváděcí vo-
dovodní síť Kojetína. 

Popůvky a Kovalovice jsou zásobeny přívodním řadem DN 100 – 150 z Kojetína, Kovalovi-
ce jsou napojeny řadem DN 100 přes ATS situovanou jižně zástavby Popůvek.  

Vodovodní síť města je rozdělena na dvě tlaková pásma. Kojetín a Popůvky jsou v tlako-
vém pásmu, které je pod vlivem vodojemu Polkovice 2 x 1500 m3 (254,25 – 249,20 m n. m.), 
rozvodná vodovodní síť v Kovalovicích je pod tlakem ATS v Popůvkách. 

Do k. ú. Kojetín zasahuje ochranné pásmo II. stupně vnější prameniště Plešovec, které se 
nachází mimo řešené území. Ochranné pásmo bylo stanoveno ONV Kroměříž dne 
14. 3. 1990, č.j. Vod.235/1-19/646/90-Po. 

Dále se na území obce Kojetín nacházejí objekty státní pozorovací sítě – hydrogeologický 
vrt č. VB 0130 a hydrologický vrt č. VB 0131. K vrtům byl poskytnut pouze orientační zákres, 
dle kterého není možné zakreslit jejich přesné umístění, zákres v grafické části je tedy jen 
orientační. Vrty mají vyhlášená ochranná pásma o poloměru 250 m rozhodnutím z roku 
1983, č.j. Vod.2387/1/83-235/1-Ko.  

Východní částí k. ú. Kojetín prochází přívodní kanál užitkové vody pro firmu Moravský li-
hovar Kojetín a.s. a další uživatele v Jižní průmyslové zóně. Zdrojem vody je řeka Morava, 
odběrné místo se nachází východně od ČOV Kojetín. 

 
Bilance potřeby vody 

     Bilance potřeby vody pro střednědobý výhled jsou pro potřebu územního plánu provede-
ny trendovou metodou  na základě údajů obsažených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
území Olomouckého kraje, ve směrnici č. 9 z roku 1973 a v příloze č. 12 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z přepočtených hodnot spotře-
bované vody na osobu a den v domácnostech a v ostatních místech spotřeby (v objektech 
občanské a technické vybavenosti, zemědělství, průmyslu apod.) uvedených v Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje byly orientačně stanoveny specifické po-
třeby vody, které pak byly po mírném navýšení použity pro vlastní výpočet. 

     Specifické potřeby pro domácnosti se pohybují od 110 l v Popůvkách a Kovalovicích 
na osobu a den po 120 l na osobu a den v  Kojetíně. Specifické potřeby pro ostatní odběry se 
pohybují od 10 l na osobu a den v Kovalovicích a Popůvkách po 50 l na osobu a den v městě 
Kojetín. 

     Pro bilance potřeby vody se v územním plánu předpokládá rozšíření veřejného vodovodu 
do většiny zastavitelných ploch a 100 % napojených trvale bydlících obyvatel, jejichž počet 
pro střednědobý výhled vyplývá z demografických prognóz. Výpočet maximální denní potře-
by vody dle uvedených předpokladů je uveden níže. 
 
bytový fond – trvale bydlících      756,5 m3/den 
vybavenost základní 304,1 m3/den 
Qp = 1060,6 m3/den = 12,3 l/s 
Qm = Qp x kd     kd = 1,35 
Qm = 1431 m3/den = 16,6 l/s 
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výroba – zemědělská 
5250 prasat, 20 koní, 10 skotu 
Qp = 53,5 m3/den = 0,6 l/s 
Qm = 80,3 m3/den = 0,9 l/s 
 
výroba – průmyslová 
Qm = 387,1 m3/den = 4,5 l/s 
 
Ʃ Qm = 1898,4 m3/d = 22 l/s 

 
     Územní plán tedy předpokládá potřebu vody v řešeném území ve výši Qm = 
1898,4 m3/den, tj. 22 l/s. Akumulace pitné vody pro město Kojetín bude i nadále zajištěna 
ve vodojemu Polkovice 2 x 1500 m3. 

     V územním plánu se navrhuje rozšíření stávající vodovodní sítě o další vodovodní řady 
pro zásobování vymezených zastavitelných ploch. Navržené řady budou rovněž plnit funkci 
vodovodu požárního. Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro plochy, které 
jsou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, bude zásobování pitnou vodou zajištěno 
individuálně, v vlastních zdrojů (studní). Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potřeba vy-
pracovat hydrogeologický průzkum, který posoudí kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje 
a vyhodnotí, zda při vybudování studen nedojde ke změně hydrogeologických podmínek 
v řešeném území nebo k negativnímu ovlivnění stávajících studen. 

     Ve výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny pouze trasy na-
vrhovaných páteřních vodovodních řadů, nikoli přípojek. Trasy navržených řadů i jejich di-
menze je nutno chápat jako orientační, které budou upřesněny podrobnější projektovou 
dokumentací.  

     Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu v Kojetíně je v souladu s Plánem rozvoje vodo-
vodů a kanalizací Olomouckého kraje i se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění. 
 

 Odkanalizování a likvidace odpadních vod  

V Kojetíně je vybudována jednotná kanalizační síť, kanalizace je v majetku VaK Přerov a.s. 
– oblast Kojetín. Na kanalizační síť je napojeno cca 95 % obyvatel města. 

Převážná část stávající kanalizace byla budována průběžně od počátku minulého století. 
V letech 2007 až 2009 byl realizován skupinový projekt Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku 
řek Bečvy a Moravy (VaK Přerov a.s., duben 2006), tvořený skupinou čtyř projektů, které řeší 
odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelných úniků 
vod ze stávajících sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy (aglomerace Kojetín, Hranice IV 
– Drahotuše, Přerov a Lipník nad Bečvou). V rámci tohoto projektu byly zrekonstruovány 
problémové úseky jednotné kanalizace a vystavěny nové kanalizační stoky. Odpadní vody 
jsou likvidovány na čistírně odpadních vod Kojetín. ČOV v Kojetíně byla uvedena do provozu 
v roce 1992, v roce 2004 byla dokončena rekonstrukce. ČOV je v majetku VaK Přerov a.s. 

V Popůvkách je vybudována jednotná kanalizační síť, která byla v roce 2010 napojena 
přes čerpací stanici na kanalizační síť Kojetína. 
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Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby 
v Kovalovicích probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulu-
jí v  žumpách a domovních ČOV, které mají přepady zaústěny do jednotné nebo dešťové ka-
nalizace, povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu 
s ostatními vodami do recipientů.  

Dešťové vody ze severní obytné části Kojetína jsou odváděny jednotnou kanalizací 
přes odlehčovací komory do Mlýnského náhonu a řeky Hané, z jižní průmyslové zóny jsou 
odváděny částečně povrchovými příkopy, částečně dešťovou kanalizací a samostatnými od-
pady z průmyslových závodů do řeky Hané. Součástí kanalizačního systému jsou i otevřené 
odpady pod městem, se zaústěním do Mlýnského náhonu a do řek Moravy a Hané. 

 
      V územním plánu se navrhuje rozšíření kanalizace v Kojetíně a Popůvkách pro navržené 
zastavitelné plochy o nové stoky splaškové kanalizace.  

     Na stávající jednotnou kanalizaci města Kojetín, kterou jsou odpadní vody odváděny 
na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV) Kojetín, je v severní části města napojena kanali-
zace obce Uhřičice. Postupně budou na ČOV Kojetín svedeny rovněž odpadní vody  obcí Pol-
kovice a Oplocany, jejichž nová kanalizační síť je projekčně připravena k realizaci. Dobudová-
ním a provozováním kanalizace těchto obcí se zabývá Dobrovolný svazek obcí Povaloví. 

     V Kovalovicích je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy (gravi-
tační) se zakončením na navržené čistírně odpadních vod. Čistírna odpadních vod je navrže-
na v západní části Kovalovic na okraji sportovního areálu TJ Sokol Kovalovice (vymezená za-
stavitelná plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě č. Z54). Předpokládá se napojení 
183 EO. Po vybudování splaškové kanalizace bude stávající jednotná kanalizace využívána 
k odvádění dešťových vod. 

V západní části řešeného území, u hranice s k.ú. Křenovice, je vybudována nová mecha-
nicko-biologická čistírna odpadních vod Křenovice, pro likvidaci odpadních vod z obce Křeno-
vice. Recipientem pro ČOV je vodní tok Haná. 

     Do doby, než bude provedena výstavba splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních 
vod zajištěna individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu nebo domovních ČOV s vyústě-
ním do vhodného recipientu, stejně jako pro objekty mimo dosah stávající a navržené kanali-
zace. Technologické odpadní vody z průmyslových podniků lze vypouštět do kanalizace, po-
kud znečištění vod odpovídá podmínkám kanalizačního řádu. V opačném případě je nutno 
technologické vody náležitě předčistit. 

      Dešťové vody, které nevsáknou do terénu, je nutné odvádět řízeně přes retenční zařízení 
(nádrže či podzemní bloky) dešťovou kanalizací či otevřenými zatravněnými příkopy do stá-
vající dešťové kanalizace či vodních toků. Dešťové vody z větších parkovišť (cca nad 10 stání) 
a jiných zpevněných ploch, kde může dojít ke kontaminaci dešťových vod ropnými látkami, je 
nutno předčišťovat v odlučovačích ropných látek (lapolech). Trasy stok dešťové kanalizace 
a příkopů bude možno navrhnout až po zaměření území a po detailním průzkumu stávající 
kanalizace. 

      Ve výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny pouze trasy 
navrhovaných páteřních kanalizačních stok, nikoli přípojek. Trasy navržených stok je nutno 
chápat jako orientační, které budou upřesněny podrobnější projektovou dokumentací.  
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Navržená výstavba veřejné splaškové kanalizace je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje i se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v plat-
ném znění. 
 

 Vodní toky a plochy  

     Řešené území spadá do následujících základních hydrologických povodí: 

ČHP 4-12-01-0742-0-00 – Morava  
ČHP 4-12-01-0745-0-00 – bezejmenný přítok 
ČHP 4-12-01-0748-0-00 – Morava  
ČHP 4-12-01-0750-0-00 – Mlýnský náhon 
ČHP 4-12-01-0760-0-00 – Morava  
ČHP 4-12-02-0610-0-00 – Tvorovický potok  
ČHP 4-12-02-0620-0-00 – Haná  
ČHP 4-12-02-0631-0-00 – Vlčidolka 
ČHP 4-12-02-0632-0-00 – bezejmenný přítok 
ČHP 4-12-02-0641-0-00 – Haná 
ČHP 4-12-02-0643-0-00 – Haná 
ČHP 4-12-02-0646-0-00 – Haná 
ČHP 4-12-02-0660-0-00 – Věžecký potok 
ČHP 4-12-02-0980-0-00 – Malá Morava 
ČHP 4-12-02-1020-0-00 – Malá Bečva. 

     Povrchové vody v řešeném území spadají do povodí útvarů povrchových vod s pracovním 
číslem M094 – Morava od toku Bečva po tok Haná (MOV 0950), M105 – Haná od toku 
Tištínka (Uhřický potok) po ústí do toku Morava (MOV 1060) a  M109 – Moštěnka od toku 
Dolnonětčický potok včetně po ústí do toku Morava (MOV 1100). Dle Plánu dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu (r. 2016-2021) jsou tyto vodní útvary z hlediska hydromorfologického 
charakteru přirozené vodní útvary povrchových vod. Stav útvarů povrchových vod M105 
a M109 je celkově hodnocen jako nevyhovující, stav útvaru povrchových vod M094 je 
celkově hodnocen jako dobrý. 

     Podzemní vody v řešeném území spadají do vodních útvarů podzemních vod svrchní vrst-
vy 16220 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část, 16240 – Kvartér Valové, 
Romže a Hané a vodních útvarů základní vrstvy 22202 Hornomoravský úval – jižní část, 
22203 Hornomoravský úval – střední část a 22300 Vyškovská brána. Z hlediska chemického 
je dle Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (r. 2016-2021) stav útvarů podzemních 
vod svrchní vrstvy 16220 a 16240 a útvarů podzemních vod základní vrstvy 22202 a 22300 
hodnocen jako nevyhovující a stav útvaru podzemních vod základní vrstvy 22202 vrstvy hod-
nocen jako dobrý.  

     Nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území je vodní tok Morava. Morava protéká 
východní nezastavěnou částí řešeného území. Pravobřežními přítoky Moravy v řešeném 
území jsou Mlýnský náhon, Haná a bezejmenné toky, levobřežními přítoky dva bezejmenné 
toky. Bezejmenné pravobřežní přítoky Moravy protékají východním okrajem zastavěné části 
města. První bezejmenný levobřežní přítok Moravy pramení v jižní části lokality Levý trávník 
a protéká místními částmi Pravý trávník a Dolní louky, druhý bezejmenný přítok pramení 
poblíž silnice č. II/436 a protéká po východní hranici Dolního lesa. 

     Mlýnský náhon protéká severní zastavěnou částí města kolem rybníka Na hrázi přes místní 
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části Obora, Pod oborou, Na rybníku a Kojetín I – Město. Do Mlýnského náhonu ústí beze-
jmenný levobřežní přítok, na kterém je vybudovaná vodní plocha Na hrázi. 

     Haná protéká jižně od zastavěné části Kojetína a do Moravy se vlévá mimo řešené území. 
Pravobřežním přítokem Hané je meliorační tok Vlčidolka, do které se vlévají dva meliorační 
příkopy z Popůvek. Levobřežními přítoky Hané jsou Rybniční potok a dva bezejmenné příto-
ky. 

     Správcem všech vodních toků v řešeném území je Povodí Moravy, s.p. Podle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, užívat 
pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků v šířce do 8 m 
od břehové hrany a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové hrany,  za účelem 
údržby vodního toku. 

     Morava a Haná jsou dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, řazeny mezi 
vodohospodářsky významné vodní toky č. 663 a 705.  

    Pro vodní tok Morava je stanoveno záplavové území v ř. km 186,800 – 199,958 rozhodnu-
tím Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK 22888/2006 ze dne 24. 2. 2006. Stanovené 
záplavové území Moravy zasahuje východní okraj zastavěného území města a výrazně ome-
zuje jeho rozvoj. 

    Pro vodní tok Haná je stanoveno záplavové území a vymezena jeho aktivní zóna rozhodnu-
tím Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK 59040/2011 ze dne 31. 5. 2011. Stanovené 
záplavové území Hané i jeho aktivní zóna zasahuje do jižní části města (zejména do území 
průmyslové zóny) a podstatně tak omezuje jeho rozvoj.  

     Do severní okrajové části zasahuje aktivní zóna záplavového území vodního toku Valová, 
které bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK 
100767/2011 ze dne 7. 9. 2011. Aktivní zóna nezasahuje do zastavěného území a rozvoj měs-
ta nelimituje. 

     Jihozápadně od Kojetína na území města Vyškov leží na řece Hané vodní nádrž Opatovice; 
řešené území by mohlo být zasaženo zvláštní povodní vodního díla Opatovice. 

     Vody Moravy jsou dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhod-
ných pro život a reprodukci druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení 
stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení č. 169/2006 Sb. řazeny jako kaprový typ vody 
č. 247, vody Hané a Vlčidolky jako kaprový typ vody č. 241. Pro ostatní vodní toky na území 
Kojetína typ vody není stanoven. 

     Podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pou-
žívání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opat-
ření v těchto oblastech, v platném znění, patří mezi zranitelné oblasti celé k. ú. Kojetín. 

     Východní část řešeného území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních 
vod (dle Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.) č. 219 Kvartér řeky Moravy (CHOPAV). 

     V řešeném území se nachází několik významnějších vodních nádrží, téměř všechny jsou 
ve vlastnictví Města Kojetín. Vodní nádrž Na hrázi se nachází severovýchodně od zastavěné 
části Kojetína a slouží ke krajinotvorným účelům a k chovu ryb; je součástí lokálního biocen-
tra ÚSES LC5. Vodní nádrž Jordán se nachází v severní části Kojetína, západně od nádrže 
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Nad hrází, momentálně slouží ke krajinotvorným účelům, v budoucnu by mohla sloužit 
i k rybářským účelům. Další dvě významnější vodní nádrže jsou vybudovány na Rybničním 
potoce – jsou součástí lokálního biocentra ÚSES LC24; jsou ve vlastnictví Českého rybářského 
svazu. V severovýchodní části Kojetína je na vodním toku Mlýnský náhon situována malá 
vodní nádrž ve vlastnictví města Kojetín, která je v současné době neudržovaná a město plá-
nuje její revitalizaci, v rámci vymezeného lokálního biocentra ÚSES LC41B. V územním plánu 
je navrženo vybudování nové vodní plochy v ploše lokálního biocentra ÚSES LC5. 

     Východní částí řešeného území prochází trasa průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe 
(D-O-L). Tento záměr je obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění jako územní rezerva, kterou tvoří koridor v šířce 200 m (100 m od osy vodní cesty 
na obě strany). Územní rezerva představuje území speciálních zájmů, jejichž využití nesmí 
být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně snížil požadované budoucí využi-
tí.  V územním plánu je pro realizaci průplavního spojení D-O-L vymezen koridor územní re-
zervy dopravní infrastruktury – vodní (DV) R1, a to jako pás v šířce 200 m (v souladu se ZÚR 
OK).         
 

E.4.2.2. Energetika a elektronické komunikace                 

 Zásobování elektrickou energií 

      Výroba elektrické energie – na území města Kojetína provozují výrobu elektrické energie 
podle udělených licencí Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) následující podnikatelské 
subjekty:  
- Solar 6 spol.s.r.o. ve fotovoltaické elektrárně s výkonem 3,990 MWp 
- Moravský lihovar a.s.v kombinovaném zdroji tepla a el. energie s výkonem 1,5 MWe 

a ve vlastní fotovoltaické elektrárně s výkonem 0,431 MWp  
- Agro – družstvo Morava v bioplynové stanici s výkonem 0,844 MWe  
- Mlýn Kojetín spol.s r.o. ve vodní elektrárně s výkonem 127 kW. 

     V územním plánu se nevymezují žádné zastavitelné plochy určené pro výrobu elektrické 
energie; výstavba takových zařízení však je přípustná v plochách výroby a skladování – těžký 
průmysl a energetika, a to včetně zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Dále se 
předpokládá rozšíření malých fotovoltaických elektráren s výkonem 3 – 5 kW, instalovaných 
na objektech RD, příp. vybavenosti. 

Nadřazená soustava VVN – vedení nadřazené soustavy VVN – 400 kV řešeným územím 
neprochází; jižní částí území, mezi Popůvkami a Kovalovicemi, prochází dvojité vedení nadřa-
zené soustavy 220 kV – VVN 251-252 Prosenice – Sokolnice. 

 V jihovýchodní části území Kojetína je situována transformační stanice (TS) 110/22 kV Ko-
jetín napojená jednoduchým vedením 110 kV – VVN 651 a osazená jedním transformátorem 
o výkonu 25 MVA.  

Nová vedení  nadřazené soustavy VVN 110 – 400 kV se v územním plánu nenavrhují.  

   Distribuční soustava VN – město Kojetín včetně místních částí Popůvky a Kovalovice je zá-
sobováno  elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, napojené z TS 110/22 kV Kojetín. 
Z rozvodny 22 kV jsou vyvedeny distribuční linky VN 295 a 297, které kolem města tvoří ok-
ružní nadzemní vedení, ze kterého je napojena městská kabelová síť 22 kV a venkovní trafo-
stanice v okrajových částech. Dvojitým kabelovým vedením 22 KV (VN 111 a 332) je napojen 
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odběr Lihovaru Kojetín. Distribuční soustavu VN dále tvoří distribuční trafostanice (DTS 
22/0,4 kV). 
 
Bilance příkonu a transformačního výkonu 

Z energetického hlediska se uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. Vzhledem k pro-
vedené plošné plynofikaci města Kojetín (včetně Popůvek a Kovalovic) a v souladu se zadá-
ním územního plánu, se navrhují technické podmínky pro smíšené elektrické vytápění 3 % 
bytů. U ostatních bytů se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností uvažuje se 
stupněm elektrizace B. 

Přepokládané rozdělení bytů podle stupně elektrizace je následující: 
- 80 bytů – stupeň elektrizace C (vaření elektrickou energií + smíšené vytápění elektrickou 

energií přímotopné a akumulační) 
- 2 390 bytů – stupeň elektrizace B (vaření plynem + elektrickou energií). 

Podílové maximum bytů (Bmax) je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky stanove-
ného k r. 2035. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky v úrovni TR VN/NN sta-
noven na 2,5 kW/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty (vaření el. ener-
gií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem 10,0 kW/byt 
(stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení (individuální rekreace) se uvažuje s pří-
konem 1,5 kW/objekt, pro cca 60 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním 
s příkonem 6 kW/objekt. 

Podílové maximum bytů – Bmax: 
Bmax = 2 390 x 2,5 + 80 x 10 +  250 x 1,5 + 60 x 6 = 7 510 kW 

Podílové maximum vybavenosti (Vmax) – je stanoveno z měrného ukazatele 0,8 kW/byt, 
včetně objektů druhého bydlení. 

Podílové maximum vybavenosti – Vmax: 
Vmax = 2 780 x 0,8 = 2 224 kW 

Podílové maximum  bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově-komunální sféry, 
včetně drobných podnikatelských aktivit k r. 2035. Při výpočtu transformačního výkonu (PTR 

VN/NN) je uvažováno s 25% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability 
provozu při krytí odběrových maxim.                    

PTR = (Bmax + Vmax) x 1.25 = 12 168 kVA 

Pro stávající odběratele s vlastní trafostanicí se považuje stávající výkon DTS za dostatečný 
(19 DTS s výkonem 4 240 kVA).    

Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro město 
Kojetín včetně místních částí k r. 2035 zajistit cca 16 500 kVA transformačního výkonu 
pro byty, občanské vybavení, rekreaci a drobné podnikatelské aktivity.  

Potřebu transformačního výkonu pro rozšíření jižní výrobní zóny nelze předem odhad-
nout, protože není známo, jaké bude jejich využití a jaká bude energetická náročnost provo-
zované činnosti.  

Potřebný příkon pro řešené území bude i nadále zajištěn z rozvodné soustavy 22 kV, stá-
vajících linek  VN 295 a 297, které jsou pro přenos potřebného výkonu vyhovující. 

Odhadnutý potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení 
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a drobné podnikatelské aktivity bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic 
22/0,4 kV, s případným zvýšením jejich výkonu a výstavbou čtyř nových trafostanic DTS N1, 
N3, N4 a N6. Trafostanice N1 a N3 jsou navrženy v západní části Kojetína v lokalitách Polní 
a Lešetín pro navrženou obytnou výstavbu, trafostanice N6 pro potřeby navržené obytné 
výstavby v Kovalovicích; trafostanice N4 je navržena pro přeložení stávající trafostanice 
DTS 3200 v lokalitě Lešetín do nové polohy, zároveň je navržena přeložka přívodního ven-
kovního vedení k této trafostanici do zemního kabelu, který bude veden v trase komunikace. 
Podkladem pro tuto úpravu byla zpracovaná Urbanistická studie lokalit Lešetín a Za Hřbito-
vem, která řeší podrobně zástavbu i dopravní a technickou infrastrukturu lokality Lešetín.   

V několika případech nově navržené zástavby dojde k dotčení ochranného pásma nad-
zemního vedení 22 kV a některých jeho odboček k trafostanicím. Přeložky nadzemního ve-
dení VN se nenavrhují ani nevylučují. Jejich návrhy, příp. kabelizace vedení VN je nutno řešit 
podrobnější projektovou dokumentací jednotlivých lokalit zástavby.  

     Rozvodná  síť NN – rozvodná síť v Kojetíně je kombinovaná, v místech s hromadnou byto-
vou výstavbou je provedena zemními kabely, na ostatním území nadzemními vodiči na růz-
ných typech podpěrných bodů. Z rozvodné sítě NN je v současné době zásobováno elektric-
kou energií 2 445 trvale obydlených bytů, včetně objektů druhého bydlení, vybavenosti 
a odběrů podnikatelských aktivit. Elektrická energie je využívána především pro osvětlení, 
pohon drobných spotřebičů a částečně pro vaření a vytápění. 

     Nová rozvodná síť NN v lokalitách s ucelenou rodinnou zástavbou bude v souladu s vyhláš-
kou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpi-
sů, řešena zásadně zemním kabelovým vedením. Případný lokální nedostatek příkonu v síti 
NN je možno řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.    
 

 Zásobování plynem 

     Řešeným územím procházejí vysokotlaké plynovody s tlakem nad 40 barů: 
- DN 700, PN 63 Hrušky – Příbor, který je páteřním plynovodem pro zásobování Moravsko-

slezského kraje zemním plynem 
- DN 500, PN 63 Bezměrov – Lobodice (641 122), odbočka z výše uvedeného plynovodu 

pro PZP Lobodice. 
Součástí tohoto plynovodu jsou také ochranná protikorozní zařízení – stanice katodové  
ochrany (SKAO) Bezměrov a Račová, včetně anodového uzemnění a příslušných kabelo-
vých rozvodů – kabelů protikorozní ochrany, elektropřípojek a telekomunikačních kabelů 
(elektropřípojky a telekomunikační kabely nejsou v grafické části územního plánu vyzna-
čeny).  

     Provozovatelem těchto zařízení je NET4GAS, s.r.o.   

V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 
2b a 3, se v územním plánu navrhuje výstavba VTL plynovodů s tlakem nad 40 barů: 
- plynovodu přepravní soustavy Moravia – VTL plynovod (v ZÚR OK veřejně prospěšná 

stavba E14) 
- plynovod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov (v ZÚR OK veřejně pro-

spěšná stavba E14). 

     V územním plánu je pro výstavbu VTL plynovodu s tlakem nad 40 barů přepravní soustavy 
Moravia – VTL plynovod vymezen koridor technické infrastruktury TK1 v šířce 400 m (200 m 
od osy navrženého plynovodu na obě strany), v souladu se ZÚR OK v platném znění. Ochran-
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né pásmo tohoto plynovodu bude 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní 
pásmo bude 160 m na obě strany od plynovodu. 

     Pro výstavbu VTL plynovodu s tlakem nad 40 barů přepravní soustavy Kralice nad Oslavou 
– Bezměrov je vymezen koridor technické infrastruktury TK2 v šířce pouze 100 m (50 m 
od osy navrženého plynovodu na obě strany), a to proto, že podle sdělení společnosti 
NET4GAS, s.r.o., která je provozovatelem přepravní soustavy, se tento záměr nebude reali-
zovat. Aktualizací č. 4 byl koridor pro výstavbu tohoto plynovodu již vypuštěn z Politiky 
územního rozvoje ČR, ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude vypuštěn při nej-
bližší aktualizaci.   

Koridory technické infrastruktury TK1 a TK2 jsou vymezeny pro ochranu území pro reali-
zaci výstavby plynovodů, z důvodu zajištění prostoru pro umístění stavby v navazujících říze-
ních; pro využití území vymezených koridorů je stanoven:  
- přípustné využití – stavby a zařízení technické infrastruktury, stavby pěších a cyklistických 

komunikací, stavby silnic, místních a účelových komunikací, stavby železniční, stavby vo-
dohospodářské, stavby oplocení, realizace ÚSES včetně interakčních prvků   

- nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není do-
voleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvisejících), 
pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 

Dále jsou v území provozovány VTL plynovody s tlakem do 40 barů: 
- DN 300, PN 40 Lobodice – Bezměrov (64 013) 
- DN 200, PN 40 Lobodice – Kojetín (64 169) 
- DN 150, PN40 (64 096). 

včetně přípojek k jednotlivým regulačním stanicím plynu. Součástí plynovodu DN 150, 
PN40 (64 096) jsou také ochranná protikorozní zařízení – stanice katodové ochrany (SKAO) 
Kojetín včetně anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů.  

    Provozovatelem uvedených plynovodů je RWE – Severomoravská a Jihomoravská plyná-
renská  a.s. Ostrava, resp. Brno. 

     V souvislosti s vymezením koridorů dopravní infrastruktury – silničních DK1 a DK2 a kori-
doru dopravní infrastruktury – železniční DK3 jsou navrženy dílčí přeložky VTL plynovodů DN 
150, PN 40 (640096) a DN 300, PN 40 (64 013).  

Město Kojetín je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodu DN 200, PN 40 (64 169) 
prostřednictvím regulační stanice RS VTL/STL Kojetín – město s výkonem 2 000 m3 h-1                    
(64 201). Dále jsou na území města provozovány 4 regulační stanice plynu pro samostatné 
odběratele – RS Palfin, Agrochem, Promet a Moravský Lihovar. 

     Pro zajištění potřeby plynu navržené výrobní zóny na ulici Padlých hrdinů (rozšíření Jižní 
výrobní zóny) se navrhuje výstavba nové regulační stanice VTL/STL s potřebným výkonem, 
který bude upřesněn podle konkrétních požadavků budoucího odběratele. Z nové regulační 
stanice je navrženo také propojení do místní středotlaké plynovodní sítě. 
      
     Místní plynovodní síť – město je plošně plynofikováno středotlakým rozvodem plynu. Ply-
novodní síť je vybudována z trubek PE v dimenzích DN 50 – DN 315 a uložena podél místních 
komunikací. Na místní plynovodní síť je ve městě napojeno cca 1 090 domácností, plynofiko-
vána byla také většina tepelných zdrojů pro hromadnou bytovou zástavbu, vybavenost 
a podnikatelské aktivity. 
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Plošně plynofikována je také místní část Popůvky, napojením plynovodem DN 63 na stře-
dotlakou plynovodní síť obce Křenovice a místní část Kovalovice, napojením plynovodem 
DN 90 na středotlakou plynovodní síť obce Zlobice. 
 
Bilance potřeby zemního plynu 

     Bilance potřeby plynu je  sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin – obyvatel-
stvo a ostatní odběr. Odběry napojené přes vlastní regulační stanici VTL/STL se do bilance 
nezahrnují. 

     Obyvatelstvo – roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanove-
ny  metodou  specifických potřeb podle směrnice č.17/97 SMP a.s. Ostrava. Bilančně se uva-
žuje s rozšířením využití  zemního plynu pro vytápění u 97 % bytů na území Kojetína, Kovalo-
vic a Popůvek, tj. pro 2 400 bytů (včetně bytů v BD napojených z plynových kotelen), dále 
pro většinu objektů vybavenosti, podnikatelských aktivit a části objektů druhého bydlení 
v plynofikovaném území. Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV 
a vytápění u všech plynofikovaných bytů. 

     Ostatní odběr – v této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti a podnikatel-
ských aktivit (maloodběr, střední odběr). Odběry v této kategorii jsou orientačně stanoveny 
jako 50% podíl bytového odběru. Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou 
200 m3 h-1, resp. 400 tis.m3 rok-1. 

Bilance potřeby zemního plynu k r. 2035  je uvedena v následující tabulce: 

 Měrná potřeba plynu Roční potřeba plynu 

Druh odběru [m3 h-1 ] [m3 rok-1 ] [m3 h-1] [tis. m3rok-1] 

Obyvatelstvo – byty 
RD (vaření, otop, TUV) – 2 225 bytů 

 
0,7 

  

 
2 500 

 
1 680 

 
6 000 

Ostatní odběr 
(50 % bytového odběru) 

   
840 

 
3000 

Rezerva   200 400 

Odběr  z místní sítě celkem   2 720 9 400 

      Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že k r. 2035 je pro řešené území nutno z místní 
sítě zajistit 9,4 mil. m3 zemního plynu, zimní hodinové max. dosáhne 2 720 m3 h-1, z toho cca 
85 m3 h-1 připadá na Popůvky a 65 m3 h-1 na Kovalovice.  

     V územním plánu se navrhuje rozšíření středotlaké plynovodní sítě pro vymezené zastavi-
telné plochy v Kojetíně, v Popůvkách i v Kovalovicích. 
 

 Dálkovody hořlavých kapalin 

Jižním okrajem řešeného území prochází trasa dálkovodu hořlavých kapalin – produkto-
vodu DN 200, který slouží k dopravě pohonných hmot (automobilový benzin, motorová naf-
ta, letecký petrolej) z výrobních závodů (Slovnaft Bratislava) do distribučních skladů a středi-
sek ČEPRA na Severní Moravě pro potřeby distribuce a SSHR (střediska ČEPRO a.s. v Loukově 
a v Sedlnicích). Souběžně s produktovodem je uložen dálkový přenosový kabel pro přenos 
signálu telefonu, dálkového měření a ovládání armatur.   
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 Zásobování  teplem 

   Město Kojetín se podle  ČSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních teplot rozkládá 
v místě  s  oblastní  výpočtovou teplotou te =  - 120 C a intenzivními větry. Počet  dnů topné-
ho období pro tem =13o C (tem - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného 
období) je 230, střední venkovní teplota za otopné období tes = 3,5oC. Převážná část obytné-
ho území se rozkládá v nadmořské výšce kolem 200 m.  Převládající směr větrů je západní.     

Nejvýznamnějším tepelným zdrojem v území je velký stacionární spalovací zdroj s kombi-
novanou výrobou tepla a elektrické energie (KVET) provozovaný a.s. Moravský lihovar Koje-
tín. Tepelný výkon zdroje – 22,45 MWt je instalován ve 3 parních kotlích, výrobu el. energie 
zajišťuje parní turbína s výkonem 1,5 MWe. Jako paliva se pro výrobu tepelné energie využívá 
hnědé uhlí (17,8 MW) a zemní plyn (4,65 MW). 

     Zásobování teplem bytů v bytových domech a městské vybavenosti převážně zajišťuje 
spol. Technis Kojetín s.r.o., založená Městem Kojetín. Prostřednictvím 15 plynových kotelen 
s celkovým výkonem 8,18 MW je teplo a TUV dodáváno do 783 bytů  a řady objektů vybave-
nosti (ZŠ nám. Míru a Sv.Čecha,  MŠ T.G. Masaryka a Hanusíkova, DPS Ed. Beneše, St. Masá-
ra, 6. Května, Městský úřad, Poliklinika, Školní jídelna). K významnějším z těchto tepelných 
zdrojů patří plynové kotelny K2 – Sever II s výkonem 2,8 MW a K3 – Nová ulice s výkonem 
2,598 MW s teplovodním rozvodem topného media pro 728 bytů.     

 Tepelná energie pro vytápění ostatních bytů je zajišťována především spalováním zemní-
ho plynu, biomasy, pevných paliv,  částečně pak elektrické energie. 

    Stávající způsob vytápění s individuálním vytápěním RD a blokovými kotelnami pro objekty 
bytových domů a vybavenosti zůstane zachován. V palivo-energetické bilanci je preferováno 
využití zemního plynu, elektrická energie a biomasa bude plnit funkci doplňkového topného 
media. Bilančně se uvažuje s rozšířením využití zemního plynu pro vytápění u 97 % bytů na 
území Kojetína, Kovalovic a Popůvek, tj. pro 2 400 bytů, dále pro většinu objektů vybavenos-
ti, podnikatelských aktivit a části objektů druhého bydlení v plynofikovaném území. S využi-
tím elektrické energie k vytápění se uvažuje pro 3 % bytů, tj. pro 80 bytů a část objektů dru-
hého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímotopné 
v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných čerpadel.  

     Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s roz-
šířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. 
elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska život-
ního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.  
 

 Elektronické komunikace 

     Elektronickými komunikacemi se pro účely územního plánu rozumí přenosové systémy, 
spojovací a směrovací zařízení umožňující přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo 
jinými elektromagnetickými prostředky. 

Telekomunikační sítě a zařízení:  

     Podle jednotné telekomunikační pevné sítě přísluší město Kojetín do atrakčního obvodu 
digitální telefonní ústředny (RSU) Kojetín jako součást Olomouckého telefonního obvodu 
(58). RSU Kojetín, jako základní prvek telekomunikační sítě, je napojena na řídící digitální 
hostitelskou ústřednu (HOST) Přerov prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě a.s. 
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Telefónica O2 prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě (optickými kabely dálkové 
přenosové sítě).  

V řešeném území je rovněž provozována mobilní telefonní síť všech významnějších operá-
torů. Pokrytí území jejich signálem je obecně na dobré úrovni. Na území města jsou provozo-
vány základnové stanice (BTS) operátorů mobilních sítí T-Mobile, O2  a Vodafone. 

Řešeným územím procházejí optické kabely dálkové přenosové komunikační sítě a.s. Te-
lefónica O2.   

Radioreléové spoje, radiokomunikační zařízení:  

    Radioreleové spoje jsou pozemní digitální spoje, které se používají k přenosu digitálních 
informací mezi pevnými nepohyblivými stanicemi s přímou radiovou viditelností. Jsou určeny 
pro přenos televizní a rozhlasové modulace, přenos dat a telefonních hovorů. Nad řešeným 
územím je provozován radioreléový spoj Armády ČR (AČR) mezi nespecifikovanými konco-
vými body. 

    Plochy pro výstavbu nových zařízení elektronických komunikací nejsou v územním plánu 
vymezeny. 
 

E.4.2.3. Nakládání s odpady 

Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území provádí firma Technis Kojetín spol. s r.o. 
(vlastněná městem), která zajišťuje služby zahrnující svoz komunálního odpadu včetně sepa-
rovaných složek, provoz sběrného dvora (ul. Družstevní) a ukládání na skládky mimo řešené 
území. V řešeném území se provádí separovaný sběr komunálního odpadu – je vymezen 
přiměřený počet sběrných míst s kontejnery pro papír, sklo, plasty a podle potřeby jsou vy-
váženy. 

     V územním plánu se zachovává plocha sběrného dvora na ulici Družstevní, nové plochy 
pro nakládání s odpady se nevymezují.   
 

E.4.3.     Občanské vybavení  

Rozsah zařízení občanského vybavení v řešeném území je značný, město je spádovým 
centrem pro okolní obce a poskytuje poměrně širokou škálu školských zařízení, zdravotnic-
kých zařízení, zařízení sociální péče, zařízení sportovních i komerčních (obchod, služby, stra-
vování, ubytování). Převážná část těchto zařízení je soustředěna ve vlastním městě, v jeho 
historickém jádru, kolem Masarykova náměstí a na ulici Olomoucké, samostatné větší areály 
(areály škol, nákupní střediska, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, apod.) pak jsou 
rozmístěny mezi obytnou zástavbou. V severovýchodní části města jsou soustředěny spor-
tovní areály (koupaliště, stadion Morava TJ Slavoj Kojetín, areál BMX, loděnice na soutoku 
Moravy a Mlýnského náhonu). V Popůvkách a Kovalovicích jsou jen ojedinělá zařízení občan-
ského vybavení, zahrnutá vesměs do ploch smíšených obytných – venkovských SV. 

Stávající zařízení občanského vybavení jsou stabilizovaná, zastavitelné plochy jsou vyme-
zeny pouze pro rozšíření stávajících sportovních areálů a pro nová sportovní zařízení v Koje-
tíně a pro rozšíření hřbitova v Kojetíně. Jiné zastavitelné plochy ani plochy přestavby se pro 
rozvoj zařízení občanského vybavení nevymezují, stávající zařízení potřebám města dostaču-
jí; v případě potřeby lze nová zařízení realizovat v různých plochách s rozdílným způsobem 
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využití bez konkrétního vymezení v územním plánu, v souladu s podmínkami pro využití jed-
notlivých ploch.  

 

E.4.4.   Veřejná prostranství 

    Plochy veřejných prostranství zahrnují plochy, které mají ve struktuře obce významnou 
prostorotvornou a komunikační funkci; jsou dále rozčleněny na plochy veřejných prostranství 
PV, které zahrnují pozemky místních komunikací, náměstí, návsí a jiných významnějších 
zpevněných ploch a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, které zahrnují pozemky 
veřejně přístupné zeleně, zpravidla parkově upravené.  

     Stávající plochy veřejných prostranství PV jsou stabilizované a zůstávají beze změny. Za-
stavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny pro vybudování nových místních a úče-
lových komunikací pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch, pro pře-
stavbu některých nevyhovujících místních komunikací a pro vybudování cyklostezky Tovačov 
– Kroměříž. 

     Stávající plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV zahrnují pozemky významněj-
ších parkově upravených ploch veřejně přístupné zeleně. Tyto plochy jsou stabilizované 
a v územním plánu zůstávají beze změny, zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vyme-
zeny v souladu s požadavkem § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-
žívání území, ve znění pozdějších předpisů, která požaduje pro každé dva hektary zastavitel-
ných ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšených obytných vymezit souvi-
sející plochy veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (bez započtení pozemních 
komunikací) v lokalitách Vyškovská (zastavitelná plocha č. Z21), Sladovní (plocha přestavby 
č. P3), Lešetín (zastavitelná plocha č. Z38), Popůvky – U Hřiště (zastavitelná plocha č. Z46) 
a Kovalovice – Záhumenní (zastavitelná plocha č. Z51). Tyto plochy budou sloužit pro hry 
dětí, pro setkávání obyvatel, pro společenské akce, apod., zastavitelná plocha č. Z38 v lokali-
tě Lešetín bude zároveň plnit funkci ochranné a izolační zeleně vůči železničním tratím č. 300 
a 334 a silnici III/43327. 

Podrobněji k vymezeným zastavitelným plochám a plochám přestavby viz kap. E.3.2.  

 

E.5.   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému      
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany                                 
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

E.5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 

     Řešené území spadá do krajinného celku Haná, který má charakter otevřené kulturní ven-
kovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí; je významným zemědělským regionem. 

     Koncepce uspořádání krajiny vychází z přírodních podmínek území a vymezuje v krajině 
následující typy ploch s rozdílným způsobem využití: 

- plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS – stabilizují pozemky stávajících zahrad mimo 
zastavěné území 
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- plochy vodní a vodohospodářské W – stabilizují stávající a navržené vodní plochy, vodní 
nádrže a toky 

- plochy zemědělské NZ – stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drob-
ných ploch náletové zeleně na nelesní půdě a účelových komunikací); jsou učeny přede-
vším pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat) 

- plochy lesní NL – stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejich součástí jsou 
i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárně jsou určeny 
pro zajišťování lesního hospodářství a myslivosti 

- plochy přírodní NP – stabilizují v území nadregionální části a lokální biocentra územního 
systému ekologické stability; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní 
předpoklad jeho ekologické stability 

- plochy smíšené nezastavěného území NS – stabilizují v území lokální biokoridory územní-
ho systému ekologické stability, plošné interakční prvky a vzrostlou zeleň na nelesní půdě 
(náletovou zeleň).  

     V územním plánu jsou vymezeny následující plochy změn v krajině: 

- Plocha vodní a vodohospodářská W č. K8 – je určena pro vybudování vodní nádrže, která 
bude součástí navrženého lokálního biocentra LC5. 

- Plochy přírodní NP jsou vymezeny pro chybějící části nadregionálních prvků a lokálních 
biocenter ÚSES: 
- plocha č. K3 pro založení chybějící části nadregionálního biocentra 104 Chropyňský luh 
- plochy č. K4, K6, K11, K12, K14, K15, K17 a K18 pro založení chybějících částí nadregio-

nálního biokoridoru K 132 
- plochy č. K5, K7, K9, K10, K13, K16, K28, K33, K39, K43, K49, K51, K52, K54 a K55 

pro založení chybějících lokálních biocenter nebo jejich částí. 

- Plochy smíšené nezastavěného území NS jsou vymezeny pro chybějící části lokálních bio-
koridorů a pro chybějící plošné interakční prvky: 
- plochy č. K19, K20, K21, K22, K23, K24, K30, K31, K32, K34, K35, K36, K37, K38, K40, 

K41, K42, K44, K45, K46, K47, K48, K50, K53, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, 
K64, K65, K70, K71, K72, K73 a K74 pro založení chybějících lokálních biokoridorů nebo 
jejich částí 

- plochy č. K66, K67, K68, K69 a K75 pro založení chybějících plošných interakčních prv-
ků. 

 

E.5.2.    Územní systém ekologické stability   

 Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 
má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých spole-
čenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav 
v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. 
Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně roz-
místěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických 
stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených 
navzájem prostřednictvím biokoridorů. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro mi-
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graci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozli-
šeny skupinami typů geobiocénů (STG). 

Parametry vymezeného ÚSES 

- lesní společenstva: 
- lokální biokoridor – maximální délka je 2000 m a minimální šířka 15 m, možnost přeru-

šení je na 15 m 
- lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostře-

dím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m) 
- nadregionální biocentrum – minimální výměra 1000 ha 
- nadregionální biokoridor složený – je tvořen osou – nadregionálním biokoridorem, kte-

rý propojuje dvě nadregionální biocentra s délkou mnoha kilometrů a je složen 
z jednoduchých nadregionálních biokoridorů o maximální délce 700 m a vložených lo-
kálních biocenter, po každých 5 až 8 km jsou vložena ještě regionální biocentra  

- luční společenstva: 
- lokální biokoridor – minimální šířka je 20 metrů, maximální délka1 500 m s možností 

přerušení i na 1500 m 
- lokální biocentrum – minimální velikost 3 ha 

- mokřadní společenstva: 
- lokální biocentrum – minimální velikost 1 ha 

- interakční prvky – bez předepsaných parametrů. 

     Podkladem pro zapracování ÚSES do územního plánu byly Územně analytické podklady 
ORP Přerov – aktualizace 2020 (Magistrát města Přerova, odbor koncepce a strategického 
rozvoje, oddělení územního plánování, prosinec 2020) a Generel lokálního územního systé-
mu ekologické stability krajiny – Kojetín, Kovalovice, Křenovice, Lobodice, Měrovice, Oploca-
ny, Polkovice, Popůvky, Stříbrnice, Tovačov, Uhřičice (RNDr. Tomáš Ehl, 1992). 

    V řešeném území je vymezena nadregionální a lokální úroveň územního systému ekologic-
ké stability. Vymezení nadregionálního ÚSES je zapracováno do územního plánu v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění; do nadregionálního bioko-
ridoru byla dle metodiky vložena lokální biocentra. Vymezení lokální úrovně ÚSES vychází 
z výše uvedeného Generelu, s dílčími úpravami, které vyplynuly z vymezení zastavitelných 
ploch, z vymezení koridorů dopravní infrastruktury a z nutnosti navázat na prvky ÚSES, vy-
mezené v územních plánech sousedních obcí. Některé biokoridory tak byly přesunuty do 
vhodnějších poloh, některé vypuštěny (při zachování reprezentativnosti vymezeného ÚSES 
v rámci území města Kojetína), u některých biokoridorů bylo nutné vložit další biocentra pro 
dodržení parametru maximální přípustné délky biokoridoru. V celcích zemědělského hospo-
daření může být rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno schválením komplexních pozem-
kových úprav za předpokladu dodržení rozměrů jednotlivých součástí podle metodiky. 

 Základem systému ekologické stability v řešeném území jsou biocentra a biokoridory cha-
rakteru lesních porostů a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou 
zvlášť chráněných druhů rostlin je systém doplněn i trasou lučních biokoridorů a biocenter. 

     Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být lesy – potenciální přírodní ekosystémy jilmo-
vých a méně topolových luhů s hlavní dřevinou dubem a příměsí dalších listnáčů v nivách, 
údolnicích a podél toků, v ostatním území od bukových doubrav s hlavní dřevinou dubem 
a vedlejší dřevinou bukem a dalšími listnatými dřevinami v podrobnějším členění dle STG. 
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V lesních prvcích ÚSES by mělo být preferováno minimálně podrostní hospodaření nebo vý-
běrné hospodářství.  

     Na plochách biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by 
nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. trvalé travní 
porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy, apod. Přípustné 
jsou pouze ty hospodářské zásahy, jejichž důsledkem je ekologicky přirozené zlepšení stáva-
jícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění). Do doby 
realizace jednotlivých součástí ÚSES je možné na těchto pozemcích hospodařit jako dosud.  

     Navržené interakční prvky mají sloužit jako podpora hlavních součástí ÚSES (biocenter 
a biokoridorů). Jejich realizace by měla být v souladu se záměry hospodaření na zemědělské 
půdě v jejich sousedství, a to zejména z hlediska pozitivních, ale i negativních vlivů na pro-
dukci (odtokové poměry, ochrana před větrným odnosem, zastínění apod.) 

     Celá síť biocenter a biokoridorů jako hlavních součástí ÚSES má splňovat také podmínku 
minimální hustoty a proporcionality vzhledem k ostatním zájmům využití krajiny:  

„Minimální hustota sítě ÚSES pro zajištění celkové funkčnosti systému je ovlivněna celou 
řadou proměnlivých faktorů. Za limitující hodnotu pro minimální hustotu sítě ÚSES v jakém-
koliv území je považována největší přípustná vzdálenost 2 km od jakéhokoliv místa v krajině 
k nejbližšímu biocentru či biokoridoru. Podstatnějším parametrem je přiměřená hustota sítě 
ÚSES, což je taková hustota sítě, která umožní vytvoření plně funkčního systému a zachová 
proporcionalitu vůči ostatním zájmům využití území. Ani v tomto případě však neexistuje 
objektivní kritérium, podle kterého by bylo možno postupovat standardizovaným způsobem. 
Přiměřenost hustoty sítě v prvé řadě souvisí s pestrostí zastoupení potenciálních přírodních 
ekosystémů a přítomností významných migračních tras. Z toho vyplývá, že v krajinách bioge-
ograficky homogenních a monotónních obecně postačuje řidší síť ÚSES než v krajinách bio-
geograficky pestrých.“ (Metodika vymezování ÚSES, 2017). 

     Proto je vyhodnocení minimálně potřebných součástí ÚSES pro ekologickou stabilitu kraji-
ny potřeba provést v rámci zpracování oborového podkladu v rámci většího územního celku  
území několika obcí nebo bioregionu. 

Nadregionální úroveň 
     Nadregionální úroveň ÚSES na území města Kojetína tvoří:  
- nadregionální biocentrum 104 Chropyňský luh (označení v územním plánu NC1); vodní, 

nivní, luční; do řešeného území zasahuje od východu 
- nadregionální biokoridor K 132 (v územním plánu části NK2, NK4, NK7, NK9, NK11); mezo-

filní hájový, teplomilný doubravní, vodní; je veden podél toku Moravy. 

Lokální úroveň 
     Lokální úroveň je tvořena mnoha lokálními trasami, které reprezentují stanoviště a poten-
ciální přirozená společenstva v řešeném území. Většina prvků ÚSES s výjimkou vlastních vod-
ních toků je navržena jako lesní, pokud jde o jinou cílovou formaci, je to uvedeno v dalším 
textu.  
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Výčet biocenter dle příslušnosti k biochoře  

• v bioregionu 1.11 Prostějovském: 
2Nh – užší hlinité nivy 2, vegetačního stupně; LC29, LC30, LC34 

2RE – plošiny na spraších 2, vegetačního stupně; LC15, LC18, LC21, 
LC24,  
2RN – plošiny na zahliněných píscích; většinu plochy tohoto jedi-
ného segmentu biochory v Prostějovském bioregionu tvoří zasta-
věné území města Kojetína, zbývající část je převážně situována 
v koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1, vymezeném pro 
přeložku silnice II/367 (západní obchvat Kojetína); nejvhodnější 
plocha pro vymezení biocentra, tj. na písčitých půdách, je plocha 
písčitých půd podle BPEJ v severním výběžku biochory, která leží 
ve vymezeném koridoru DK1; proto zde biocentrum nelze vymezit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda k obrázku:  
červeně – souvislé plochy dostatečné velikosti pro umístění biocen-
tra 
žlutě vzorovaně – plochy písčitých půd podle BPEJ  v severním vý-
běžku biochory, 
světle hnědá – koridor pro přeložku silnice II/367 
modrá – hranice biochory 
 

• v bioregionu 3.1 Ždánicko-Litenčickém: 
2BE – erodované plošiny na spraších 2. vegetačního stupně; na území města Kojetína je jen 
malá část jednoho z 12 segmentů biochory – je reprezentován na území sousední obce Kře-
novice (LC2, LC4, LC4, LC9); 
2RE – plošiny na spraších 2, vegetačního stupně; není v území Kojetína zastoupena vymeze-
ním LBC, segment biochory jen okrajové zasahuje do části k. ú. Popůvky u Kojetína; 
3BE – erodované plošiny na spraších 3. vegetačního stupně; na území města Kojetína je jen 
malá část jednoho ze 6 segmentů této biochory – je reprezentován na území sousední obce 
Křenovice (LC11, LC13). 

• v bioregionu 3.11 Kojetínském: 
2Lh – široké hlinité nivy 2, vegetačního stupně; část NC1, LC3, LC5, LC6, LC8, LC10, LC13, 
LC41B. 
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Trasy lesní, případně lesní a vodní 
- LK12, LC13, LK14, LC15 – trasa vedená podél severní hranice Kojetína, s návazností 

na území obce Uhřičice  
- LK17, LC18, LK19, LK20, LC21, LK22 – trasy napojení na ÚSES v území obce Měrovice 

nad Hanou; 
- LK23, LC24, LK25, LC21, LK26 – trasa mělkými údolnicemi od Uhřičic k jihu po Rybničním 

potoce k toku Hané (lesní, v části lesní a vodní) 
- LC27, LK28A, LC29, LK28B, LC30, LK31, LK32 – trasa lesní a vodní, vedená podél toku Hané 
- LK33, LC34, LK35 – trasa vedená od toku Hané k jihozápadu do území Křenovic 
- LK38, LK39 – zajištění návaznosti ÚSES mezi k. ú. Bojanovice u Zlobic a Křenovice u Kojetí-

na 
- LK40, LK41A, LC41B, LK41C – trasa lesní a vodní, vedená po toku Mlýnského náhonu, 

s napojením na nadregionální biokoridor K 132 vedený po toku Moravy 
- LK42 – trasa spojující nadregionální biocentru 104 Chropyňský luh a nadregionální bioko-

ridor K 132 
- LK43 – trasa vedená podél hranice s obcí Měrovice nad Hanou, souběžně s trasou lokální-

ho biokoridoru LK8, vymezenou v Územním plánu Měrovice nad Hanou v nedostatečné 
šířce (cca 6 m), proto  bylo odborem stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu 
města Přerova požadováno vymezit tento biokoridor souběžně i na území města Kojetína. 
V Územním plánu Kojetín je tedy tento souběžný lokální biokoridor vymezen, v minimální 
šířce požadované metodikou pro lesní biokoridor, tj. 15 m,  s označením LK43. Jeho vyme-
zení je ale komplikováno skutečností, že podél hranice s obcí Měrovice nad Hanou je ve-
dena polní cesta a v jižní části vedení VN 22 kV; v této části území města Kojetína je tedy 
biokoridor od hranice města oddálen až za trasu vedení VN. Oba koridory – jak na území 
obce Měrovice nad Hanou, tak na území města Kojetína, mají nadměrnou délku. 

Trasy luční 
– LK36, LC37 – VKP Křenovské louky a jeho napojení na biokoridory podél řeky Hané. 
 
Skladebné částí ÚSES 

nadregionální úroveň 
Označení 

prvku 
Funkce,                    

funkčnost 
STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Nadregionální biocentrum 104 Chropyňský luh, vodní, nivní, luční 
NC1 NRBC funkční 1,2BC,C4,

5 
(435,0 
ha) 

většina plochy biocentra 
v řešeném území  jsou 
doubravní a topolové 
luhy 

 

Nadregionální biokoridor K 132, mezofilní hájový, teplomilný doubravní, vodní 
NK2/Uhř NRBK, částečně 

funkční 
1,2BC,C4,
5 

(460 m) tok Moravy s úzkým 
břehovým porostem 
topoly, duby, jasany 

lesní, vodní, nivní 
 

LC3 LBC vložené, 
chybějící 

1,2BC,C4,
5 

5,1 ha pole, tok Moravy 
s břehovým porostem 

lesní 
 

NK4 NRBK, částečně 
funkční 

1,2BC,C4,
5 

1215 m tok Moravy s úzkým 
břehovým porostem 
topoly, duby, jasany 

lesní, vodní, nivní 
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LC5 LBC vložené, 
chybějící 

1,2BC,C4,
5 

22,0 ha rybník Pod Hrází a louky 
severně rybníka 

lesní, vodní 
realizovat vodní plochu a 
tůně, na lukách extenzivní 
hospodaření  

LC6 LBC vložené, 
chybějící 

1,2BC,C4,
5 

8,3 ha pole, tok Moravy 
s břehovými porosty 

lesní 
 

NK7 NRBK, částečně 
funkční 

1,2BC,C4,
5 

590 m tok Moravy s úzkým 
břehovým porostem 
topoly, duby, jasany 

lesní, vodní, nivní 
 

LC8 LBC vložené, 
chybějící 

1,2BC,C4,
5 

6,3 ha pole, tok Moravy  
s břehovými porosty 

lesní 
 

NK9 NRBK, částečně 
funkční 

1,2BC,C4,
5 

700 m tok Moravy s úzkým 
břehovým porostem 
topoly, duby, jasany 

lesní, vodní, nivní 
 

LC10 LBC vložené, 
chybějící 

1,2BC,C4,
5 

5,1 ha pole, tok Moravy 
s břehovými porosty 

lesní 
 

NK11/Bez NRBK, částečně 
funkční 

1,2BC,C4,
5 

(450 m) tok Moravy s úzkým 
břehovým porostem 
topoly, duby, jasany 

lesní, vodní, nivní 
 

 

lokální úroveň 
Označení 

prvku 
Funkce,                    

funkčnost 
STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

LK12 LBK chybějící 1,2BC,C4,
5 

220 m pole, liniový stromový 
porost 

rozšíření stromového   
porostu 

LC13 LBC funkční 1,2BC,C4,
5 

5,2 ha les s převahou dubu             
a dalších listnatých 
dřevin 

 

LK14/Uhř LBK chybějící 1,2BC3 1110 m pole založení biokoridoru 

LC15 LBC chybějící 2BC3 4,2 ha les s převahou dubu                
a dalších listnatých 
dřevin 

založení biocentra 

LK17 LBK chybějící 1,2BC3 2065 m pole založení biokoridoru 

LC18 LBC částečně 
chybějící 

2BC3 3,0 ha les s převahou dubu               
a dalších listnatých 
dřevin 

rozšíření porostu 

LK19 LBK chybějící 1,2BC3,4 830 m  pole založení biokoridoru 

LK20 LBK chybějící 1,2BC3 1730 m pole založení biokoridoru 

LC21 LBC chybějící 2BC3,4 3,7 ha pole založení biocentra 

LK22/Měr LBK chybějící 1,2BC3 380 m pole založení biokoridoru 

LK23 LBK chybějící 2BC3,4 940 m pole založení biokoridoru 

LC24 LBC částečně 
chybějící 

2BC4,5 5,8 ha porosty  a rybníky 
Přední a Zadní 

vodní, lesní 
rozšíření biocentra 

LK25 LBK chybějící 1,2BC,C5 1430 m pole, liniový porost                
u toku 

lesní, vodní 
rozšíření biokoridoru 

LK26 LBK chybějící 1,2BC,C5 1070 m pole, liniový porost                 
u toku 

lesní, vodní 
rozšíření biokoridoru 

LC27/Kře, 
Měr 

LBC chybějící 1,2BC4 (0,5 ha) pole založení biocentra 

LK28A LBK funkční 1,2BC,C5 1570 m liniový porost u toku lesní, vodní 
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LC29 LBC chybějící 1,2BC4 3,1 ha pole založení biocentra 

LK28B LBK funkční 1,2BC,C5 1300 m liniový porost u toku lesní, vodní 

LC30 LBC chybějící 1,2BC4 3,2 ha pole založení biocentra 

LK31 LBK funkční 1,2BC,C5 1220 m liniový porost u toku lesní, vodní 

LK32/Bez LBK funkční 1,2BC,C5 (170 m) liniový porost u toku lesní, vodní 

LK33 LBK chybějící 1,2BC,C5 860 m pole, liniový porost  lesní, 
rozšíření biokoridoru 

LC34 LBC chybějící 1,2BC4 3,5 ha pole založení biocentra 

LK35/Kře LBK chybějící 1,2BC,C5 (800 m) pole, liniový porost  lesní, 
rozšíření biokoridoru 

LK36 LBK chybějící 1,2BC3,4 650 m pole luční 

LC37/Kře LBC funkční 1,2BC3,4 1,7 ha louky luční 

LK38/Kře LBK chybějící 2BC3 (1390 
m) 

pole založení biokoridoru 

LK39/Kře LBK chybějící 2BC3 (340 m) pole založení biokoridoru 

LK40 LBK funkční 1,2BC,C4,
5 

1230 m vodní tok s liniovým 
porostem  

lesní, vodní 

LK41A LBK funkční 1,2BC,C4,
5 

150 m vodní tok s liniovým 
porostem, lesní                       
porosty 

lesní, vodní  

LC41B LBC funkční 1,2BC,C4,
5 

2,4 ha  vodní tok s liniovým 
porostem, lesní                       
porosty, rybník 

vodní, mokřadní 

LK41C LBK funkční 1,2BC,C4,
5 

160 m vodní tok s liniovým 
porostem, lesní                       
porosty 

lesní, vodní 

LK42 LBK chybějící 1,2BC4 700 m pole založení biokoridoru 

LK43 LBK chybějící 1,2BC3 3170 m pole založení biokoridoru 

Vysvětlivky k tabulkám: 

- označení prvku – označení prvků ve výkrese; prvky zasahující na území jiné obce mají uveden její 
název (Bez – Bezměrov, Uhř – Uhřičice, Měr – Měrovice nad Hanou, Kře – Křenovice) 

- funkce, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti; LBC – lokální biocentrum, 
LBK – lokální biokoridor, NRBC – nadregionální biocentrum, NRBK – nadregionální biokoridor 

- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je ozna-
čena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem 
a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré)  

- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce 
platí jen pro území obce  – prvek dále pokračuje na sousední území 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu,  

- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost. 

 
Interakční prvky 

    Vymezení interakčních prvků je převzato z Generelu lokálního územního systému ekolo-
gické stability krajiny – Kojetín, Kovalovice, Křenovice, Lobodice, Měrovice, Oplocany, Polko-
vice, Popůvky, Stříbrnice, Tovačov, Uhřičice (RNDr. Tomáš Ehl, 1992), s úpravami, které vy-
plývají z řešení územního plánu – do územního plánu nejsou převzaty interakční prvky, které 
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jsou překryty jinou funkční plochou (nové vymezení biocenter a biokoridorů, jiné existující 
nebo navrhované funkční využití území), případně které jsou v zásadním střetu s koridorem 
dopravní infrastruktury – silniční DK1, vymezeným pro přeložku silnice II/367 (interakční prv-
ky vymezené v prostoru mimoúrovňové křižovatky, apod.). Označení a popis prvků 
je uvedeno podle původní dokumentace, s aktualizací popisu podle současného stavu. 

Tabulka označení a kladu mapových listů mapy 1 : 10 000 dle Generelu 

58  24-24-24 59  24-24-25 60   25-13-21 

63  24-42-04 64  24-42-05 65   25-31-01 

67  24-42-09 68  24-42-10  

 70  24-42-15  

Interakční prvky 

číslo      
prvku                    
a mapový 
list mapy 
1:10 000 

stav cíl 

36/58 
37/58, 63 

2BD3, (2B3) polní cesty bez doprovodné 
vegetace a orná půda 

výsadba  stromů a keřů s druhovou skladbou 
dle STG, definitivní lokalizace prvků na orné 
půdě bude provedena v rámci KPÚ 

9/59 
10/59 
11/59 
12/59 

2(1)BC4; orná půda a polní cesty                               
bez doprovodné vegetace (s výjimkou IP 9 
s asi 200 m kvalitního doprovodného po-
rostu 

výsadba stromů a keřů s druhovou               
skladbou dle STG, definitivní lokalizace prvků 
na orné půdě bude provedena v rámci KPÚ 

13/59 2(1)BC4-5; zatopené plochy po těžbě 
s břehy zarostlými ruderálními druhy, místy 
s vrbami topoly; přilehlé plochy a břehy 
jsou devastovány divokým ukládáním                    
odpadů a silně ruderalizovány 

zákaz ukládání odpadů, asanace stávající 
divoké skládky, úprava plochy, zatravnění                 
a postupné převedení na louku s přirozeným 
bylinným patrem, úprava břehů pískovny                   
a jejich osázení stromy a keři dle STG 

14/59 
15/59 
16/59 
17/59 

2(1)BC4; orná půda výsadba stromů a keřů s druhovou              
skladbou dle STG, definitivní lokalizace prvků 
na orné půdě bude provedena v rámci KPÚ 
 

19/59 2(1)BC4; zornění původní louky při okraji 
lesa 

znovuobnovení luk s přirozenou skladbou 
bylinného patra 

21/59 2(1)BC 4;  orná půda a polní cesty                    
bez doprovodné vegetace 

navržené IP na orné půdě a podél  stávajících 
cest, výsadba pásů stromů a keřů s druhovou 
skladbou dle STG, přesná  lokalizace bude 
provedena v rámci KPÚ 

22/59 2(1)BC 4;  orná půda a polní cesty                     
bez doprovodné vegetace 

navržené IP na orné půdě a podél stávajících 
cest, výsadba pásů stromů a keřů s druhovou 
skladbou dle STG, přesná  lokalizace bude 
provedena v rámci KPÚ 

27/59 2BD3, 2(1)BC4; orná půda a polní cesty                    
bez doprovodné vegetace 

výsadba stromů a keřů s druhovou skladbou 
dle STG, definitivní lokalizace prvků na orné 
půdě bude provedena v rámci PÚ 

6/63,64 2BD3; železniční násep zatravněný, místy 
s porosty keřů, ojediněle nálet akátů 
(zejména u Měrovic) 

výsadba doprovodného porostu křovin                     
a skupin stromů s druhovou skladbou dle 
STG; nahrazení akátu domácími dřevinami 
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1/64 2(1)BC4, 2(1)C4; tok Vlčidolky s upravenými 
zatravněnými břehy bez doprovodných 
porostů; tok uměle napřímen 

výsadba břehového porostu 

1A/64,68 2(1)BC4, 2(1)C4; vodoteč se zatravněnými 
břehy podél zahrad  

výsadba souvislého břehového porostu 

3/64, 68 2(1)BC4, 2(1)C4, 2(1)BD3; orná půda navržené IP na orné půdě, výsadby stromů                
a keřů podle STG; přesná lokalizace prvků 
bude provedena v rámci KPÚ 

7/63 2BD3; orná půda a polní cesty bez dopro-
vodné vegetace 

navržené IP na orné půdě a podél cest,                    
výsadba pásů stromů a keřů s druhovou 
skladbou dle STG, přesná  lokalizace bude 
provedena v rámci KPÚ 

4/64 2(1)BC4, 2(1)C4, 2(1)BD3; orná půda navržené IP na orné půdě, výsadby stromů                 
a keřů podle STG; přesná lokalizace prvků 
bude provedena v rámci KPÚ 

8/64, 65 2(1)BC4; stávající polokulturní louka zachování lučního porostu, zákaz hnojení 

9/64,65 2(1)BC4 )5);  1 km; otevřené příkopy po 
stranách tělesa dráhy s porosty tvořenými 
zejména vrbami s vlhkomilným podrostem 

ochrana stávající vegetace, dosadba podél 
trati v západní části 

10/64, 65 2(1)BC4; průleh s občasnou vodotečí                    
porostly bohatým porostem tvořeným 
zejména lípou, javorem, dubem, jasanem, 
topolem a keřovým patrem 

ochrana stávající vegetace 

11/64,65 
12/64 
13/64 

2(1)BC4; orná půda a polní cesty bez do-
provodné vegetace 

navržené IP na orné půdě a podél cest;        
přesná lokalizace prvků na orné půdě bude 
provedena v rámci KPÚ 

14/64, 65 2(1)BC4; drážní těleso lemované v severní 
části porosty vrb a topolů,  zatravněnými 
plochami, na zamokřených místech 
s rákosinami; většinou je násep zatravněn, 
v jihovýchodní části otevřený příkop podél 
dráhy s porostem topolů a vrb 
s vlhkomilným podrostem 

ochrana stávajících porostů, osázení                     
železničního náspu křovinami a skupinami 
stromů podle STG 

15/64 
16/64 
17/64 
18/64 
19/64 

2(1)BC4; orná půda a polní cesty                            
bez doprovodné vegetace 

navržené IP na orné půdě a podél stávajících 
cest, výsadba pásů stromů a keřů s druhovou 
skladbou dle STG, přesná  lokalizace bude 
provedena v rámci KPÚ 

20/64, 59 2(1) BC 4; poslední z kdysi četných průběhů 
mezi bývalými loukami dnes zorněnými, 
porost tvoří dub, jasan, lípa, vrba, babyka                      
a křovinné patro 

ochrana stávajícího porostu 

21/64 
22/64 
23/64, 59 
24/64, 59 

2(1) BC 4;  orná půda a polní cesty                             
bez doprovodné vegetace 

navržené IP na orné půdě a podél stávajících 
cest, výsadba pásů stromů a keřů s druhovou 
skladbou dle STG, přesná  lokalizace bude 
provedena v rámci KPÚ 

25/64, 59 2(1) BC 4; stará alej podél cesty tvořená 
mohutnými jasany, duby, javory, topoly, 
lípami a křovinným patrem 

ochrana stávajícího porostu a jeho citlivá 
postupná obnova s ohledem na jeho stáří 
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26/64, 59 2(1) BC 4; svodnice s bohatým břehovým                    
a doprovodným porostem s vrbami, topoly, 
duby, javory, jasany; v jižní části                              
doprovodný porost řídký, zmlazený 

ochrana stávajících porostů a jeho doplnění 
v jižní části 

27/64 2(1) BC 4; lužní porost tvořený duby,                    
jasany, olšemi, vrbami a topoly 

ochrana a citlivá obnova porostů 

28/64, 59 2BD3, 2B3; železniční náspy zatravněné 
s ojedinělými keři 

výsadba křovin a skupin stromů s druhovou 
skladbou podle STG podél tělesa dráhy 

29/64, 59 
30/64, 59 
31/64 
33/64 
32/64 
34/64, 63 
35/64 
36/64, 63 
38/64, 63 
39/64, 63 

2 BD 3; orná půda a stávající cesty                         
bez doprovodné vegetace (pouze IP 37 – 
část tvoří remízek tvořený hustými                      
křovinami)  

navržené IP na orné půdě a podél cest,                
výsadba stromů a keřů s druhovou skladbou 
dle STG, přesná lokalizace bude provedena                   
v rámci KPÚ 

40/64 2BD3, 2BC3; polní cesta bez doprovodného 
porostu, v severní části remíz tvořený olší, 
topolem, lípou, jasanem, vrbou, osikou 

výsadba stromů a keřů dle STG podél cesty, 
ochrana a údržba stávajícího remízu 

41/64 
42/64 
43/64 

2BD3; orná půda (IP42 – částečně tvořen 
stromořadím topolů) 

navržené IP na orné půdě; výsadba stromů              
a keřů dle STG; přesná lokalizace bude                    
provedena v rámci KPÚ 

44/64 2BD3; hranice zemědělského areálu výsadba pásů stromů a keřů podél oplocení 
střediska se skladbou dle STG 

45/64 2BD3; stromořadí topolů podél cesty postupná náhrada topolů stromy a keři 
s druhovou skladbou dle STG 

46/64 2BD3; železniční těleso prakticky                                   
bez doprovodných porostů 

výsadba křovin a skupin stromů podél trati 

47/64 
48/64 
49/64 
50/64 
51/64 

2BD3 (IP 50-2(1)BC4); orná půda a polní 
cesty  (IP 50 občasná vodoteč)                                   
bez doprovodných porostů 

navržené IP; výsadba stromů a keřů dle STG; 
přesná lokalizace prvků bude provedena 
v rámci KPÚ 

54/64 2(1)BC4; 2(1)BC4; zamokřené plochy mezi 
zahradami s porostem  tvořeným převážně 
vzrostlými topoly 

zachování zamokřeného charakteru lokality, 
doplnění porostů o další dřeviny podle STG 

55/64 
56/64 

2(1)BC4; orná půda a polní cesta                         
bez doprovodných porostů 

navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                            
lokalizace prvků bude provedena v rámci 
KPÚ 

57/64 2(1)BC4; zatravněná plocha mezi cestou                                                   
a tokem Moravy s rozvolněným porostem 
tvořeným topoly a vrbami 

zachování stávajícího charakteru, postupné 
nahrazení topolů dřevinnou skladbou                   
dle STG 

58/64 2(1)BC4; otevřený příkop podél tělesa 
dráhy s porostem vrb s vlhkomilným                             
podrostem 

zachování stávajícího charakteru lokality, 
případné obohacení  dřevinné skladby                  
dle STG 

59/64 
60/64 
61/64 

2(1)BC4;  orná půda a polní cesta                        
bez doprovodného porostu 

navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                          
lokalizace prvků bude provedena v rámci KPÚ 
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62/64 2(1)BC4; terénní stupně a přilehlé deprese 
s porostem jasanu, topolu , vrby                                        
a keřového patra; deprese zamokřená 
s rákosinami 

zachování stávajících porostů a jejich                   
doplnění dle STG 

64/64 
65/64 
66/64 
67/64 
68/64 

2(1)BC4; orná půda a cesty                                        
bez doprovodného porostu 

navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                    
lokalizace prvků bude provedena v rámci 
KPÚ 

69/64 2(1)BC4 ; vodoteč Vlčidolky                             
se zatravněnými břehy a jednotlivými 
zmlazenými olšemi  

výsadba souvislého břehového porostu                   
dle STG 

70/64 2(1)BC4; v západní části svodnice 
s upravenými zatravněnými břehy                                    
a jednotlivými zmlazenými olšemi a vrba-
mi; ve východní části nesouvislý břehový 
porost Vlčidolky s vrbami, olší a topolem  

udržování  břehového porostu po celé délce 
toku 

71/64,68 
72/64, 68 

2(1)BC4; 2(1) C4; orná půda navržené IP na orné půdě; výsadba stromů                 
a keřů s druhovou skladbou dle STG; přesná 
lokalizace prvků bude provedena v rámci 
KPÚ 

74/64 2(1)C4; orná půda převedení orné půdy na louky s přirozeným 
bylinným patrem 

75/64 
76/64 
77/64 
78/64 

2(1)BC4; 2(1)C4; 2BD3; orná půda (IP77 
tvořen zčásti stávajícím remízem s vrbami      
a topoly) 

navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                          
lokalizace bude provedena v rámci KPÚ 

79/64 
80/84 

2(1)BC4;  svodnice téměř bez břehového 
porostu, pouze s ojedinělými zmlazenými 
vrbami  

výsadba břehových porostů dle STG 

81/64 2(1)BC4; rybník Jordán v zastavěném území 
města s nedostatečnými břehovými                    
porosty 

dosadba břehových porostů rybníka 

82/64 2(1)BC4; stávající louky se zbytky                                
původních povrchových příkopů porostlých 
nesouvisle vrbami a olšemi 

zachování  stávajících luk, zákaz hnojení, 
zachování a případná obnova příkop a jejich 
ozelenění dle STG 

1/65 2(1)BC4; stávající zachovaná část průlehu 
s porostem vrb, olše, jasanu, lípy, topolu                    
a vlhkomilným podrostem; zbývající část 
průlehu dnes zorněna 

zachování stávajícího porostu, obnovení 
původního průlehu a jeho osázení dřevinnou 
skladbou dle STG 

2/65 2(1)BC4; orná půda (zorněné původní           
louky na kraji lesního komplexu) 

obnovení lučních porostů s přirozenou 
skladbou bylin, zákaz hnojení 

3/65 
4/65 
5/65 
6/65 
7/65 

2(1)BC4;  orná půda a polní cesty                              
bez doprovodného porostu 

navržené IP, výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                         
lokalizace prvků bude provedena v rámci 
KPÚ 

39/68 2B3; orná půda, stávající smíšený listnatý      
a polní cesta bez doprovodného porostu 

navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                       
lokalizace prvků bude provedena v rámci 
KPÚ; IP39 zkrácen a upraven  
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41/68 
43/68 
44/68 
45/68 
46/68 
47/68 

2B3; 2B3; orná půda navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                    
lokalizace bude provedena v rámci KPÚ 
s přihlédnutím k nutnosti protierozní                
ochrany 

42/68 2BC3, 2B3; zatravněné svahy                   
údolnice s vodotečí, svah porostlý                          
smíšeným, převážně listnatým porostem                     
a křovinami 

zachování  a citlivá obnova stávajících                  
porostů, zákaz hnojení travních porostů 

48/68 2B3; polní cesta místy s doprovodnými 
porosty – ve spodní části břízy, v horní části 
svahu mez s topoly, duby a břízami                              
a křovinatým podrostem 

výsadba stromů a keřů dle STG podél  cesty 

49/68 
50/68 
51/68 
52/68 
53/68 
54/68 
55/68 
56/68 
57/68 
58/68 
59/68 
60/68 
61/68 
62/68 

2B3, 2BC3; orná půda a polní cesty                       
bez doprovodných porostů (IP61, část IP 59 
– stávající  výsadby komunikací,  

navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                    
lokalizace bude provedena v rámci KPÚ 
s ohledem na potřebu protierozní ochrany,                   
(IP60 přesunut na již založené liniové                    
porosty) 

63/68 2B3;  stávající zatravněné meze s ovocnými 
stromy, místy s křovinami 

doplnění ovocných stromů stromy a keři                         
dle STG 

64/68 2B3; převážně křovinatý hustý porost                    
lemující svahy městské skládky odpadů 

ochrana stávajících porostů, zabezpečení 
před zničením v důsledku skládkování 

65/68 
69/68 

2B3; orná půda a polní cesta                                    
bez doprovodných porostů 

výsadba stromů a keřů dle STG 

66/68 2B3; meze s dřevinnými porosty při obnově porostů respektovat skladbu                             
dle STG 

67/68 2B3; polokulturní louka na příkrém svahu 
nad silnicí 

zachování lučního porostu, zákaz hnojení, 
výsadba pásu křovin na horní hraně 

68/68 2B3; smíšený listnatý remíz při obnově porostů preferovat dřevinnou 
skladbu dle STG 

74/68 2B3; orná půda a polní cesta                                   
bez doprovodných porostů 

výsadba stromů a keřů dle STG 

70/68 
75/68 
76/68 

2(1)BC 4, 2(1)BD 3; regulované a zrušené 
vodoteče prakticky bez doprovodných                 
porostů a orná půda v údolní nivě 

navržené IP; výsadba stromů a keřů 
s druhovou skladbou dle STG; přesná                       
lokalizace bude provedena v rámci KPÚ 
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E.5.3.   Prostupnost krajiny 

     Stávající účelové komunikace ve formě polních a lesních cest slouží ke zpřístupnění jed-
notlivých polních, lesních a jiných pozemků; jejich stávající síť je vyhovující. Nové trasy účelo-
vých komunikací jsou navrženy pro zajištění dopravní obsluhy vymezené zastavitelné plochy 
č. Z42 (plocha výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT) a navržené ČOV v Kova-
lovicích (zastavitelná plocha č. Z54), úpravy tras stávajících účelových komunikací jsou navr-
ženy v koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1, v souvislosti s navrženou přeložkou 
silnice II/367. 

     Obecně jsou stavby účelových komunikací v území přípustné i bez konkrétního návrhu 
v grafické části územního plánu.  
 

E.5.4. Protierozní opatření 

     Protierozní opatření se v územním plánu nenavrhují, pro ochranu proti erozi bude sloužit 
založení chybějících prvků ÚSES. Protierozní opatření lze v území realizovat bez konkrétního 
vymezení v územním plánu v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití.  
 

E.5.5. Ochrana před povodněmi 

     Protipovodňová opatření se v územním plánu nenavrhují; protipovodňová opatření v Ko-
jetíně jsou realizována (hráze), další opatření nejsou plánována. Obecně je lze v území reali-
zovat bez konkrétního vymezení v územním plánu v souladu s podmínkami pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití.  
 

E.5.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

     Řešené území není příliš intenzivně rekreačně využíváno, leží stranou hlavních rekreačních 
zájmů. V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je zařazeno 
do rekreačního krajinného celku (RKC) Kojetín – Tovačov, jehož rekreační potenciál předsta-
vuje zejména poznávací cestovní ruch, cykloturistika a rekreace u vody (Tovačov). V měřítku 
Olomouckého kraje je tento rekreační celek méně významný, s potenciálem zejména 
pro poznávací cestovní ruch, protože přírodní podmínky území neposkytují předpoklady 
pro výraznější rozvoj rekreace. Z hlediska rekreace a cestovního ruchu má v tomto RKC vý-
znamnější postavení Tovačov.  

     Územím města Kojetín je vedena jedna značená turistická trasa – zelená trasa č. 4874 Vě-
rovany – Tovačov – Kojetín – Postoupky (rameno Moravy) a jedna značená cykloturistická 
trasa – trasa č. 5040  Lobodice – Kojetín – Němčice nad Hanou – Brodek u Prostějova – Mys-
lejovice – Plumlov, která je vedena po silnici III/4335 a místních komunikacích a po lesních 
a polních cestách.  

     Pro rozvoj cykloturistiky jsou navrženy nové cyklotrasy a cyklostezka Tovačov – Kroměříž, 
nové turistické trasy se nenavrhují (podrobněji viz kap. E.4.1 Doprava). Obecně je 
v nezastavěném území přípustná realizace technických opatření a staveb, které zlepší pod-
mínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – značených turistických tras, cyk-
listických stezek a tras, přístřešků pro turisty a cykloturisty. 
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     Vzhledem k charakteru řešeného území je rozsah ploch určených pro rekreaci velmi ome-
zený – v územním plánu jsou vymezeny pouze tři zastavitelné plochy určené pro výstavbu 
rekreačních zařízení, a to plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI v lokalitě 
Suché louky (zastavitelné plochy č. Z45, Z65 a Z66).  
 

E.5.7. Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

V řešeném území se nenacházejí žádná výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná lo-
žisková území, dobývací prostory ani prognózní zdroje, na řešeném území jsou vymezena 
pouze dvě ložiska nevyhrazených nerostů: 

ID Název Surovina Nerost Těžba 

315520001 Kojetín štěrkopísky psamity, štěrk dosud netěženo 

315520002 Kojetín štěrkopísky psamity, štěrk dosud netěženo 

Podle evidované Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připra-
vované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na území Olomoucké-
ho kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009) je východní část řešeného území 
vyhodnocena jako území podmíněně vhodné pro těžbu, zastavěné území města a plochy vně 
zastavěného území do vzdálenosti 150 m od hranice zastavěného území jsou vyhodnoceny 
jako území nevhodné pro těžbu. V územním plánu se na území města Kojetín s těžbou štěr-
kopísků neuvažuje, plochy těžby nerostů se nevymezují a těžba nerostů je v nezastavěném 
území stanovena jako nepřípustné využití.  

 

E.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na plochy 
s rozdílným způsobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou územ-
ním plánem stanoveny: 

 podmínky pro využití ploch s určením: 
- hlavního využití (převažujícího účelu využití) 
- přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebu-

de negativně ovlivňovat hlavní využití) 
- podmíněně přípustného využití (využití, které lze připustit za dodržení určitých pod-

mínek)  
- nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští) 

 podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

     Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu pro jednotlivé plochy jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí kap. F.3 textové čás-
ti I.A. Tyto podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o umisťování sta-
veb a zařízení na jednotlivých pozemcích. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše stabili-
zovány, přestože nesplňují některou ze stanovených podmínek – tyto stavby lze provozovat, 
udržovat a stavebně upravovat. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch respektovat 
limity využití území, kterými může být využití ploch omezeno. 
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V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití 
(dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  

plochy bydlení (§4):        
- plochy bydlení – v bytových domech           BH 
- plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské   BI 

plochy rekreace (§5): 
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci     RI 
- plochy rekreace – zahrádkové osady           RZ 

plochy občanského vybavení (§6):         
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura     OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení       OK 
- plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy          OH 
- plochy občanského vybavení – se specifickým využitím     OX  

plochy smíšené obytné (§8):         
- plochy smíšené obytné – v centrech měst         SC 
- plochy smíšené obytné – městské            SM 
- plochy smíšené obytné – venkovské           SV 
- plochy smíšené obytné – se specifickým využitím       SX 

plochy dopravní infrastruktury (§9):        
- plochy dopravní infrastruktury – silniční           DS 
- plochy dopravní infrastruktury – železniční         DZ 
- plochy dopravní infrastruktury – letecké          DL 

plochy technické infrastruktury (§10):  
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě       TI 

plochy výroby a skladování (§11):        
- plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika    VT 
- plochy výroby a skladování – lehký průmysl         VL 
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba     VD 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba       VZ 
- plochy výroby a skladování – se specifickým využitím     VX  

plochy veřejných prostranství (§7):       
- plochy veřejných prostranství             PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň        ZV 

plochy vodní a vodohospodářské  (§13)           W 

plochy zemědělské (§14)                NZ 

plochy lesní (§15)                  NL 

plochy přírodní (§16)                 NP  

plochy smíšené nezastavěného území (§17)         NS 
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     Nad rámec ustanovení § 4 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-
žívání území, ve znění pozdějších předpisů, jsou v souladu s ust. § 3 odst. 4 této vyhlášky vy-
mezeny: 

plochy zeleně 
-  plochy zeleně – soukromé a vyhrazené          ZS 
-  plochy zeleně – přírodního charakteru          ZP  

     Důvodem pro toto vymezení je skutečnost, že jde o plochy se specifickým využitím 
a podmínkami, které nelze zařadit do žádné z ploch s rozdílným způsobem využití dle § 4 – 
19 uvedené vyhlášky – viz další text. Vymezení těchto ploch je v souladu s Minimálním stan-
dardem pro digitální zpracování územních plánů v GIS (MINIS verze 2.3). 

 
Charakteristika jednotlivých typů ploch  

Plochy bydlení – v bytových domech BH 

 Zahrnují plochy stávající vícepodlažní bytové zástavby v Kojetíně včetně ploch zařízení 
občanského vybavení, ploch obytné zeleně, dětských hřišť, komunikací, parkovacích, odstav-
ných a manipulačních ploch, hromadných garáží, chodníků, pěších stezek a staveb technické 
infrastruktury a vymezenou plochu přestavby na ulici Svatopluka Čecha. Plochy jsou určeny 
především pro bydlení, možná je kombinace s občanským vybavením. Nepřípustným využi-
tím jsou pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky 
a stavby rodinných domů, pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby za-
hrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, pozemky a stavby pro výrobu a skladování, 
pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pro drobnou a řemeslnou výrobu 
a pozemky a stavby čerpacích stanic pohonných hmot a myček. U stávajících staveb bytových 
domů se připouštějí nástavby obytného podkroví, u stávajících staveb občanského a technic-
kého vybavení nástavby o max. 1 NP. Pro plochu přestavby P18 je stanovena maximální výš-
ková hladina 3 NP a podkroví, koeficient zastavění pozemku max. 0,60, což zajistí jednak do-
statečný rozsah ploch zeleně, jednak vsakování dešťových vod na pozemku; pro stabilizované 
plochy není koeficient zastavění pozemku stanoven. 
 
Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI 

 Zahrnují plochy stávající a navržené obytné zástavby v severní a západní části Kojetína; 
tato zástavba má převážně charakter městské vilové zástavby, zčásti městské řadové zástav-
by. Jde o plochy s převažující funkcí obytnou, kterou může doplňovat funkce obslužná (ob-
čanské vybavení), stavby garáží, plochy veřejné zeleně, apod. Nepřípustným využitím jsou 
pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby 
pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, 
pozemky a stavby pro výrobu a skladování, pro komerční výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů a pro drobnou a řemeslnou výrobu a pozemky a stavby čerpacích stanic pohonných 
hmot a myček. Výstavba ve vnitroblocích s kompaktní uliční frontou je možná, při prostu-
pech komunikací do vnitrobloku je nutno v co největší míře zachovat vizuální působení kom-
paktní uliční fronty. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,40, což zajistí jed-
nak dostatečný rozsah ploch zeleně, jednak vsakování dešťových vod na pozemku; maximální 
výšková hladina je stanovena vzhledem k charakteru stávající zástavby na 2 NP. 
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Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

     Zahrnují stávající rekreační zástavbu a vymezené zastavitelné plochy v lokalitách Suché 
louky a Horní louky. Připouštějí se zde stavby pro rodinnou rekreaci včetně doplňkových sta-
veb (oplocení, altány, pergoly, apod.), stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků 
a oplocení pozemku, příp. stavby dopravní a technické infrastruktury. Maximální výšková 
hladina zástavby je stanovena na 1 NP, koeficient zastavění pozemku je stanoven na 0,10. 
 
Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 

    Zahrnují plochy stávající zahrádkové osady na ulici Přerovské. Připouštějí se zde stavby 
zahrádkářských chat včetně doplňkových staveb (oplocení, altány, pergoly, apod.), stavby 
pro uskladnění zemědělských produktů a nářadí, stavby oplocení, stavby dopravní a technic-
ké infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stano-
veny, jde o stávající plochy. 
 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

 Zahrnují stávající pozemky staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, 
jejichž funkce a charakter neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi (areály škol, zařízení 
zdravotnictví a sociální péče, stavby a zařízení kulturní a církevní). Součástí těchto ploch jsou 
pozemky veřejných prostranství, pozemky veřejné zeleně, komunikací, parkovacích, odstav-
ných a manipulačních ploch, chodníků apod. Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, 
nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby pro bydlení – rodinné 
a bytové domy, pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových 
osad, stavby zahrádkářských chat, pozemky a stavby pro výrobu a skladování, pro komerční 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pro drobnou a řemeslnou výrobu a pozemky a stav-
by čerpacích stanic pohonných hmot a myček. Koeficient zastavění pozemku ani maximální 
výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o plochy stávající zástavby. 
 
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK 

 Zahrnují pozemky stávajících rozsáhlejších staveb a zařízení občanského vybavení ko-
merčního typu – supermarkety na ulici Olomoucké a Kroměřížské. Součástí těchto ploch jsou 
pozemky veřejných prostranství, pozemky veřejné zeleně, komunikací, parkovacích, odstav-
ných a manipulačních ploch, chodníků apod. Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, 
nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby pro bydlení – rodinné 
a bytové domy, pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových 
osad, stavby zahrádkářských chat, pozemky a stavby pro výrobu a skladování, pro komerční 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pro drobnou a řemeslnou výrobu a pozemky a stav-
by čerpacích stanic pohonných hmot a myček. Koeficient zastavění pozemku ani maximální 
výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o stávající plochy. 
 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS  

     Zahrnují stávající plochy zařízení sportovních a tělovýchovných areálů pro organizovanou 
i neorganizovanou sportovní a rekreační činnost včetně provozního zázemí, pozemků veřejné 
zeleně, pozemků veřejných prostranství apod. a vymezené zastavitelné plochy. Připouštějí se 
zde i stavby pro ubytování, stravování, obchod a služby s přímou vazbou na hlavní funkci 
a pozemky a stavby přístaviště pro lodě (ve vazbě na vodní dopravu na toku řeky Moravy). 
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Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využi-
tím, např. pozemky a stavby pro bydlení – rodinné a bytové domy, pozemky a stavby 
pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, 
pozemky a stavby pro výrobu a skladování, pro komerční výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, pro drobnou a řemeslnou výrobu a pro sběr druhotných surovin a pozemky a stavby 
čerpacích stanic pohonných hmot a myček. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na 
max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (zpravidla jde o zeleň vyhrazenou, tzn. 
s omezeným přístupem); maximální výšková hladina je stanovena na 1 NP. 
 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

     Zahrnují plochu stávajícího hřbitova a plochu navrženou pro jeho rozšíření. Připouští se 
zde pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitovů (ve-
řejných pohřebišť), stavby dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku 
ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter těchto ploch to nevyža-
duje. 
 
Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX 

Zahrnují jedinou plochu – stávající plochu areálu Honebního sdružení města Kojetín 
v lokalitě U Hájenky. Jde o stabilizovanou plochu s konkrétním využitím, připouštějí se zde 
pouze stavby a zařízení související s danou funkcí, stavby dopravní a technické infrastruktury. 
Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde 
o stabilizovanou plochu.   
 
Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC 

 Zahrnují stávající městskou zástavbu v centrální části Kojetína, v podstatě historické jádro 
města uvnitř bývalých hradeb. Pro tuto zástavbu je charakteristické prolínání funkcí – zpravi-
dla jde o obytné objekty, a to jak bytové domy, tak rodinné domy, s vestavěnou občanskou 
vybaveností, případně i samostatné objekty občanského vybavení (radnice, škola, hotel, 
apod.); v této části města je soustředěna většina zařízení občanského vybavení. Jde o plochy 
stabilizované, při případné dostavbě proluk nebo přestavbě stávajících objektů je nutno re-
spektovat charakter stávající zástavby, tj. uzavřenou blokovou zástavbu s max. výškovou hla-
dinou 3 NP. Při případné dostavbě nebo přestavbě se preferuje výstavba polyfunkčních ob-
jektů, kombinujících bydlení s občanským vybavením, připouští se však i výstavba samostat-
ných objektů obytných nebo samostatných objektů zařízení občanského vybavení. Nepří-
pustným využitím jsou pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 
např. pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby 
zahrádkářských chat, pozemky a stavby pro výrobu a skladování, pro komerční výrobu ener-
gie z obnovitelných zdrojů, pro drobnou a řemeslnou výrobu a pro sběr druhotných surovin 
a pozemky a stavby čerpacích stanic pohonných hmot a myček. Koeficient zastavění pozem-
ku není stanoven, při dostavbě proluk nesmí výšková hladina převyšovat výškovou hladinu 
sousedních staveb. 
 
Plochy smíšené obytné – městské SM 

 Zahrnují stávající smíšenou zástavbu městského typu v Kojetíně, mimo historické jádro. 
V této zástavbě převažuje funkce obytná, která je v některých případech doplně-
na vestavěnou občanskou vybaveností, případně i samostatnými objekty občanského vyba-
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vení nebo drobnými provozovnami výroby a výrobních služeb. Jde o plochy stabilizované, 
při případné dostavbě proluk nebo přestavbě stávajících objektů je nutno respektovat cha-
rakter stávající zástavby, tj. uzavřenou nebo polouzavřenou blokovou zástavbu s max. výško-
vou hladinou 2 NP; výstavba ve vnitroblocích je možná, při zachování vizuálního působení 
kompaktní uliční fronty při prostupech komunikací do vnitrobloku v co největší míře. Při do-
stavbě proluk nebo přestavbě stávajících objektů se připouští jak obytná výstavba, tak vý-
stavba zařízení občanského vybavení, případně jejich kombinace. Nepřípustným využitím 
jsou pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stav-
by pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, 
pozemky a stavby pro výrobu a skladování, pro komerční výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, pro drobnou a řemeslnou výrobu a pro sběr druhotných surovin a pozemky a stavby 
čerpacích stanic pohonných hmot a myček. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, 
při dostavbě proluk nesmí výšková hladina převyšovat výškovou hladinu sousedních staveb. 
 
Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

     Zahrnují stávající a  navržené plochy obytné zástavby v severní a východní části Kojetína, 
v Popůvkách a Kovalovicích. Charakteristické je zde prolínání funkcí – funkce obytná je domi-
nantní, doplňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení), výrobní (zemědělské usedlosti, 
drobná a řemeslná výroba), případně i rekreační – stavby pro rodinnou rekreaci. Nepřípust-
ným využitím jsou pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. 
pozemky a stavby zahrádkových osad, pozemky a stavby pro těžký a lehký průmysl a pro ko-
merční výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Výstavba ve vnitroblocích s kompaktní uliční 
frontou je možná, při prostupech komunikací do vnitrobloku je nutno v co největší míře za-
chovat vizuální působení kompaktní uliční fronty. Koeficient zastavění pozemku je stanoven 
na 0,30, maximální výšková hladina na 2 NP, při dostavbě proluk nesmí výšková hladina pře-
vyšovat výškovou hladinu sousedních staveb. 
 
Plochy smíšené obytné – se specifickým využitím SX 

     Zahrnují pozemky a stavby stávající zástavby na západní straně ulice Kroměřížské; jde 
o část stávající zástavby se specifickými podmínkami využití – nad rámec přípustného využití 
ploch smíšených obytných – městských SM se zde připouští také pozemky a stavby minizoo, 
podmíněně přípustné jsou pozemky a stavby pro skladování a pro drobnou a řemeslnou vý-
robu včetně potravinářské výroby. Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, nesouvise-
jící s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky 
a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, pozemky a stavby pro výrobu 
a skladování, pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pro drobnou a řemeslnou 
výrobu a pro sběr druhotných surovin. Maximální výšková hladina je stanovena na 2 NP, koe-
ficient zastavění pozemku není stanoven. 

 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

 Zahrnují pozemky stávajících staveb a zařízení silniční dopravy – pozemky dálnice D1, sil-
nic a obslužných dopravních zařízení, plošně významnějších samostatných lokalit hromad-
ných garáží a významnějších parkovišť a vymezené zastavitelné plochy pro výstavbu parko-
vacích a odstavných ploch, případně hromadných garáží. Připouštějí se zde pouze takové 
stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se silničním provo-
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zem. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpo-
kládá zastavění ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ 

 Zahrnují stávající pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy. Připouštějí se zde pouze 
takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu s železničním 
provozem. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch 
předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy dopravní infrastruktury – letecké DL 

 Zahrnují pozemky stávajícího účelového letiště. Připouštějí se zde pouze takové stavby 
a zařízení, které souvisí s provozem letiště a stavby sítí a zařízení technické a dopravní in-
frastruktury. Koeficient zastavění pozemku není stanoven. 
 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

 Zahrnují pozemky stávajících a navržených zařízení technické infrastruktury včetně souvi-
sejících staveb a zařízení. Jde o plochy monofunkční, určené pro konkrétní využití. Koeficient 
zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch je natolik specifický, že 
toto stanovení není nutné. 
 
Plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT 

     Zahrnují pozemky Jižní výrobní zóny včetně ploch fotovoltaických elektráren a plochy vy-
mezené pro její rozšíření – zastavitelná plocha č. Z42 a plochy přestavby č. P7, P8 a P9 (jde 
o pozemky stávající obytné zástavby, navržené k vymístění); jsou určeny pro výrobu 
s výrazným negativními vlivy. Jde o plochy v podstatě monofunkční, určené prioritně 
pro výrobu a skladování, s možností využití i pro jiné, doplňkové funkce. Hlavní využití těchto 
ploch představuje průmyslová výroba, přípustné jsou i jiné provozy, u nichž lze předpokládat 
negativní vlivy na okolí (např. čerpací stanice pohonných hmot, technické služby včetně zaří-
zení pro nakládání s odpady). Připouští se také využití pro občanské vybavení komerčního 
typu (např. pro obchod a služby – firemní prodejny, apod.), pro sportovní zařízení (může jít 
např. o sportovní zařízení pro zaměstnance), pro ochranu obyvatelstva, stavby pro komerční 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů, apod. Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, 
nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby pro bydlení – rodinné 
a bytové domy, pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových 
osad, stavby zahrádkářských chat, pozemky a stavby občanského vybavení veřejné in-
frastruktury nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a pozemky a stavby pro hospodář-
ská zvířata a doprovodné stavby pro doprovodná zvířata. Koeficient zastavění pozemku 
pro navržené plochy je stanoven na 0,80, aby byl zajištěn alespoň minimální rozsah ploch 
zeleně, zejména ochranná zeleň po obvodu areálů, maximální výšková hladina zástavby se 
nestanovuje. 
 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

     Zahrnují pozemky stávajících areálů lehkého průmyslu (včetně zemědělských areálů 
bez živočišné výroby), tedy výroby s možnými negativními vlivy na okolí a zastavitelnou plo-
chu, vymezenou v Popůvkách. Stávající plochy vesměs přímo navazují na obytnou výstavbu, 



 

103 
 

negativní vlivy proto nesmí přesahovat únosnou mez. Jde o plochy v podstatě monofunkční, 
určené prioritně pro výrobu a skladování, s možností využití i pro jiné, doplňkové funkce, 
např. pro občanské vybavení, pro sportovní a tělovýchovná zařízení, stavby pro komerční 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů, apod. Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, 
nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby pro těžký průmysl 
a energetiku, pozemky a stavby pro bydlení – rodinné a bytové domy, pozemky a stavby 
pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, 
pozemky a stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury nesouvisející s hlavním a pří-
pustným využitím a pozemky a stavby pro hospodářská zvířata a doprovodné stavby pro do-
provodná zvířata. Koeficient zastavění pozemku pro vymezenou zastavitelnou plochu je sta-
noven na 0,80, aby byl zajištěn alespoň minimální podíl zeleně – vzhledem k návaznosti vy-
mezené plochy na vodní tok a na registrovaný významný krajinný prvek Křenovské louky; 
maximální výšková hladina zástavby se nestanovuje. 
 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

 Zahrnují pozemky stávajících areálů drobné a řemeslné výroby v Kojetíně, zastavitelné 
plochy, vymezené v lokalitách Za hřbitovem a Křenovská  a vymezenou plochu přestavby 
na ulici Padlých hrdinů, v návaznosti na areál transformační stanice. Stávající areály jsou 
umístěny mezi obytnou zástavbou, a proto je nutné, aby provozovaná činnost nevyvoláva-
la negativní vlivy přesahující vlastní areál. Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, 
nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby pro těžký průmysl 
a energetiku, pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pro zemědělství, po-
zemky a stavby pro bydlení – rodinné a bytové domy, pozemky a stavby pro rodinnou rekre-
aci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat a pozemky a stavby 
občanského vybavení veřejné infrastruktury nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 
Koeficient zastavění pozemku pro vymezené zastavitelné plochy a pro plochu přestavby je 
stanoven na 0,80, aby byl zajištěn alespoň minimální rozsah ploch zeleně; maximální výšková 
hladina zástavby se nestanovuje. 
 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

     Zahrnují pozemky stávajícího areálu živočišné výroby v severozápadní části k.ú. Kojetín, 
v lokalitě Psoluky a pozemky bývalého školního statku na severním okraji zástavby Kojetína, 
v lokalitě Křižíky. Hlavní využití těchto ploch představují stavby a zařízení zemědělských pro-
vozů pro živočišnou a rostlinnou výrobu, připouštějí se zde také stavby pro nezemědělskou 
výrobu a skladování, případně i stavby pro obchod, ubytování, stravování, sport a tělovýcho-
vu (např. farmářské prodejny, využití pro agroturistiku, využití pro technické sporty, apod.). 
Nepřípustným využitím jsou pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využi-
tím, např. pozemky a stavby pro těžký průmysl a energetiku a pro komerční výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, pozemky a stavby pro bydlení – rodinné a bytové domy, pozemky 
a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských 
chat a pozemky a stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury nesouvisející s hlavním 
a přípustným využitím. Pro plochy v lokalitě Křižíky se dále stanoví jako nepřípustné využití 
zřizování skládek a terénní úpravy formou navážek zeminy, stavební suti a jiných inertních 
materiálů. Důvodem pro toto omezení je skutečnost, že tyto plochy jsou situovány v lokalitě 
se zvýšenými požadavky na zajištění ochrany přírodních hodnot – bezprostředně navazují 
na vodní tok – Mlýnský náhon, který s břehovými porosty tvoří lokální biokoridor ÚSES LK41A 



 

104 
 

a LK41C, s vloženým lokálním biocentrem LC41B; jde o unikátní biocentrum – vodní, mo-
křadní – jediné tohoto typu na celém území města. Případné navážky by v této lokalitě mohly 
vyvolat změnu hydrogeologických podmínek a odtokových poměrů a tím ohrozit funkčnost 
tohoto mokřadního biocentra. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina 
nejsou stanoveny, jde o stabilizované plochy. 
 
Plochy výroby a skladování – se specifickým využitím VX 

     Zahrnují pozemky a stavby stávajícího areálu bývalého středního odborného učiliště na 
ulici Křenovské. Hlavní využití těchto ploch představují pozemky a stavby pro podnikatelské 
využití, přípustné jsou pozemky a stavby pro lehký průmysl, skladování, drobnou a řemesl-
nou výrobu, opravy a údržbu motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot a myčky, 
ochranu obyvatelstva, nakládání s odpady, např. sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační 
linky, velkoobchod, maloobchod a stravování, peněžnictví, pojišťovnictví, vědecké a technic-
ké činnosti a administrativu, tělovýchovná a sportovní zařízení. Nepřípustným využitím jsou 
pozemky a stavby, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, např. pozemky a stavby 
pro těžký průmysl a energetiku a pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů, po-
zemky a stavby pro bydlení – rodinné a bytové domy, pozemky a stavby pro rodinnou rekre-
aci, pozemky a stavby zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, pozemky a stavby 
občanského vybavení veřejné infrastruktury, pozemky a stavby pro ubytování a pozemky 
a stavby pro hospodářská zvířata a doprovodné stavby pro hospodářská zvířata. Koeficient 
zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, jde o stabilizované plo-
chy. 
 
Plochy veřejných prostranství  PV 

 Zahrnují pozemky stávajících i navržených místních komunikací, veřejně přístupných úče-
lových komunikací a pěších prostranství. Připouštějí se zde zejména stavby související 
s dopravní funkcí plochy. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter 
těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV 

 Zahrnují pozemky stávajících i navržených samostatných ploch veřejně přístupné zeleně 
(parky, parkově upravená zeleň). Připouštějí se zde drobné stavby a zařízení pro účely kul-
turní a církevní, relaxační, rekreační a sportovní zařízení, apod. Koeficient zastavění pozemku 
je stanoven na max. 0,10, protože hlavní funkcí těchto ploch je veřejně přístupná okrasná 
zeleň; maximální výšková hladina vzhledem k charakteru plochy není stanovena. 
 
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 

     Zahrnují pozemky samostatných zahrad, které nejsou součástí ploch bydlení; jsou vyme-
zeny jednak uvnitř zastavěného území, jednak mimo zastavěné území, ve volné krajině. 
V těchto plochách se připouští pouze stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování ekologic-
kých a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby, zařízení a jiná opatře-
ní pro ochranu přírody a krajiny, pozemky a stavby vodních nádrží do max. rozlohy 2000 m2, 
pozemky a stavby místních a účelových komunikací, chodníků a stezek pro pěší a pozemky 
a stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek; pouze v zastavěném území 
a ve vymezených zastavitelných plochách se připouštějí drobné stavby pro zemědělství – 
např. skleníky a včelíny, pozemky a stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků 
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a pozemky a stavby parkovacích a manipulačních ploch. Podmíněně přípustným využitím – 
pouze ve vymezených plochách přestavby P15, P16 a P17 – jsou změny staveb stávající zá-
stavby (přístavby, nástavby, stavební úpravy); jde o plochy přestavby, vymezené podél ulic 
Tyršovy (v úseku mezi ulicemi Sv. Čecha a Havlíčkovou), Kroměřížské (na její západní straně, 
v úseku mezi ulicí Blanskou a železniční tratí č. 300) a Přerovské. Nepřípustné jsou stavby, 
zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky 
využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – hygienická zařízení, ekologická a in-
formační centra a pozemky a stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně pří-
pustným využitím (např. pozemky a stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy, po-
zemky a stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky a stavby občanského vybavení, pozemky 
a stavby pro výrobu a skladování a pozemky a stavby pro komerční výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů).  

     Důvodem pro stanovení nepřípustnosti staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu neros-
tů a staveb hygienických zařízení, ekologických a informačních center je veřejný zájem – 
ochrana zemědělského půdního fondu – na území města Kojetína převažují zemědělské po-
zemky v I. a II. třídě ochrany.   
 
Plochy zeleně – přírodního charakteru ZP 

     Zahrnují pozemky zeleně přírodního charakteru v zastavěném území; zčásti jsou začleněny 
do územního systému ekologické stability. Jde o přírodě blízké ekosystémy, na kterých lze 
realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich ekostabilizační funkci. Přípustné jsou 
tedy drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky), stavby, zařízení a jiná opatření 
pro ochranu přírody a krajiny, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby, zařízení a jiná opatření 
pro vodní hospodářství, změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné 
porosty, zalesnění pozemků, výsadby dřevin, pozemky a stavby místních a účelových komu-
nikací, chodníků a stezek pro pěší a pozemky lokálních biokoridorů ÚSES a interakčních prv-
ků, podmíněně přípustné pozemky a stavby nezbytně nutné veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (včetně účelových komunikací a přípojek), v plochách ÚSES pouze v případě 
jejich oprávněně nezbytného a nejkratšího křížení za předpokladu, že nelze technicky řešit 
jiným způsobem. Nepřípustným využitím jsou stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a pří-
pustným využitím, stavby oplocení a terénní úpravy, které by mohly ohrozit ekostabilizační 
funkci ploch. 
 
Plochy vodní a vodohospodářské W 

     Zahrnují pozemky stávajících a navržených vodních ploch, vodních nádrží a vodních toků. 
Připouští se zde pouze revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany, tech-
nické vodohospodářské stavby (jezy, hráze, rybí přechody, apod.), úpravy pro zlepšení re-
tenční schopnosti krajiny, stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, stav-
by, zařízení a jiná opatření pro snižování ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňo-
vání jejich důsledků, stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, stavby a zařízení 
malých vodních elektráren, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území 
pro účely rekreace a cestovního ruchu – turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, stavby 
mostů a lávek, odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích, po-
zemky lokálních biokoridorů ÚSES a interakčních prvků, podmíněně přípustné jsou pozemky 
a stavby nezbytně nutné veřejné dopravní a technické infrastruktury (včetně účelových ko-
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munikací a přípojek), v plochách ÚSES pouze v případě jejich oprávněně nezbytného a nej-
kratšího křížení za předpokladu, že nelze technicky řešit jiným způsobem.  

     Jako nepřípustné využití jsou stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
a lesnictví, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů a technická opatření a stavby, 
které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – hygienická zaří-
zení, ekologická a informační centra. Důvodem pro stanovení těchto staveb, zařízení a jiných 
opatření jako nepřípustného využití je veřejný zájem – ochrana přírody a krajiny a ochrana 
vodních toků a břehových porostů, které jsou významnými krajinnými prvky podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; dalším důvodem 
je skutečnost, že většinu těchto staveb nelze v plochách vodních a vodohospodářských reali-
zovat.      
 
Plochy zemědělské NZ 

 Zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu včetně pozemků náletové zeleně na ne-
lesní půdě, pozemků účelových komunikací apod. Jsou určeny především pro zemědělskou 
prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat) a připouštějí se na nich 
pouze takové stavby, zařízení a opatření, které jsou v souladu s touto jejich prvořadou funk-
cí, tzn. stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví do max. rozlohy 300 m2 

zastavěné plochy, stavby, zařízení a opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, 
pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy), terénní úpravy 
pro zlepšení organizace zemědělského půdního fondu, přičemž nesmí dojít k ohrožení vodní-
ho režimu území, kvality podzemních vod a obecně ochrany přírody, změny kultur na přiro-
zené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění pozemků do max. rozlohy 
2000 m2, výsadby dřevin, pozemky lokálních biokoridorů ÚSES a interakčních prvků, stavby, 
zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, stavby studní, vodních nádrží do max. rozlohy 
2000 m2, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů, stavby, 
zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, stavby, zařízení a jiná opatření pro sni-
žování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a ces-
tovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, přístřešky pro turisty 
a cykloturisty a drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky), podmíněně přípustné 
jsou pozemky a stavby nezbytně nutné veřejné dopravní a technické infrastruktury (včetně 
účelových komunikací a přípojek), v plochách ÚSES pouze v případě jejich oprávněně nezbyt-
ného a nejkratšího křížení za předpokladu, že nelze technicky řešit jiným způsobem. Maxi-
mální přípustná rozloha vodních nádrží 2000 m2 vychází z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
který stanoví, že plochy s rozdílným způsobem využití se v územním plánu vymezují zpravidla 
o rozloze větší než 2000 m2.  

     Jako nepřípustné využití jsou stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                   
a cestovního ruchu – hygienická zařízení, ekologická a informační centra a stavby oplocení 
s výjimkou oplocení pastevních ploch. Důvodem pro nepřípustnost staveb, zařízení a jiných 
opatření pro těžbu nerostů, staveb hygienických zařízení, ekologických a informačních center 
a staveb pro zemědělství a lesnictví se zastavěnou plochou větší než 300 m2 je veřejný zájem 
na ochranu zemědělské půdy, kterou v převážné většině tvoří zemědělské pozemky 
v I. a II. třídě ochrany pozemky; výměra maximální zastavěné plochy přípustných zeměděl-



 

107 
 

ských staveb (300 m2) je stanovena na základě § 103 odst. 1 písm. e), podle nějž stavby 
pro zemědělství o rozloze do 300 m2 zastavěné plochy nevyžadují stavební povolení ani ohlá-
šení stavebnímu úřadu. Pro zachování prostupnosti krajiny se nepřipouštějí stavby oplocení 
s výjimkou oplocení pastevních ploch. 
 
Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lokální biokoridory 
územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby, zaří-
zení a jiná opatření pro lesnictví, stavby, zařízení a jiná opatření k provozování myslivosti, 
stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, stavby, zařízení a jiná opatření 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich dů-
sledků, pozemky lokálních biokoridorů ÚSES a interakčních prvků, stavby, zařízení a jiná 
opatření pro vodní hospodářství, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití 
území pro účely rekreace a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky 
a trasy, přístřešky pro turisty a cykloturisty, stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vod-
ních nádrží do max. rozlohy 2000 m2 a drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky), 
podmíněně přípustné jsou pozemky a stavby nezbytně nutné veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (včetně účelových komunikací a přípojek), v plochách ÚSES pouze v případě 
jejich oprávněně nezbytného a nejkratšího křížení za předpokladu, že nelze technicky řešit 
jiným způsobem. Maximální přípustná rozloha vodních nádrží 2000 m2 vychází z ustanovení 
§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, který stanoví, že plochy s rozdílným způsobem využití se v územním 
plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2.  

     Jako nepřípustné využití jsou stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, 
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – hygienická zařízení, ekolo-
gická a informační centra a stavby oplocení s výjimkou oplocení lesních školek. Důvodem 
pro nepřípustnost staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, staveb, zařízení a jiných 
opatření pro těžbu nerostů a stavby hygienických zařízení, ekologických a informačních cen-
ter je veřejný zájem na ochranu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou 
složku životního prostředí a veřejného zájmu, kterým je vytváření a ochrana systémů ekolo-
gické stability. Stavby oplocení (s výjimkou oplocení lesních školek) jsou nepřípustné 
z důvodu zachování prostupnosti krajiny. 
 
Plochy přírodní  NP 

 Zahrnují pozemky nadregionálních částí a lokálních biocenter ÚSES. Představují těžiště 
zájmu ochrany přírody v území a základní předpoklad jeho ekologické stability. Na těchto 
plochách je realizace jakýchkoliv staveb a zařízení výrazně omezena, nezbytné střety komu-
nikací a sítí technické infrastruktury s plochami přírodními je nutno minimalizovat; připouště-
jí se pouze stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, stavby, zařízení 
a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňo-
vání jejich důsledků, stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, technická opat-
ření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – 
značené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, s povrchovou úpravou blízkou přírodě, 
stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží do max. rozlohy 2000 m2, drobné 
sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky), na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (za-
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lesnění, zatravnění), na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hos-
podaření a původních druhů dřevin. Podmíněně přípustné jsou pozemky a stavby nezbytně 
nutné veřejné dopravní a technické infrastruktury (včetně účelových komunikací a přípojek), 
v plochách ÚSES pouze v případě jejich oprávněně nezbytného a nejkratšího křížení za před-
pokladu, že nelze technicky řešit jiným způsobem. Maximální přípustná rozloha vodních ná-
drží 2000 m2 vychází z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že plochy s rozdílným 
způsobem využití se v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2. 

 Jako nepřípustné využití jsou stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
a lesnictví, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, technická opatření a stavby, 
které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – hygienická zaří-
zení, ekologická a informační centra, stavby oplocení a změny kultur pozemků s vyšším stup-
něm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Důvodem 
pro nepřípustnost staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a lesnictví, staveb, zaří-
zení a jiných opatření pro těžbu nerostů a staveb hygienických zařízení, ekologických 
a informačních center je veřejný zájem, kterým je vytváření a ochrana systémů ekologické 
stability. Stavby oplocení jsou nepřípustné z důvodu zachování prostupnosti krajiny. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území NS 

    Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů (náletovou zeleň – zejména 
zeleň podél vodních toků), které jsou ve většině případů zároveň vymezeny jako lokální bio-
koridory a interakční prvky ÚSES. Na těchto plochách lze realizovat pouze takové stavby, 
které neohrozí jejich ekostabilizační funkci, tj. stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hos-
podářství, stavby studní, vodních nádrží do max. rozlohy 2000 m2,  stavby na vodních tocích,                        
stavby suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů, stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu 
přírody a krajiny, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a pří-
rodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlep-
ší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – značené turistické trasy, 
cyklistické stezky a trasy, drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) a změny kultur 
na přirozené a přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění pozemků, výsadby 
dřevin. Podmíněně přípustné jsou pozemky a stavby nezbytně nutné veřejné dopravní 
a technické infrastruktury (včetně účelových komunikací a přípojek), v plochách ÚSES pouze 
v případě jejich oprávněně nezbytného a nejkratšího křížení za předpokladu, že nelze tech-
nicky řešit jiným způsobem. Maximální přípustná rozloha vodních nádrží 2000 m2 vychází 
z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání úze-
mí, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že plochy s rozdílným způsobem využití se 
v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2.   

     Jako nepřípustné využití jsou stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
a lesnictví, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, technická opatření a stavby, 
které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – hygienická zaří-
zení, ekologická a informační centra a stavby oplocení. Důvodem pro nepřípustnost staveb, 
zařízení a jiných opatření pro zemědělství a lesnictví, staveb, zařízení a jiných opatření 
pro těžbu nerostů a staveb hygienických zařízení, ekologických a informačních center je ve-
řejný zájem, kterým je vytváření a ochrana systémů ekologické stability. Stavby oplocení jsou 
nepřípustné z důvodu zachování prostupnosti krajiny. 
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Definice pojmů 

Pro účely Územního plánu Kojetín se stanoví následující definice použitých pojmů: 

- Služební byty – byty umístěné ve stavbě, případně komplexu staveb, určených jinému 
využití než je bydlení a sloužící vlastníkovi, příp. zaměstnancům daného zařízení. 
V případě, že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej děle-
ním pozemku převést do plochy pro bydlení.  

- Občanské vybavení veřejné infrastruktury – zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 

- Občanské vybavení komerčního typu – zařízení obchodu, služeb, ubytování a stravování, 
administrativní a kancelářské činnosti. 

- Nevýrobní služby – služby nevýrobního charakteru, které svým provozem nenarušují uží-
vání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hod-
noty stanovené jinými právními předpisy, např. kadeřnictví, kosmetické služby, fitcentra, 
cestovní kanceláře, advokátní kanceláře, projekční kanceláře, peněžní služby, reklamní 
služby, pohřební služby, půjčovny (video, sportovního zboží, svatebních šatů), kopírovací 
centra, opravny (bot, hudebních nástrojů, cyklo, sportovních zařízení, hodinek), fotoate-
liery.  

- Nerušící výrobní služby – výrobní služby, které svým provozem nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stano-
vené jinými právními předpisy, např. krejčovství, sklenářství, rámařství, zámečnictví, kni-
hařství, zahradnictví, malířství a natěračství, výroba obuvi a kožené galanterie, cukrářská 
a pekařská výroba. 

- Drobná a řemeslná výroba – výrobní činnosti, které svým provozem, technickým zaříze-
ním a vyvolanou dopravní zátěží mohou narušovat okolní obytné prostředí a snižovat jeho 
kvalitu, např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, kovovýroba, provozovny sta-
vební údržby, autoservisy, pneuservisy. 

- Lehký průmysl – výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného 
materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží a je zpravidla 
orientována přímo na spotřebitele, např. výroba nábytku, oděvů, obuvi a spotřební elek-
troniky, potravinářský průmysl, papírenský a polygrafický průmysl. 

- Těžký průmysl – průmyslová výroba, která produkuje výrobky určené zpravidla pro další 
zpracování – těžba a zpracování surovin, hutnictví, strojírenství, průmysl paliv a energeti-
ky, chemický průmysl, průmysl stavebních hmot.   

- Drobné domácí hospodářství – chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu.   

- Zahrádková osada – skupina zahrad zpravidla pod společným oplocením, příp. i se společ-
ným sociálním zařízením. 

- Zahrádkářská chata – stavba pro rodinnou rekreaci max. o 1 NP se zastavěnou plochou 
max. 25 m2.  

- Stavba pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků – stavba max. o 1 NP s max. zasta-
věnou plochou 25 m2, určená pouze pro uvedený účel, nikoliv pro rodinnou rekreaci. 

- Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stěnami max. ze tří 
stran, se zastavěnou plochou max. 25 m2. 
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- Komunikace s povrchovou úpravou blízkou přírodě – komunikace s mechanicky zpevně-
ným povrchem (drobné kamenivo, štěrkový povrch, štětové cesty). 

- Ochranná zeleň – zeleň s hygienickou funkcí (zachycování polétavého prachu, tlumení 
hluku). 

- Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví – stavby lesních cest, stavby hrazení bystřin 
a strží, stavby odvodnění lesní půdy, stavby malých vodních nádrží do rozlohy 2000 m2, 
stavby pro obnovu, ochranu, výchovu a těžbu lesních porostů (lesní školky, oplocenky, 
manipulační plochy). 

- Stavby, zařízení a jiná opatření k provozování myslivosti – stavby a zařízení pro ochranu, 
chov a lov zvěře (slaniska, napajedla, krmelce, kazatelny, posedy, chovné obůrky, přezi-
movací obůrky). 

- Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – např. terénní stanice, in-
formační systém, migrační průchody, nadchody a lávky, zabezpečení zimovišť netopýrů, 
stavby pro ochranu nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geologických a geomor-
fologických jevů.  

- Koeficient zastavění pozemku (KZP) – stanovuje plošný podíl zastavěných a zpevněných 
ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, 
teras, apod.) k celkové ploše stavebního pozemku. 

- Maximální výšková hladina zástavby – je udávána v počtu nadzemních podlaží bez započ-
tení podkroví, tzn. že např. max. výšková hladina zástavby 1 NP umožňuje stavbu s jedním 
nadzemním podlažím a obytným (využitelným) podkrovím. 

- Sousední stavby (při dostavbě proluk) – stavby, které s dotčenou stavbou sousední mini-
málně jednou společnou štítovou stěnou.    

 

E.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                  
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

    Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření vyplývá ze stanovené koncepce rozvoje 
řešeného území. 

Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury se v územním plánu vymezují: 

- stavba přeložky silnice II/367 včetně souvisejících staveb ve vymezeném koridoru doprav-
ní infrastruktury – silniční DK1 (VD1); jde o záměr nadmístního významu, obsažený v ZÚR 
OK 

- stavba podjezdu silnice II/367 pod železniční tratí č. 300 včetně souvisejících staveb (VD2); 
důvodem je zvýšení bezpečnosti dopravy – odstranění úrovňového křížení silnice s želez-
niční tratí 

- stavba přeložky silnice II/436 – nadjezd nad železniční tratí č. 300 včetně souvisejících 
staveb ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 (VD3); jde o záměr 
nadmístního významu, obsažený v ZÚR OK 

- stavba místní komunikace v lokalitě Stružní včetně přestavby severního úseku stávající 
ulice Stružní a její spojky s ulicí Olomouckou a stavby nové místní komunikace pro 
dopravní obsluhu lokality Obora (VD4); stavba nové místní komunikace je nezbytná pro 
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zajištění dopravní obsluhy navržené výstavby v lokalitách Stružní a Obora, přestavba 
stávající ulice Stružní je nezbytná pro zajištění odpovídajících parametrů místní 
komunikace  

- přestavba křižovatky ulic Křenovská a Chytilova (VD8); přestavba je nezbytná z důvodu 
zajištění bezpečnosti dopravy v souvislosti s vymezením zastavitelných ploch v lokalitě Le-
šetín  

- stavby místních komunikací v lokalitě Lešetín (VD9); jejich realizace je nezbytná pro zajiš-
tění dopravní obsluhy zastavitelných ploch, vymezených pro obytnou výstavbu v lokalitě 
Lešetín  

- stavba účelové komunikace pro obsluhu Jižní výrobní zóny (VD10); její realizace je nezbyt-
ná pro realizaci výrobní zóny 

- stavba účelové komunikace pro obsluhu objektu navržené ČOV v Kovalovicích (VD11); její 
realizace je pro výstavbu ČOV nezbytná   

- stavby pro modernizaci železniční tratě č. 300 včetně podchodu pro pěší a přeložky úseku 
tratě v západní části k.ú. Kojetín, úpravy směrového oblouku železniční trati č. 334 
a ostatních souvisejících staveb ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – želez-
niční DK3 (VD12); jde o záměr nadmístního významu, obsažený v ZÚR OK 

- stavba samostatné cyklostezky Tovačov – Kroměříž – severní a jižní úsek (VD14 a VD15); 
jde o záměr nadmístního významu, směřující ke zlepšení podmínek pro cyklistickou do-
pravu, pro rekreaci a cestovní ruch 

- stavby pro modernizaci železniční tratě č. 303 včetně úpravy směrového oblouku a ostat-
ních souvisejících staveb ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – železniční DK4 
(VD16); jde o záměr nadmístního významu, obsažený v ZÚR OK. 

     Jako veřejně prospěšné stavba technické infrastruktury se vymezují: 
- stavba ČOV v Kovalovicích (VT1); jde o stavbu pro zajištění likvidace odpadních vod 

z místní části Kovalovice, kterou nelze napojit na městskou ČOV v Kojetíně  
- stavba plynovodu přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov ve vymezeném 

koridoru technické infrastruktury TK2 (VT4); jde o záměr nadmístního významu, obsažený 
v ZÚR OK 

- stavba plynovodu přepravní soustavy Moravia ve vymezeném koridoru technické in-
frastruktury TK1 (VT5); jde o záměr nadmístního významu, obsažený v ZÚR OK. 

     Veřejně prospěšná opatření VU1 až VU14 a VU16 až VU37 se vymezují pro zajištění funkce 
územního systému ekologické stability pro části biocenter a biokoridorů, které jsou vymeze-
ny na orné půdě a nejsou funkční. 

 

E.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  

     V územním plánu jsou vymezeny tři plochy, pro které lze uplatnit předkupní právo; jde 
o plochu pro rozšíření hřbitova v Kojetíně (PP1) a o dvě plochy veřejných prostranství – plo-
chy navržené veřejné zeleně, navazující na navržené plochy pro obytnou výstavbu (PP5 
a PP6). V obou případech jde o veřejná prostranství, která budou plnit funkci relaxačních 
ploch a místa setkávání obyvatel, v případě plochy PP5 také i funkci izolační vzhledem 
k železničním tratím č. 300 a 334 a silnici III/43327. Ve všech případech je předkupní právo 
zřizováno ve prospěch Města Kojetín. 
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E.9.    Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  

    V územním plánu se kompenzační opatření nestanovují, územní plán nebyl posuzován 
z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 

E.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření 

    V územním plánu je vymezen koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – vodní (DV) 
R1 pro vedení vodní cesty Dunaj – Odra – Labe; jde o záměr nadmístního významu, obsažený 
v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 i v Zásadách územního roz-
voje Olomouckého kraje, v platném znění. 

    Ve vymezené ploše územní rezervy se nepřipouštějí změny v území, které by mohly její 
budoucí stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.    

 

E.11.  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci  

     Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíně-
no dohodou o parcelaci; z řešení územního plánu taková potřeba nevyplynula.  

 

E.12.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíně-
no zpracováním územní studie  

     Územní plán nevymezuje žádné plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie; z řešení územního plánu tato potřeba nevy-
plynula.  

 

E.13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu  

     V územním plánu se nevymezují plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu; pro vymezené zastavitelné plochy ani plo-
chy přestavby není zpracování a vydání regulačního plánu účelné.  

E.14.  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

     V územním plánu se stanovení pořadí změn v území nestanovuje, výstavba bude realizo-
vána podle zájmu investorů.   

 

E.15.  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

     Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby se nevymezují.     
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F.   VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Stávající zástavba města Kojetína i vesnických sídel Popůvek a Kovalovic je kompaktní 
a neposkytuje příliš možností k zahuštění nebo k přestavbě – výjimkou jsou pozemky bývalé 
zemědělské usedlosti v lokalitě Obora, které jsou navrženy k přestavbě na obytnou výstavbu 
a pozemky po odstraněné obytné zástavbě na ulici Padlých hrdinů a tři lokality nevhodně 
situované obytné zástavby, které jsou navrženy k přestavbě na plochy výroby a skladování. 
Vymezené zastavěné území, které vychází z intravilánu stanoveného k 1. 9. 1966, však zahr-
nuje poměrně rozsáhlé nezastavěné plochy, jednak mezi stávající obytnou zástavbou 
v západní části Kojetína a železniční tratí č. 334, jednak na severním okraji Kojetína. Tyto plo-
chy jsou tedy prioritně využity pro vymezení zastavitelných ploch. Rozsah zastavitelných 
ploch, vymezených mimo zastavěné území, je vzhledem k velikosti a významu města velmi 
malý a zahrnuje vesměs plochy, které byly pro novou výstavbu vymezeny již v předchozím 
územním plánu, případně plochy nezemědělské (ostatní) – to je případ Jižní výrobní zóny. 

Největší rozsah vymezených zastavitelných ploch je soustředěn do vlastního města a za-
hrnuje zejména plochy určené pro rozvoj obytné výstavby a plochy určené pro rozvoj výroby 
a skladování. 

    Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel. Potřebu bytů pro zajištění stagnace počtu 
obyvatel v řešeném území bude ovlivňovat: 

- Odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,2-0,4 % z výchozího počtu bytů ročně, tj. cca 50 – 
75 bytů; zčásti nepůjde o fyzický odpad (demolice), ale o slučování bytů, převod na druhé 
bydlení – rekreační účely apod., zčásti je odpad bytů navržen v územním plánu – tři loka-
lity obytné zástavby jsou navrženy k přestavbě na plochy výroby a skladování; jejich cel-
ková kapacita je cca 40 bytů; celkem je tedy v nejbližších 15 letech odhadován odpad by-
tů v rozsahu cca 90 – 115 bytů.  

- Neustálé zmenšování průměrné velikosti domácnosti (růst podílu jednočlenných domác-
ností důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.); uvedený proces vyvolává 
potřebu cca 100 nových bytů v nejbližších 15 letech. 

- Změna počtu obyvatel (stagnace nebo mírný pokles). 

Na základě odborného odhadu je možno předpokládat realizaci cca 6-8 nových bytů roč-
ně, tj. zvýšení stávající nízké intenzity bytové výstavby.  

     Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá do r. 2035 realizaci 
cca 120 – 125 bytů v rodinných domech. Celková kapacita navržených zastavitelných ploch 
určených pro bydlení je cca 170 – 180 bytů, což představuje územní rezervy ve výši cca 50 % 
odhadované prognózy; vesměs však jde o plochy obsažené v platném územním plánu 
z r. 1994, tedy o zachování kontinuity předpokládaného rozvoje města. Zároveň většina za-
stavitelných ploch, vymezených pro obytnou výstavbu, leží uvnitř zastavěného území – jde 
tedy o účelné využití zastavěného území. Mimo zastavěné území jsou vymezeny pouze za-
stavitelné plochy: 
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- bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI v lokalitě Lešetín (zastavitelné 
plochy č. Z34-1, Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2 a Z37) včetně zastavitelných ploch veřejných 
prostranství PV č. Z35 a ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV č. Z38; jde o lo-
kalitu, která je pro rozvoj obytné výstavby dlouhodobě sledována, je vymezena již 
v předchozím územním plánu a výstavba se zde postupně realizuje 

- smíšené obytné – venkovské SV v lokalitě Kojetín – Jih (zastavitelné plochy č. Z69 a Z70) 
včetně zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z71; jde o lokalitu, která přímo na-
vazuje na zastavěné území a kterou z velké části tvoří nezemědělské pozemky (manipu-
lační plocha) 

- smíšené obytné – venkovské SV č. Z48 a Z72 v Popůvkách; jde o jediné dvě plochy 
pro novou obytnou výstavbu v Popůvkách, v zastavěném území nejsou k dispozici žádné 
volné plochy pro novou výstavbu 

- smíšené obytné – venkovské SV v Kovalovicích (zastavitelné plochy č. Z50, Z52, Z55 a Z56) 
včetně související plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV č. Z51; jde o jediné 
plochy, které umožňují novou obytnou výstavbu, v zastavěném území k dispozici žádné 
volné plochy pro novou výstavbu nejsou; část plochy č. Z50 byla pro obytnou výstavbu 
vymezena již v předchozím územním plánu.  

 
     Potřeba vymezení rozvojových ploch a pro výrobu a skladování je dána především nutnos-
tí posílit hospodářský pilíř, tzn. posílit nabídku pracovních příležitostí. Pro rozvoj výroby 
a skladování mimo zastavěné území jsou vymezeny zastavitelné plochy: 

- výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT (plocha č. Z42 – Jižní výrobní zóna), 
včetně související plochy veřejných prostranství PV č. Z43 pro vybudování účelové komu-
nikace; jde o plochu, která byla dříve zčásti součástí areálu cukrovaru a pro výrobu a skla-
dování je dlouhodobě sledována – je takto vyznačena (zčásti jako stávající plocha) již 
v předchozím územním plánu; jde o jedinou zastavitelnou plochu určenou pro rozvoj vý-
roby a skladování v Kojetíně 

- výroby a skladování – lehký průmysl VL v Popůvkách (plocha č. Z49); jde o plochu určenou 
pro rozšíření sousedního stávajícího výrobního areálu; v předchozím územním plánu byla 
chybně vyznačena jako stávající plocha. 

Důvodem pro vymezení uvedeného rozsahu zastavitelných ploch je především skuteč-
nost, že zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jed-
ním z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím 
k posílení sociodemografického pilíře, vymezení ploch určených pro rozvoj výroby a skla-
dování směřuje k posílení hospodářského pilíře.   
 
Dále jsou v územním plánu vymezeny mimo zastavěné území zastavitelné plochy: 

- technické infrastruktury – inženýrské sítě TI (plocha č. Z54) pro výstavbu ČOV v Kovalovi-
cích, včetně příslušné plochy veřejných prostranství PV (plocha č. Z53) pro vybudování 
účelové komunikace pro dopravní obsluhu; plochu pro výstavbu ČOV vzhledem k její 
funkci a ke konfiguraci terénu nelze umístit do zastavěného území 

- rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI (plochy č. Z45, Z65 a Z66) v lokalitě Su-
ché louky; plocha č. Z45 je vymezena v proluce mezi stávající rekreační zástavbou, plochy 
č. Z65 a Z66 jsou vymezeny na pozemcích zahrad, které již jsou pro rekreaci využívány 
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- zeleně – soukromé a vyhrazené ZS (plochy č. Z11); jde o plochu zahrad, které jsou využí-
vány pro rekreaci nebo jako zahrádkářské osady, s drobnými stavbami, které ale nejsou 
zaneseny do katastru nemovitostí; jde tedy v podstatě o legalizaci současného stavu.  

 

 

 
 

G.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ                                         
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 

     Vyhodnocení předpokládaného záboru půdy je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Použité podklady: 
- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů  

ÚAP a Katastru nemovitostí 
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 

březen 2021. 
  
     Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských 
pozemků s určením BPEJ. První číslo kódu BPEJ označuje klimatický region. Řešené území 
náleží do klimatického regionu 3 – T3 – mírně teplý, vlhký. Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) 
označuje hlavní půdní jednotku – HPJ. V řešeném území se vyskytují následující HPJ (podle 
vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteris-
tika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci): 

02 – Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně 
s příznivým vodním režimem. 

04 – Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm) 
uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy 
s výsušným režimem. 

05 – Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě 
modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, 
středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním 
období. 

06 – Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, 
slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným or-
ničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu. 

08 – Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambize-
mě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše 
větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně 
bez skeletu a ve vyšší sklonitosti. 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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10 – Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší 
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší. 

20 – Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické 
i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních 
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně 
skeletovité, často i slabě oglejené. 

24 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných 
svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, 
až středně skeletovité, se střední vododržností. 

41 – Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké, s různou 
skeletovitostí, s příznivějšími vláhovými poměry. 

49 – Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelic-
ké oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, 
tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, 
s vyšším sklonem k dočasnému zamokření. 

56 – Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální 
na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravi-
dla bez skeletu, vláhově příznivé. 

58 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry 
po odvodnění příznivé. 

59 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové po-
měry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu. 

60 – Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženi-
nách, spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky 
až mírně vlhčí. 

63 – Černice pelické glejové i karbonátové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké 
a velmi těžké, bez skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vo-
dy. 
 

Zábor půdy pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby                                                                  

  zábor zemědělských                  
pozemků (ha) 

  Zastavitelné plochy 

BI plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské 13,02 

RI   plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,74 

OS   plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 2,66 

OH   plochy občanského vybavení – hřbitovy 0,17 

SV   plochy smíšené obytné – venkovské 5,49 

DS   plochy dopravní infrastruktury – silniční 0,08 

VT    plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika 9,50 

VL    plochy výroby a skladování – lehký průmysl 0,47 
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VD   plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 1,64 

PV   plochy veřejných prostranství 2,38 

ZV   plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 1,77 

ZS   plochy zeleně – soukromé a vyhrazené 1,55 

 Zastavitelné plochy celkem 39,47 

 Plochy přestavby 

BH   plochy bydlení – v bytových domech  0,03 

SV   plochy smíšené obytné – venkovské  0,61 

VT    plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika 0,99 

PV   plochy veřejných prostranství 0,51 

ZV   plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  0,24 

ZS   plochy zeleně – soukromé a vyhrazené 0,01 

 Plochy přestavby celkem 2,39 

 Koridory dopravní infrastruktury 

DK  koridory dopravní infrastruktury 22,40 

 Zábor půdy celkem 64,26 

 
Posouzení záboru zemědělských pozemků 

     Zemědělské pozemky v řešeném území jsou převážně v I. a II. třídě ochrany, pozemky 
ve III. třídě ochrany se vyskytují zejména ve východní části řešeného území, zcela mimo za-
stavěné území a pozemky ve IV. a V. třídě ochrany se vyskytují jen zcela minimálně; pozemky 
v I. a II. třídě ochrany tedy bezprostředně navazují na zastavěné území a neumožňují situovat 
rozvojové plochy na půdy horší kvality.  

     Předpokládaný zábor zemědělských pozemků pro vymezené zastavitelné plochy a plochy 
přestavby činí 64,26 ha, z toho je 28,13 ha, tj. 43,8 % z celkového záboru zemědělských po-
zemků, v I. třídě ochrany a 17,98 ha, tj. 28,0 % z celkového záboru zemědělských pozemků, 
ve II. třídě ochrany. 

Většinu ploch navržených k záboru představují plochy určené pro rozvoj výroby a sklado-
vání a plochy pro obytnou výstavbu – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a pří-
městské BI a plochy smíšené obytné – venkovské SV. 

     Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá do r. 2030 realizaci cca 
120 – 125 bytů v rodinných domech. Celková kapacita navržených zastavitelných ploch ur-
čených pro bydlení je cca 170 – 180 bytů, což představuje územní rezervy ve výši cca 50 % 
odhadované prognózy; vesměs však jde o plochy obsažené v platném územním plánu 
z r. 1994, tedy o zachování kontinuity předpokládaného rozvoje města. Většina zastavitel-
ných ploch, vymezených pro obytnou výstavbu, leží uvnitř zastavěného území – jde tedy 
o účelné využití zastavěného území.  

Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj výroby vyplývá ze zařazení města Ko-
jetína do specifické oblasti nadmístního významu, zahrnující jihozápadní část území ORP 
Přerov – Tovačov, Oplocany, Lobodice, Uhřičice, Polkovice, Kojetín, Měrovice nad Hanou, 
Stříbrnice a Křenovice. Jde o specifické území, v němž se projevují problémy v oblasti hos-
podářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel. Význam problémů těchto oblastí pře-
sahuje hranice uvedených obcí a ovlivňuje vyvážený udržitelný rozvoj zejména okrajových 
částí Olomouckého kraje s přesahem vlivů i do sousedních krajů. Za zásadní problémy se po-
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važuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd 
a omezená mobilita obyvatel za prací.  

Poměrně rozsáhlé zábory zemědělské půdy vyvolávají nadřazené záměry dopravní, pře-
bírané do územního plánu ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném zně-
ní, především návrh přeložky silnice II/367 do západního obchvatu města – celkem zábor 
zemědělské půdy pro vymezené koridory dopravní infrastruktury přebírané ze ZÚR OK činí 
22,40 ha, tj. téměř 35 % z celkového záboru zemědělské půdy; z toho je 7,48 ha v I. třídě 
ochrany a 7,50 ha ve II. třídě ochrany.  

     Podstatná část vymezených zastavitelných ploch, včetně ploch, které vyvolávají zábor 
zemědělských pozemků v I. a II. třídě ochrany, je přitom přebírán z předchozího, dosud 
platného územního plánu (Územní plán Kojetín s obcemi Popůvky a Kovalovice, schválený 
Městským zastupitelstvem v Kojetíně dne 13. 9. 1993, včetně následně vydaných změn č. 1 
až 5); na tyto plochy se tak nevztahuje ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: 

(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

a to v souladu s ustanovením odst. 4 zákona, který stanoví:  

(4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně je-
jich využití. 

 
     V územním plánu jsou pro novou obytnou výstavbu vymezeny následující zastavitelné 
plochy a plochy přestavby: 

Plochy bydlení – v bytových domech BH, v lokalitě: 

- Svatopluka Čecha (plocha přestavby č. P18) – zábor zemědělských pozemků činí 0,03 ha 
v I. třídě ochrany. Jde o plochu přestavby, vymezenou pro přestavbu bloku stávající zá-
stavby na bytový dům; zábor zemědělských pozemků je zanedbatelný.   

Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI, v lokalitách: 

- Polní (zastavitelná plocha č. Z15) – celkový zábor zemědělských pozemků činí 2,86 ha 
ve II. třídě ochrany, část pozemků je odvodněna. Jde o zastavitelnou plochu, vymezenou 
uvnitř zastavěného území, na dosud nezastavěných pozemcích mezi stávající zástavbou 
a železniční tratí č. 334; její kapacita je cca 15 – 20 RD. Rozvoj obytné výstavby v této lo-
kalitě je dlouhodobě sledován, plocha byla pro obytnou výstavbu vymezena již 
v předchozím územním plánu.   

- Tvorovská (zastavitelná plocha č. Z20) – celkový zábor zemědělských pozemků činí 
0,62 ha, z toho je 0,16 ha v I. třídě ochrany a 0,46 ha ve II. třídě ochrany; celá plocha je 
odvodněna. Jde o zastavitelnou plochu, vymezenou uvnitř zastavěného území, na zbyt-
kové ploše mezi stávající zástavbou a železniční tratí č. 334; její kapacita je cca 5 RD. Roz-
voj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, plocha byla pro obytnou vý-
stavbu vymezena již v předchozím územním plánu.   

- Vyškovská (zastavitelná plocha č. Z23) – celkový zábor zemědělských pozemků činí 
2,16 ha zemědělských pozemků, z toho je 1,77 ha v I. třídě ochrany, 0,39 ha ve II. třídě 
ochrany; část plochy je odvodněna. Jde o zastavitelnou plochu, vymezenou uvnitř zasta-
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věného území, na dosud nezastavěných pozemcích mezi stávající zástavbou a železniční 
tratí č. 334; její kapacita je cca 15 RD. Rozvoj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodo-
bě sledován, plocha byla pro obytnou výstavbu vymezena již v předchozím územním 
plánu.   

- Lešetín (zastavitelné plochy č. Z34-1, Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2, Z37) – celkový zábor 
zemědělských pozemků činí 7,38 ha, vše orná půda, vše v I. třídě ochrany; 0,78 ha je od-
vodněno. Jde o zastavitelné plochy, vymezené na pozemcích mezi stávající zástavbou 
a železniční tratí č. 334; celková kapacita vymezených ploch je cca 80 RD. Rozvoj obytné 
výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, lokalita byla pro obytnou výstavbu vy-
mezena již v předchozím územním plánu a výstavba se zde postupně realizuje.   

 
Plochy smíšené obytné – venkovské SV, v lokalitách:   

- Stružní (zastavitelná plocha č. Z10) – zábor zemědělských pozemků činí 1,05 ha ve IV. 
třídě ochrany. Jde o zastavitelnou plochu, vymezenou uvnitř zastavěného území, na do-
sud nezastavěných pozemcích na severním okraji zástavby Kojetína; kapacita vymezené 
zastavitelné plochy je cca 6 RD.  

- Kojetín – Jih (zastavitelné plochy č. Z69 a Z70) – zábor zemědělských pozemků činí 
0,63 ha ve II. třídě ochrany. Jde o zastavitelné plochy, vymezené v návaznosti na zastavě-
né území; celková kapacita těchto ploch je cca 10 – 12 RD. 

- Obora (plochy přestavby č. P12, P13 a P14) – zábor zemědělských pozemků činí 0,61 ha, 
z toho je 0,44 ve II. třídě ochrany, 0,17 ha ve IV. třídě ochrany. Jde o plochy přestavby, 
vymezené uvnitř zastavěného území, na pozemcích bývalé zemědělské usedlosti. Celková 
kapacita těchto ploch je 15 – 20 RD. 

- Popůvky – U Silnice (zastavitelná plocha č. Z48) – zábor zemědělských pozemků činí 
0,56 ha, z toho je 0,36 ha v I. třídě ochrany a 0,20 ha ve II. třídě ochrany. Jde 
o zastavitelnou plochu, vymezenou na východním okraji zástavby Popůvek, v návaznosti 
na zastavěné území; kapacita vymezené zastavitelné plochy je cca 4 RD.   

- Popůvky – U Hřiště (zastavitelná plocha č. Z72) – zábor zemědělských pozemků činí 
0,10 ha v I. třídě ochrany. Jde o zastavitelnou plochu, vymezenou pro výstavbu 1 RD 
na západním okraji zástavby Popůvek, v návaznosti na zastavěné území.   

- Kovalovice – Záhumenní (zastavitelné plochy č. Z50, Z52) – celkový zábor zemědělských 
pozemků činí 2,18 ha, z toho je 1,82 ha v I. třídě ochrany a 0,36 ha zahrad ve II. třídě 
ochrany. Jde o zastavitelné plochy, vymezené na severním a západním okraji zástavby 
Kovalovic, v návaznosti na zastavěné území; celková kapacita obou vymezených zastavi-
telných ploch je cca 12 RD. Převážná část plochy č. Z50 byla pro obytnou výstavbu vy-
mezena již v předchozím územním plánu.    

- Kovalovice – Světlá a Kovalovice – Hony (zastavitelné plochy č. Z55, Z56) – celkový zábor 
zemědělských pozemků činí 0,97 ha, z toho je 0,44 ha v I. třídě ochrany a 0,53 ha 
ve II. třídě ochrany.     
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Pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

Plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT, v lokalitách:   

- Jižní výrobní zóna (zastavitelná plocha č. Z42) – celkový zábor zemědělských pozemků 
činí 9,50 ha, z toho je 1,80 ve II. třídě ochrany a 7,70 ha ve III. třídě ochrany. Plocha je 
vymezena pro rozšíření jižní průmyslové zóny; pro rozvoj výroby je dlouhodobě sledo-
vána. V předchozím územním plánu je zčásti vymezena jako stávající plocha výroby 
(součást areálu cukrovaru), zčásti jako navržená plocha výroby a zčásti jako plocha 
územní rezervy pro budoucí rozvoj výroby. 

- Za Nádražím, Padlých hrdinů (plochy přestavby č. P7, P8 a P9) – celkový zábor zeměděl-
ských pozemků činí 0,99 ha, z toho je 0,77 ha ve II. třídě ochrany, 0,22 ha ve III. třídě 
ochrany. Všechny tři plochy jsou vymezeny pro přestavbu stávající obytné zástavby 
na výrobu a skladování. 

 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL   

Zastavitelná plocha č. Z49 je vymezena v Popůvkách a je určena pro rozšíření stávajícího 
výrobního areálu; v předchozím územním plánu byla chybně vymezena jako plocha stávají-
cí výroby. Zábor zemědělských pozemků pro tuto plochu činí 0,47 ha, z toho je 0,03 ha 
v I. třídě ochrany, 0,44 ha ve IV. třídě ochrany. 
 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, v lokalitách:   

- Za Hřbitovem a Křenovská (zastavitelné plochy č. Z27, Z31, Z32) – celkový zábor země-
dělských pozemků činí 1,64 ha, vše v I. třídě ochrany, část pozemků je odvodněna. Jde 
o zastavitelné plochy, vymezené uvnitř zastavěného území, na dosud nezastavěných po-
zemcích mezi stávající zástavbou a železniční tratí č. 334. Lokalita byla jako územní rezer-
va pro rozvoj výroby vymezena již v předchozím územním plánu.    

 
Dále jsou vymezeny: 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI   

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitě Suché Louky (plochy č. Z45, Z65, Z66) – cel-
kový zábor zemědělských pozemků činí 0,74 ha, v I. třídě ochrany, část pozemků je odvodně-
na. Jde o lokalitu, která je již v současné době využívána pro rekreaci – vesměs jsou zde plo-
chy stávajících zahrad se zahradními domky, které ale v některých případech nejsou zanese-
ny v katastru nemovitostí, a proto je nelze vymezit jako zastavěné území a jsou tedy vyme-
zeny jako zastavitelné plochy (plochy č. Z65, Z66). V případě zastavitelné plochy č. Z45 jde 
o proluku mezi stávající zástavbou.  
 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS, v lokalitách:   

- U Koupaliště (zastavitelná plocha č. Z39) – zábor zemědělských pozemků činí 0,08 ha 
v I. třídě ochrany; plocha leží uvnitř zastavěného území, v proluce mezi stávajícími spor-
tovními areály, je vymezena pro rozšíření areálu kempu, případně pro jiná sportovní zaří-
zení, blíže nespecifikovaná. 

- Závodí (zastavitelné plochy č. Z40 a Z41) – zábor zemědělských pozemků pro plochu 
č. Z41 činí 2,58 ha v I. třídě ochrany, plocha č. Z40 je vymezena na nezemědělské půdě; 
obě plochy leží uvnitř zastavěného území a jsou určeny pro rozšíření stávajícího sportov-
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ního areálu (stadion Morava TJ Slavoj Kojetín) a pro jiná, blíže nespecifikovaná sportovní 
zařízení; zastavitelná plocha č. Z41 byla jako územní rezerva vymezena již v předchozím 
územním plánu. 

 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH   

Pro rozšíření hřbitova je vymezena zastavitelná plocha č. Z26, která na stávající hřbitov 
navazuje západním směrem. Zábor zemědělských pozemků činí 0,17 ha, v I. třídě ochrany. 
Plocha leží uvnitř zastavěného území a pro rozšíření hřbitova je dlouhodobě uvažována; byla 
vymezena již v předchozím územním plánu. 
 
Plochy veřejných prostranství PV 

     Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny pro vybudování nových místních 
komunikací, pro přestavby stávajících komunikací a pro vybudování cyklostezek v lokalitách: 

- Stružní – Sever (zastavitelná plocha č. Z9) – zábor zemědělských pozemků činí 0,23 ha 
ve IV. třídě ochrany. Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území a je určena pro vy-
budování obslužné komunikace pro vymezenou zastavitelnou plochu smíšenou obytnou 
– venkovskou SV č. Z10. 

- Lešetín (zastavitelná plocha č. Z35) – zábor zemědělských pozemků činí 1,71 ha v I. třídě 
ochrany, z toho je část odvodněna. Plocha je vymezena pro vybudování obslužných ko-
munikací pro vymezené zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – městské a 
příměstské BI č. Z34-1, Z34-2, Z34-3, Z36-1, Z36-2 a Z37. V předchozím územním plánu 
byla součástí plochy vymezené pro obytnou výstavbu. 

- Pod Padělky (zastavitelná plocha č. Z43) – zábor zemědělských pozemků činí 0,28 ha 
ve III. třídě ochrany. Plocha je vymezena pro vybudování účelové komunikace pro zajiš-
tění dopravní obsluhy zastavitelné plochy výroby a skladování – těžký průmysl 
a energetika VT č. Z42.  

- Kovalovice – Účelová komunikace k ČOV (zastavitelná plocha č. Z53) – zábor zeměděl-
ských pozemků činí 0,05 ha ve II. třídě ochrany. Plocha je vymezena pro vybudování úče-
lové komunikace pro příjezd k navržené ČOV. 

- Křižovatka Chytilova – Křenovská (zastavitelná plocha č. Z57) – zábor zemědělské půdy 
činí 0,02 ha v I. třídě ochrany. Plocha je vymezena pro úpravu napojení ulice Chytilovy na 
ulici Křenovskou, uvnitř zastavěného území.  

- Cyklostezka (zastavitelná plocha č. Z60) – zábor zemědělské půdy činí 0,03 ha v I. třídě 
ochrany; zbývající část navržené cyklostezky je vymezena na nezemědělských pozemcích.  

- Kojetín – Jih (zastavitelná plocha č. Z71) – zábor zemědělských pozemků činí 0,06 ha 
ve II. třídě ochrany. Plocha je vymezena pro vybudování obslužných komunikací pro vy-
mezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské č. Z69 a Z70. 

- Stružní – Jih (plocha přestavby č. P2) – zábor zemědělských pozemků činí 0,51 ha, z toho 
je 0,18 ha ve II. třídě ochrany a 0,33 ha ve IV. třídě ochrany. Plocha je vymezena uvnitř 
zastavěného území, pro přestavbu severního úseku stávající ulice Stružní a spojky na ulici 
Olomouckou na odpovídající šířkové parametry (ve skutečnosti nejde o zemědělskou pů-
du) a pro výstavbu nové místní komunikace v lokalitě Obora. 
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Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

      Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny v souladu s požadavkem § 7 vy-
hlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, která požaduje pro každé dva hektary zastavitelných ploch bydlení, rekreace, ob-
čanského vybavení nebo smíšených obytných vymezit související plochy veřejných prostran-
ství o výměře nejméně 1000 m2(bez započtení pozemních komunikací), a to v lokalitách: 

- Sladovní (plocha přestavby č. P3) – zábor zemědělských pozemků činí 0,24 ha ve II. třídě 
ochrany. Plocha leží uvnitř zastavěného území a souvisí s vymezenou zastavitelnou plo-
chou bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI č. Z15. V předchozím 
územním plánu byla součástí navržené plochy občanského vybavení. 

- Vyškovská (zastavitelná plocha č. Z21) – zábor zemědělských pozemků činí 0,12 ha, 
z toho je 0,03 ha v I. třídě ochrany, 0,09 ha ve II. třídě ochrany. Plocha leží uvnitř zasta-
věného území a souvisí s vymezenou zastavitelnou plochou bydlení – v rodinných do-
mech – městské a příměstské BI č. Z23.  

- Lešetín (zastavitelná plocha č. Z38) – zábor zemědělských pozemků činí 1,43 ha, z toho je 
1,25 ha v I. třídě ochrany a 0,18 ha ve II. třídě ochrany. Plocha je vymezena v souvislosti 
s vymezenými zastavitelnými plochami bydlení – v rodinných domech – městské a pří-
městské BI v lokalitě Lešetín; v předchozím územním plánu byla součástí vymezené plo-
chy pro obytnou výstavbu. 

- Popůvky – U Hřiště (zastavitelná plocha č. Z46) – zábor zemědělských pozemků činí 0,16 
ha, v I. třídě ochrany; jde o zbytkovou plochu uvnitř zastavěného území, která je již zčásti 
jako veřejná zeleň upravena.  

- Kovalovice – Záhumenní (zastavitelná plocha č. Z51) – zábor zemědělských pozemků činí 
0,06 ha v I. třídě ochrany. Plocha je vymezena v souvislosti s vymezenými zastavitelnými 
plochami smíšenými obytnými – venkovské SV v lokalitě Záhumenní, v prostoru kolem 
sochy sv. Jana Nepomuckého. V předchozím územním plánu byla součástí navržené plo-
chy pro obytnou výstavbu. 

 
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 

- Za Tratí (zastavitelná plocha č. Z11) – zábor zemědělských pozemků činí 1,55 ha, z toho je 
1,24 ha ve II. třídě ochrany a 0,31 ha ve IV. třídě ochrany, vše odvodněno. Plocha zahrnu-
je skupinu stávajících zahrad, převážně oplocených, s drobnými stavbami, které nejsou 
zaneseny v katastru nemovitostí. Vymezením těchto pozemků jako zastavitelné plochy 
mohou být tyto stavby legalizovány. 

U těchto ploch nejde ve skutečnosti o zábor zemědělské půdy, ale pouze o změnu kultury, 
v některých případech nejde ani o změnu kultury – pouze se stávající zahrady vymezují 
jako zastavitelné.  
 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

- Zastavitelná plocha č. Z68 v lokalitě U Kempu je vymezena pro vybudování parkoviště 
pro potřeby sousedního kempu – zábor zemědělských pozemků činí 0,08 ha v I. třídě 
ochrany.  
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Koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny pro: 

- Stavbu přeložky silnice II/367 včetně souvisejících staveb (koridor dopravní infrastruktury 
– silniční DK1) – zábor zemědělských pozemků je vymezen pro přeložku v celkové délce 
cca 5500 m a průměrné šířce cca 20 m, s rozšířením v prostoru navržených mimoúrovňo-
vých křižovatek a navržených zářezů a náspů; podkladem pro vyhodnocení záboru byl 
návrh zemních těles pro stavbu přeložky, podle podrobné projektové dokumentace Mo-
dernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov (DÚR, MORAVIA CONSULT Olo-
mouc a.s., listopad 2019), a proto je vyšší než tomu bylo v návrhu pro veřejné projednání. 
Celkový zábor zemědělských pozemků činí 18,24 ha, z toho je 4,64 ha v I. třídě ochrany, 
6,96 ha ve II. třídě ochrany, 4,14 ha ve III. třídě ochrany a 2,50 ha ve IV. třídě ochrany; 
část pozemků je odvodněna. Jde o veřejně prospěšnou stavbu nadmístního významu, 
která je obsažena v ZÚR OK.   

- Stavbu nadjezdu silnice II/436 nad železniční tratí č. 300 včetně souvisejících staveb (ko-
ridor dopravní infrastruktury – silniční DK2) – zábor zemědělských pozemků je vymezen 
pro přeložku v celkové délce cca 730 m a průměrné šířce 20 m; podkladem pro vyhodno-
cení záboru byl návrh zemních těles podle podrobné projektové dokumentace Moderni-
zace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov (DÚR, MORAVIA CONSULT Olomouc 
a.s., listopad 2019). Celkový zábor zemědělských pozemků činí 1,08 ha, z toho je 0,72 ha 
v I. třídě ochrany a 0,36 ha ve II. třídě ochrany. Jde o veřejně prospěšnou stavbu nad-
místního významu, která je obsažena v ZÚR OK.   

- Stavbu modernizace železniční trati č. 300 v parametrech koridorové tratě s dvoukolej-
ným uspořádáním včetně elektrifikace, včetně dílčí přeložky úseku železniční trati a včet-
ně úpravy směrového oblouku železniční trati č. 334 a včetně ostatních souvisejících sta-
veb ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – železniční DK3 – zábor zeměděl-
ských pozemků je vymezen pro dva úseky – pro přeložku železniční trati č. 300 v délce 
cca 1200 m a šířce cca 20 m a pro dílčí úpravu směrového oblouku železniční trati č. 334 
v délce cca 200 m a šířce cca 10 m; délky a šířky přeložek je nutno chápat jako přibližné. 
Celkový zábor zemědělských pozemků činí 2,51 ha, z toho je 2,12 ha v I. třídě ochrany 
a 0,39 ha ve IV. třídě ochrany; část pozemků je odvodněna. Jde o veřejně prospěšnou 
stavbu nadmístního významu, která je obsažena v ZÚR OK.   

- Stavbu rekonstrukce, modernizace a elektrizace železniční trati č. 303 včetně úpravy 
směrového oblouku a včetně souvisejících staveb ve vymezeném koridoru dopravní in-
frastruktury – železniční DK4 – zábor zemědělských pozemků je vymezen pro přeložku že-
lezniční trati č. 303 v délce cca 1000 m a průměrné šířce 15 m, podle podrobné projekto-
vé dokumentace Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov (DÚR, 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., listopad 2019). Celkový zábor zemědělských pozemků 
činí 0,57 ha, z toho je 0,18 ha ve II. třídě ochrany a 0,39 ha ve III. třídě ochrany; část po-
zemků je odvodněna. Jde o veřejně prospěšnou stavbu nadmístního významu, která je 
obsažena v ZÚR OK.   

     
     Vymezením zastavitelných ploch nedochází k žádnému zásahu do sítě zemědělských úče-
lových komunikací, k zásahu ale dojde při výstavbě výše uvedených staveb dopravní in-
frastruktury ve vymezených koridorech.   
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Zábor zemědělského půdního fondu  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) 

I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     
Z15 BI 2,86   2,86           ANO     

Z20 BI 0,62 0,16 0,46           ANO     

Z23 BI 2,16 1,77 0,39           ANO     

Z34-1 BI 1,44 1,44             ANO     

Z34-2 BI 1,32 1,32                   

Z34-3 BI 0,85 0,85                   

Z36-1 BI 0,78 0,78                   

Z36-2 BI 0,93 0,93                   

Z37 BI 2,06 2,06             ANO     

celkem BI  13,02 9,31 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z45 RI 0,43 0,43                   

Z65 RI 0,16 0,16             ANO     

Z66 RI 0,15 0,15             ANO     

celkem RI  0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z39 OS 0,08 0,08                   

Z41 OS 2,58 2,58                   

celkem OS  2,66 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z26 OH 0,17 0,17                   

celkem OS  0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z10 SV 1,05       1,05       ANO     

Z48 SV 0,56 0,36 0,20                 

Z50 SV 1,62 1,62                   

Z52 SV 0,56 0,20 0,36                 

Z55 SV 0,44 0,44                   

Z56 SV 0,53   0,53                 

Z69 SV 0,07   0,07           ANO     

Z70 SV 0,56   0,56           ANO     

Z72 SV 0,10 0,10                   

celkem SV 5,49 2,72 1,72 0,00 1,05 0,00 0,00         

Z68 DS 0,08 0,08                   

celkem DS  0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z42 VT 9,50   1,80 7,70         ANO     

celkem VT  9,50 0,00 1,80 7,70 0,00 0,00 0,00         

Z49 VL 0,47 0,03     0,44             

celkem VL  0,47 0,03 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00         

Z27 VD 1,16 1,16             ANO     

Z31 VD 0,27 0,27             ANO     

Z32 VD 0,21 0,21             ANO     

celkem VD  1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
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Z9 PV 0,23       0,23       ANO     

Z35 PV 1,71 1,71             ANO     

Z43 PV 0,28     0,28         ANO     

Z53 PV 0,05   0,05                 

Z57 PV 0,02 0,02                   

Z60 PV 0,03 0,03                   

Z71 PV 0,06   0,06           ANO     

celkem PV  2,38 1,76 0,11 0,28 0,23 0,00 0,00         

Z21 ZV 0,12 0,03 0,09                 

Z38 ZV 1,43 1,25 0,18           ANO     

Z46 ZV 0,16 0,16                   

Z51 ZV 0,06 0,06                   

celkem ZV  1,77 1,50 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z11 ZS 1,55   1,24   0,31       ANO     

celkem ZV  1,55 0,00 1,24 0,00 0,31 0,00 0,00         
Celkem zastavitelné 
plochy  

39,47 20,61 8,85 7,98 2,03 0,00 0,00         

Plochy přestavby                     

P18 BH 0,03 0,03                   

celkem BH  0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

P12 SV 0,43   0,30   0,13             

P13 SV 0,11   0,07   0,04             

P14 SV 0,07   0,07                 

celkem SV  0,61 0,00 0,44 0,00 0,17 0,00 0,00         

P7 VT 0,28   0,28                 

P8 VT 0,49   0,49                 

P9 VT 0,22     0,22               

celkem VT  0,99 0,00 0,77 0,22 0,00 0,00 0,00         

P2 PV 0,51   0,18   0,33             

celkem PV  0,51 0,00 0,18 0,00 0,33 0,00 0,00         

P3 ZV 0,24   0,24                 

celkem ZV  0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00         

P15 ZS 0,01 0,01                   

celkem ZS  0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
Celkem plochy 
přestavby 

2,39 0,04 1,63 0,22 0,50 0,00 0,00         

Koridory dopravní infrastruktury  

DK1   18,24 4,64 6,96 4,14 2,50       ANO     

DK2   1,08 0,72 0,36                 

DK3   2,51 2,12     0,39       ANO     

DK4   0,57   0,18 0,39         ANO     

Celkem koridory 22,40 7,48 7,50 4,53 2,89 0,00 0,00         

                          

ZÁBOR CELKEM 64,26 28,13 17,98 12,73 5,42 0,00 0,00         

 
Zábor půdy pro územní systém ekologické stability 

    V návrhu Územního plánu Kojetín pro veřejné projednání (úprava návrhu po společném 
jednání z října 2018) nebyl zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické sta-
bility vyhodnocen, protože podle Společného metodického doporučení Odboru územního 
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plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011 se 
zábor pro ÚSES nevyhodnocoval. Uvedený metodický pokyn ale pozbyl platnost vydáním 
vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu, a proto jsou v následující tabulce tyto zábory dodatečně vyhodnoceny – nejde ale 
o nově vymezené prvky. Chybějící části ÚSES jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opat-
ření.   
 

Zábor zemědělského půdního fondu  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) 

I. II. III. IV. V. 

Plochy změn v krajině                     

K8 W 2,62   0,62                 

celkem W  2,62 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00         

K3 NP 2,25     2,25               

K4 NP 0,81 0,81                   

K5 NP 2,98 2,96 0,02                 

K6 NP 1,81 1,81                   

K7 NP 6,52   6,52                 

K10 NP 2,59 0,08 2,51           ANO     

K11 NP 0,30 0,05 0,25                 

K12 NP 0,08   0,08           ANO     

K13 NP 4,48   3,33 1,15         ANO     

K14 NP 0,30   0,30           ANO     

K15 NP 0,87   0,87           ANO     

K16 NP 3,34   3,34           ANO     

K17 NP 0,65   0,11 0,54         ANO     

K18 NP 0,07     0,07               

K28 NP 4,24 0,74 3,50           ANO     

K33 NP 0,37 0,36 0,01           ANO     

K39 NP 3,61 3,61                   

K43 NP 0,82   0,82                 

K49 NP 0,24 0,01 0,23                 

K51 NP 3,09 3,09                   

K52 NP 2,31   0,04 2,27         ANO     

K54 NP 1,97   1,97                 

K55 NP 1,33   1,33                 

celkem NP  45,03 13,52 25,23 6,28 0,00 0,00 0,00         

K19 NS 0,16 0,16                   

K20 NS 0,04 0,04                   

K21 NS 0,51   0,51                 

K22 NS 0,10       0,10             

K23 NS 0,15       0,15             
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K24 NS 0,87 0,06     0,81       ANO     

K30 NS 1,23 1,23                   

K31 NS 1,25 1,25                   

K32 NS 1,59 1,54 0,05                 

K34 NS 1,36 1,16 0,20                 

K35 NS 0,30 0,30                   

K36 NS 0,58 0,56 0,02           ANO     

K37 NS 0,94 0,92 0,02                 

K38 NS 1,39 1,39                   

K40 NS 0,57 0,57                   

K41 NS 1,61 0,46 1,15           ANO     

K42 NS 1,19 1,19                   

K44 NS 0,36   0,36                 

K45 NS 0,68 0,38 0,30                 

K46 NS 0,37 0,37                   

K47 NS 0,62 0,62                   

K48 NS 0,83 0,52 0,31           ANO     

K50 NS 0,11 0,11                   

K53 NS 0,98   0,18 0,80         ANO     

K56 NS 0,99 0,94 0,05           ANO     

K58 NS 0,37   0,37                 

K59 NS 0,13 0,13                   

K60 NS 0,50 0,49     0,01             

K61 NS 0,63       0,63             

K62 NS 0,24   0,24                 

K63 NS 2,49 0,05 2,44                 

K64 NS 0,64   0,64                 

K65 NS 1,25 0,46 0,64 0,15               

K66 NS 0,70 0,70                   

K67 NS 2,89 2,89                   

K68 NS 2,14 2,14                   

K69 NS 6,88     6,88         ANO     

K70 NS 1,18 1,18                   

K71 NS 0,86 0,86                   

K72 NS 1,07 1,07                   

K73 NS 1,18 1,18                   

K74 NS 0,56 0,56                   

K75 NS 1,48     1,48               

celkem NS  43,97 25,48 7,48 9,31 1,70 0,00 0,00         
Celkem plochy 
změn v krajině 

91,62 39,00 33,33 15,59 1,70 0,00 0,00         

 
Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se nenavrhuje, výstavba ve vymezených za-
stavitelných plochách nebude mít vliv na okolní lesní porosty – celková rozloha lesních po-
zemků v řešeném území je 361,44 ha, tj. pouze 11,6 % z celkové rozlohy řešeného území. 
Tvoří je především rozsáhlý lesní celek na východním okraji řešeného území, zbývající lesní 
porosty tvoří jen ojedinělé lesíky v polích. 
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V grafické části územního plánu jsou vymezeny pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa. V této vzdálenosti, dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplně-
ní některých zákonů (lesní zákon), lze rozhodnutí o umístění stavby vydat jen se souhlasem 
příslušného orgánu státní správy. Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahují vymezené plo-
chy přestavby P12-SV, P13-SV, P14-SV a P2-PV. 

 

 

 
 

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

 

H.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Kojetín s politikou územního rozvoje 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením 
vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, 
Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen PÚR ČR), určuje strategii 
a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec 
pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje záměry 
na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro 
zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem nebo 
předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové priori-
ty územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republikové 
úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a technické 
infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozhodování 
o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  

2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou v Územním plánu Kojetín naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina 
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyvá-
ženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní 
a užitné hodnoty.  

Územní plán Kojetín respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní hodnoty 
území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní krajiny. 
Vymezené zastavitelné plochy až na odůvodnitelné výjimky přímo navazují na zastavě-
né území a charakter otevřené kulturní zemědělské krajiny nenaruší. 
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(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sekto-
ru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Územní plán zachovává stávající areály zemědělské výroby; požadavky na vymezení 
ploch pro rozvoj zemědělské výroby nebyly zjištěny. Zábor zemědělské půdy pro zastavi-
telné plochy a plochy přestavby, vymezené v územním plánu, činí 64,26 ha zeměděl-
ských pozemků, převážně v I. a II. třídě ochrany; vzhledem k tomu, že řešené území leží 
v intenzivně zemědělsky využívané oblasti Hané, nelze se při stanovení koncepce rozvo-
je města záborům kvalitní zemědělské půdy vyhnout. Ekologické funkce krajiny nejsou 
návrhem rozvoje řešeného území narušeny, naopak se doplňují chybějící (nefunkční) 
části ÚSES včetně interakčních prvků.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Územní plán nevytváří předpoklady pro prostorově sociální segregaci, naopak navrhuje 
vymístění obytné zástavby ze dvou sociálně vyloučených lokalit (plochy přestavby č. P7 
a P9).  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje řešeného území komplexně a nepreferuje žád-
ná jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj 
obytné výstavby a na rozvoj ekonomického pilíře, na rozvoj dopravní a technické in-
frastruktury nadmístního významu a na posílení ekologické stability krajiny.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Územní plán řeší koncepci rozvoje území na principu integrovaného rozvoje území 
a navrhuje vyvážený rozvoj všech funkčních složek v území na základě komplexního 
a objektivního posouzení všech zájmů v území.  

 (17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

V územním plánu je vymezeno několik zastavitelných ploch a ploch přestavby, určených 
pro rozvoj výroby a skladování, čímž jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových pracov-
ních příležitostí. 

 (18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpo-
klady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Město Kojetín plní administrativní funkce pověřené obce spadající do správního obvodu 
obce rozšířenou působností Přerov a zároveň vytváří vlastní spádový mikroregion, pře-
devším ve vazbě na Přerov a Kroměříž. Územní plán podporuje spádové funkce města 
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zejména větším rozsahem ploch vymezených pro rozvoj obytné výstavby a pro rozvoj 
ekonomických aktivit. V územním plánu jsou také zohledněny úzké vazby města Kojetín 
a okolních obcí v oblasti technické infrastruktury – na území města Kojetína je umístěna 
ČOV pro Křenovice, na území Křenovic bude umístěn výústní objekt z navržené ČOV 
v Kovalovicích, které jsou částí města Kojetín a na městské ČOV v Kojetíně jsou likvido-
vány odpadní vody z Uhřičic a počítá se i s napojením kanalizace z Polkovic a Oplocan. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného pů-
vodu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na ve-
řejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj úze-
mí. 

Stanovená koncepce rozvoje řešeného území vymezuje rozvojové plochy zčásti uvnitř 
zastavěného území – na plochách brownfields, čímž splňuje požadavek na hospodárné 
využívání zastavěného území a ochranu zemědělské a lesní půdy. V územním plánu se 
navrhuje přestavba bývalé zemědělské usedlosti v lokalitě Obora na plochy smíšené 
obytné – venkovské, další plochy přestavby jsou vymezeny na jižním okraji zástavby Ko-
jetína, na nevyužitých pozemcích a pozemcích devastované obytné zástavby, určené 
k vymístění. Stávající plochy veřejné zeleně jsou zachovány, k jejich fragmentaci nedo-
chází. Vymezené zastavitelné plochy až na nepatrné výjimky navazují na zastavěné 
území a jsou úsporné v nárocích na veřejné rozpočty; k suburbanizaci v řešeném území 
nedochází.  

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opat-
ření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsled-
né ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochran-
ných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině 
a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšo-
vání a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-
tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vy-
tvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

V územním plánu nejsou obsaženy žádné rozvojové záměry, které by mohly ovlivnit 
charakter krajiny, s výjimkou liniových staveb – zejména přeložky silnice II/367 a pře-
ložky železniční trati č. 300; tyto záměry jsou nadmístního významu a do územního plá-
nu se přebírají ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Zájmy ochrany přírody 
a krajiny jsou maximálně respektovány, přírodní památka Včelínské louky, registrovaný 
významný krajinný prvek Křenovské louky, evropsky významná lokalita Morava – Chro-
pyňský luh a stávající krajinná zeleň jsou začleněny do územního systému ekologické 
stability; zábor zemědělské půdy pro rozvojové záměry byl omezen na nezbytný rozsah 
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potřebný k zajištění udržitelného rozvoje řešeného území. Podmínky přípustného a ne-
přípustného využití nezastavěného území jsou stanoveny tak, aby nemohlo dojít 
k narušení krajinného rázu ani k omezení rozmanitosti venkovské krajiny. S využitím pří-
rodních zdrojů – těžbou ložisek štěrkopísků – se v územním plánu neuvažuje. 

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předchá-
zení a řešení environmentálních problémů.  

Navržené trasy dopravní infrastruktury, které by mohly zhoršit migrační propustnost 
krajiny (zejména přeložka silnice II/367 a přeložka železniční trati č. 300), jsou nadmíst-
ního významu a jsou přebírány ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, tedy 
z nadřazené dokumentace, kterou je třeba respektovat. Navržené trasy technické in-
frastruktury migrační propustnost krajiny nezhorší, jde o podzemní liniové trasy – VTL 
plynovod. Vymezené zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení výrobu a skla-
dování migrační propustnost území také nezhorší a nesměřují ke srůstání sídel. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobi-
lých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních poros-
tů a zachování prostupnosti krajiny.  

Město Kojetín neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, vyme-
zené PÚR ČR, na jejímž území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností. 
V územním plánu jsou stávající plochy veřejně přístupné zeleně zachovány a doplněny 
nově navrženými plochami, do lesních porostů se nezasahuje, prostupnost krajiny není 
územním plánem omezena. 

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelné-
ho cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zacho-
vání a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska ces-
tovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Řešené území nepatří mezi území s větším významem pro rekreaci, přestože je součástí 
rekreačního krajinného celku Kojetín – Tovačov. Stávající cykloturistické trasy a pěší tu-
ristická trasa, procházející řešeným územím, jsou respektovány a doplněny nově navr-
ženými cyklotrasami a zejména trasou samostatné cyklostezky Tovačov – Kroměříž (tzv. 
Arcibiskupská cyklostezka).   

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zo-
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hledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a sil-
niční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených korido-
rů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předchá-
zet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení ne-
gativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Řešené území je velmi dobře dopravně dostupné – prochází jím dálnice D1, na kterou je 
město napojeno prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky, silnice I/47, která je vý-
znamnou komunikační osou celostátního významu a silnice II/367, která je významným 
krajským tahem, dále pak celostátní železniční tratě č. 300 a 303; problémy s dopravní 
dostupností zde tedy nejsou. Silnice II/367, která prochází centrem města, však v území 
představuje dopravní závadu, a proto je navržena její přeložka do západního obchvatu 
města, do dostatečné vzdálenosti od stávajících i navržených ploch obytné zástavby. 
Plochy pro novou obytnou výstavbu jsou vymezeny v dostatečné vzdálenosti od dálnice 
D1, od silnice I/47 i od navržené přeložky silnice II/367; pro ochranu před negativními 
vlivy železniční dopravy z železniční trati č. 300 je mezi plochami, určenými pro novou 
obytnou výstavbu v lokalitě Lešetín a železniční tratí vymezena plocha zeleně (plochy 
veřejných prostranství – veřejné zeleně), pro ochranu před negativními vlivy železniční 
dopravy z železniční trati č. 334 je pro zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech 
– městské a příměstské přiléhající k železniční trati stanoveno podmíněně přípustné vy-
užití – přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení prokázáním splnění uka-
zatelů legislativních předpisů platných  na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací. Pro zlepšení vybavení území technickou infrastrukturou je navrženo 
rozšíření sítí technické infrastruktury pro vymezené zastavitelné plochy a je vymezena 
plocha pro vybudování ČOV v Kovalovicích. Nadmístní význam má návrh výstavby VTL 
plynovodů. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Řešené území je velmi dobře dopravně dostupné (viz předchozí článek), pro zkvalitnění 
dopravní infrastruktury nadmístního významu a pro ochranu veřejného zdraví se navr-
huje přeložka silnice II/367 do západního obchvatu města. Pro zajištění dopravní obslu-
hy zastavitelných ploch, které nejsou přístupné ze stávajících komunikací, se navrhují 
nové místní, případně účelové komunikace. Pro modernizaci železniční trati č. 300 včet-
ně dílčí přeložky trasy v západní části řešeného území a včetně souvisejících úprav že-
lezniční trati č. 334 je vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční DK3, 
pro úpravy a elektrizaci železniční trati č. 303 je vymezen koridor dopravní infrastruktu-
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ry – železniční DK4.Pro rozvoj cyklistické dopravy jsou navrženy nové cyklotrasy a tzv. 
Arcibiskupská cyklostezka. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedo-
šlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci ne-
gativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Řešené území patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Značný vliv na kvalitu 
ovzduší v Kojetíně mají velké zdroje znečištění v regionu (zejména v Přerově, Otrokovi-
cích, Kroměříži, Chropyni – zejména teplárenské zdroje), částečně i místní střední a ma-
lé zdroje znečištění. Snížení negativních vlivů ze zdrojů mimo řešené území nelze řešit 
územním plánem Kojetína, ochrana proti místním zdrojům je v územním plánu zajiště-
na především důsledným oddělením ploch obytných od ploch výrobních, mimo jiné i ná-
vrhem vymístěním několika lokalit obytné zástavby z výrobní zóny a naopak vymístěním 
výrobních zařízení z rozvojové lokality obytné výstavby. Významným zdrojem znečištění 
je i doprava, zejména automobilová doprava v městské zástavbě Kojetína, pro snížení 
negativních vlivů průjezdné dopravy se navrhuje přeložka silnice II/367 mimo městskou 
zástavbu Kojetína, do západního obchvatu města.   

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povod-
němi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využí-
vání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

V řešeném území představují potenciální rizika a přírodní katastrofy především ohrožení 
záplavami z vodních toků Morava a Haná. Pro oba toky jsou stanovena záplavová úze-
mí a vymezeny jejich aktivní zóny, která poměrně zásadně omezují možnosti rozvoje 
města. Záplavová území i jejich aktivní zóny jsou v územním plánu respektovány; 
v aktivní zóně záplavového území jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy s podmíněně 
přípustným využitím (viz další bod), několik dalších vymezených zastavitelných ploch 
a ploch přestavby leží v záplavovém území nebo do něj zčásti zasahuje – jde zejména 
o jižní výrobní zónu. Sesuvy ani eroze půdy v řešeném území vzhledem k jeho rovinaté-
mu charakteru nehrozí. Přirozená retence srážkových vod v zástavbě je zajištěna stano-
vením nízkého koeficientu zastavění pozemků, který umožňuje vsak srážkových vod 
přímo na pozemku. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
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a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

V aktivní zóně stanoveného záplavového území jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy 
určené pro sportovní a tělovýchovná zařízení; využití těchto ploch je omezeno pouze 
na možnost realizace travnatých nebo zpevněných hřišť, dopravní a technické in-
frastruktury. Do vymezeného záplavového území zasahuje několik zastavitelných ploch 
a ploch přestavby, zejména plochy Jižní výrobní zóny; jde o plochy, které jsou pro rozvoj 
výroby a skladování dlouhodobě uvažovány, výstavbu na těchto plochách je nutno řešit 
s odpovídající protipovodňovou ochranou.  

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v 
území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i 
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specific-
kými geografickými podmínkami.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

Plochy pro novou výstavbu (zejména výstavbu obytnou) jsou vymezeny účelně s cílem 
co nejefektivnějšího využití stávající i navržené veřejné infrastruktury – vymezené za-
stavitelné plochy navazují na zastavěné území, nenavrhují se žádné odtržené lokality. 
Dopravní dostupnost řešeného území je dobrá (viz článek 23). 

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V územním plánu je stanoven další rozvoj řešeného území v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní pod-
mínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem 
na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch byd-
lení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobi-
lity a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uží-
vání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde 
je to vhodné. 

V Kojetíně je hromadná doprava zajištěna autobusovou a železniční dopravou, jejich 
vzájemná návaznost je zajištěna a územní plán ji respektuje. Stávající pěší i cyklistické 
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trasy jsou respektovány a doplněny návrhem nových cyklotras a nové samostatné cyk-
lostezky Tovačov – Kroměříž (tzv. Arcibiskupské cyklostezky).  

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

V řešeném území je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečné kvalitě i kapacitě 
ze zdrojů skupinového vodovodu Kojetín. Likvidace odpadních vod je zajištěna 
v centrální městské ČOV, s výjimkou Kovalovic, kde dosud soustavná splašková kanali-
zace vybudována není. V územním plánu je pro vymezené zastavitelné plochy současně 
navrhováno i rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, pro Kovalovice je navrženo vybudo-
vání kanalizace a místní ČOV.  

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

Stávající plochy fotovoltaických elektráren jsou v územním plánu respektovány, umístě-
ní zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se připouští ve vymezených plo-
chách výroby a skladování – těžký průmysl a energetika VT a lehký průmysl VL. 
 

3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy, vymezené v PÚR 
ČR. 
 
4. Specifické oblasti      

     Řešené území je součástí Specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohro-
žení území suchem SOB9. Její vymezení, důvody vymezení, kritéria a podmínky pro rozhodo-
vání o změnách v území a úkoly pro územní plánování jsou stanoveny v bodě: 

(75b) SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území su-
chem  

Vymezení:  
Území obcí z ORP: Benešov, Beroun, Bílina, Blansko, Boskovice, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Brno, Břeclav Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, 
Černošice, Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Brod, Dačice, Děčín, Dobruš-
ka, Dobříš, Frýdlant, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hlinsko, Hodonín, Holešov, Holice, 
Hořice, Hořovice, Hradec Králové, Hustopeče, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Ivančice, Jičín, 
Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí, 
Kralovice, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Kroměříž, Kuřim, Kutná Hora, Kyjov, Lanškroun, Lito-
měřice, Litomyšl, Litovel, Litvínov, Louny, Lovosice, Luhačovice, Lysá nad Labem, Mariánské 
Lázně, Mělník, Mikulov, Milevsko, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice, Moravská 
Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Náměšť nad Oslavou, Neratovice, 
Nové Město na Moravě, Nový Bydžov, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Otrokovice, Pardubice, 
Plzeň, Podbořany, Poděbrady, Pohořelice, Polička, Prostějov, Přelouč, Přerov, Příbram, Ra-
kovník, Rokycany, Rosice, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Říčany, Sedlčany, 
Slaný, Slavkov u Brna, Soběslav, Sokolov, Stod, Stříbro, Svitavy, Šlapanice, Šternberk, Tábor, 
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Telč, Teplice, Tišnov, Třebíč, Třeboň, Turnov, Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Uničov, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské, Klobouky, Velké Meziříčí, Veselí nad 
Moravou, Vizovice, Vlašim, Votice, Vysoké Mýto, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žamberk, Žatec, Žďár 
nad Sázavou, Železný Brod, Židlochovice.  
Důvody vymezení:  
a) Specifická oblast se specifickými problémy území republikového významu. 
b) Potřeba řešit problém sucha, které je způsobeno nízkými úhrny srážek a vysokým výpa-

rem v kombinaci s malou zásobou povrchové a podzemní vody.  
c) Potřeba řešit problém vysoké zranitelnosti podzemních vod, včetně přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v období sucha.  
d) Potřeba udržovat rovnováhu mezi množstvím disponibilních vodních zdrojů, požadavky 

na odběry vody a požadavky na minimální zůstatkové průtoky a minimální hladiny pod-
zemní vody.  

e) Potřeba zajistit dostatek pitné a užitkové vody pro obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, 
lázeňství a služby.  

f) Potřeba zajistit vodohospodářskou infrastrukturu pro zabezpečení požadavků na odběry 
vody s ohledem na proměnlivé hydrologické podmínky.  

g) Potřeba věnovat větší pozornost suchu (meteorologickému, půdnímu, hydrologickému) 
z důvodu vyššího rizika stavu nedostatku vody ve srovnání s ostatním územím ČR.  

h) Potřeba řešit a zajistit stabilní a odolnou zelenou infrastrukturu pro adaptaci území 
na změnu klimatu.  

i) Potřeba zajistit účinné zadržení vody v krajině.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) podporu přirozeného vodního režimu v krajině,  
b) posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů,  
c) zajištění rovnováhy mezi užíváním vodních zdrojů a jejich přirozenou obnovitelností,  
d) účinné snižování a odstraňování znečištění vody z plošných i bodových zdrojů znečištění, 

které omezují využívání povrchových a podzemních vod,  
e) rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na dodávky 

vody v proměnlivých hydrologických podmínkách (zejm. při nedostatku srážek, zmenšení 
průtoků ve vodních tocích, poklesu vody v půdě a poklesu hladiny podzemních vod),  

f) bránit zhoršování stavu vodních útvarů, úbytku mokřadů, větrné a vodní erozi půdy, de-
gradaci a desertifikaci půdy,  

g) prohloubení koordinace územního plánování, krajinného plánování, vodohospodářského 
plánování a pozemkových úprav,  

h) rozvoj zelené infrastruktury v zastavěném a nezastavěném území obcí a následnou péči 
o ní.  

Úkoly pro územní plánování:  
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  
a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování 

jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek 
pro vznik a zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhod-
ným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované 
vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. 
velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),  
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b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 
ostatních vodních prvků v krajině,  

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných 
územích, tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržová-
ní a zasakování vody,  

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, 
mezí, zasakovacích pásů a příkopů,  

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro za-
bezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, 
zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou 
situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů 
vody,  

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. 
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) vyu-
žívat zejména územní studie krajiny.  

Výše uvedené úkoly jsou v územním plánu splněny: 
- podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních 

a akumulačních vlastností jsou vytvořeny jednak návrhem chybějících prvků ÚSES včetně 
interakčních prvků, tj. návrhem doprovodné zeleně vodních toků a cestní sítě, jednak ná-
vrhem nových vodních ploch 

- revitalizace a renaturace vodních toků a niv a obnova vodních prvků v krajině je v území 
obecně přípustná 

- podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích jsou vytvoře-
ny jednak stanovením nízkého koeficientu zastavění pozemků, který umožňuje však sráž-
kových vod přímo na pozemku, jednak zachováním stávající ploch zeleně v zastavěném 
území a vymezením zastavitelných ploch pro založení veřejně přístupné zeleně 

- územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi jsou vytvořeny 
zejména návrhem interakčních prvků ÚSES, tj. zelených pásů, větrolamů a doprovodné ze-
leně vodních toků  

- územní podmínky pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury a pro zabezpečení požadav-
ků na dodávky vody jsou vytvořeny návrhem rozšíření vodovodní sítě pro zásobování vy-
mezených zastavitelných ploch pitnou vodou. 

 
5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Řešeným územím prochází koridor konvenční železniční dopravy ŽD1. Jeho vymezení, dů-
vody vymezení a úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady jsou stanoveny v čl.: 

(89) ŽD13 

Vymezení:  
Trať úsek Brno–Blažovice–Přerov, odbočná trať úsek Kojetín–Kroměříž–Hulín a úsek Otroko-
vice–Zlín–Vizovice.  

Důvody vymezení:  
Vytvoření koridoru pro rychlou kapacitní dopravní cestu, kde se očekává vysoká intenzita 
osobní dopravy.  
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Zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do oblastí se zvýšenou ochranou přírody 
a krajiny.  
Úsek Brno–Kojetín–Přerov, součást TEN-T, odbočná větev úsek regionální trati Kojetín– Kro-
měříž–Hulín, úsek celostátní trati Otrokovice–Zlín střed a regionální trati Zlín střed– Vizovice. 

Pro modernizaci železniční trati č. 300 včetně dílčí přeložky trasy v západní části řešeného 
území a včetně souvisejících úprav železniční trati č. a 334 je vymezen koridor dopravní in-
frastruktury – železniční DK3. 
 
6. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Řešeným územím prochází koridor pro plynovod přepravní soustavy s názvem „Moravia – 
VTL plynovod“. Jeho vymezení a důvody vymezení jsou stanoveny v čl.: 

(159) P9  

Vymezení:  
Koridor pro plynovod přepravní soustavy s názvem „Moravia – VTL plynovod“, vedoucí z oko-
lí obce Tvrdonice v Jihomoravském kraji přes území Zlínského a Olomouckého kraje k obci 
Libhošť v Moravskoslezském kraji včetně plochy pro výstavbu nové kompresorové stanice 
u obce Libhošť.  

Důvody vymezení:  
Zabezpečení koridoru pro posílení a zálohování vnitrostátní trasy pro přepravu plynu prochá-
zející územím více krajů. 

V územním plánu je pro výstavbu plynovodu přepravní soustavy Moravia – VTL plynovod vy-
mezen koridor technické infrastruktury TK1.  
 
7. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

     Řešeného území se týká úkol stanovený v bodě 7.4 Úkoly pro územní plánování: 

Kraje v územně plánovacích dokumentacích nebo v jejich aktualizacích: 

(198) Vymezí územní rezervu pro průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) a do doby 
rozhodnutí vlády o dalším postupu zajistí územní ochranu. 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění stanovují v souladu 
s usnesením vlády ČR č. 49/2011 Sb. k prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj – Od-
ra – Labe územní rezervu – území speciálních zájmů, vymezené koridorem Bezměrov – Kro-
měříž – Otrokovice – Uherské Hradiště – Uherský Ostroh. Pro toto území stanovují Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje úkol pro územní plánování – zajistit územní ochranu 
území speciálních zájmů. V Územním plánu Kojetín je pro tento účel vymezen koridor územní 
rezervy dopravní infrastruktury – vodní DV pro vedení vodní cesty Dunaj – Odra – Labe. 
 

     Územní plán Kojetín je v souladu se strategií a základními podmínkami pro naplňování 
úkolů územního plánování i s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udr-
žitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 
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H.2.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Kojetín s územně plánovací dokumentací               
vydanou krajem   

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 24792/2019 a Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019 (dále jen ZÚR OK). 

V ZÚR OK jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného roz-
voje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v poli-
tice územního rozvoje, jsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, 
které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní 
rozvojové osy), je zpřesněno vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 
rozvoje, jsou vymezeny další specifické oblasti nadmístního významu, je zpřesněno vymezení 
ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny plochy a koridory 
nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou stanoveny cílové kva-
lity krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vymezeny 
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obra-
ny a bezpečnosti státu a vymezena asanační území nadmístního významu, pro které lze prá-
va k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stanoveny požadavky na koordinaci územně plá-
novací činnosti obcí, jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn 
jejich využití územní studií a jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje     

     Priority územního plánování na území Olomouckého kraje se stanovují s cílem vytvořit 
vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. V souladu s charakterem území kraje 
jsou v ZÚR OK zohledněny republikové a krajské priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje vyjádřené v dokumentech Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktu-
alizací č. 1, 2, 3 a 5, Strategie udržitelného rozvoje ČR a v rozvojových dokumentech poříze-
ných Olomouckým krajem. ZÚR OK vymezují následující cíle a souběžně navrhují podmínky 
pro hledání řešení k jejich naplnění: 
 2.1. stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením zejména na:  

2.1.1. urbanistickou koncepci (vymezení rozvojových oblastí a os, specifických oblastí 
a stanovení podmínek pro provádění změn v území);  

  2.1.2. koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury; 
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  2.1.3. koncepci ochrany přírodních zdrojů;  
  2.1.4. koncepci systému ekologické stability, při respektování přírodních a kulturních 
     hodnot v území;  
 2.2. konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území;  

2.3. promítnout do řešení území strategické cíle vyplývající zejména z Politiky územního    
rozvoje ČR, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a dalších rozvo-
jových dokumentů včetně dokumentů přijatých EU.  

3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel jsou v Územním plánu Kojetín splněny 
takto: 
3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje – 

splněno, územní plán zachovává stabilní postavení města v polycentrické struktuře  
3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu 

významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní 
obslužnosti území – splněno, v územním plánu jsou vymezeny koridory dopravní in-
frastruktury pro stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu (přeložka sil-
nice II/367, dílčí přeložka silnice II/436, modernizace železniční trati č. 300 včetně 
přeložky trati v západní části řešeného území a včetně dílčí směrové úpravy želez-
niční trati č. 334, modernizace železniční trati č. 303 včetně úpravy směrového ob-
louku), koridory technické infrastruktury pro stavby technické infrastruktury nad-
místního významu (stavby VTL plynovodů s tlakem nad 40 barů) a plochy veřejných 
prostranství pro vybudování nových místních a účelových komunikací  

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel úze-
mí, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplýva-
jících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování) – 
splněno, zastavitelné plochy i plochy přestavby, vymezené pro novou obytnou vý-
stavbu, přispějí k posílení sociální soudržnosti obyvatel; tři stávající obytné lokality, 
situované v prostoru Jižní výrobní zóny a zčásti vykazující rysy odloučených lokalit, 
jsou v územním plánu navrženy k vymístění obytné funkce a přestavbě   

3.2.4. věnovat maximální pozornost lokalizaci území se zvýšenou mírou nezaměstnanosti 
a negativních sociálně ekonomických jevů (sociálně vyloučených lokalit), zejména 
velkých sídlišť, která vytvářejí ohrožení soudržnosti společenství obyvatel území. 
Tato území navrhovat k řešení v rámci systému regionálního, komunitního a jiných 
forem podpory (např. programů regenerace sídlišť) – stávající sídliště v Kojetíně 
nejsou plošně rozsáhlá a neohrožují soudržnost společenství obyvatel města; nega-
tivní sociálně ekonomické jevy se projevují zejména ve vyloučených romských ko-
munitách, z nichž nejvíce zatížená sociálními jevy je lokalita na ulici Padlých hrdinů; 
tzv. Červené domky – v územním plánu je tato lokalita navržena k vymístění obytné 
funkce a k přestavbě 

3.2.5. v oblasti venkova vytvářet podmínky pro řešení rozvoje bydlení a poskytování slu-
žeb (zdravotních, kulturních, sociálních, rekreačních, lázeňských) – ve venkovských 
sídlech – Popůvkách a Kovalovicích – jsou rozvojové plochy vymezeny převážně ja-
ko plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně pro rozvoj bydlení a umož-
ňujících v případě potřeby i rozvoj zařízení občanského vybavení  

3.2.6. vytvářet podmínky k zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území – 
podmínky pro zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území jsou 
v územním plánu zajištěny především vymezením urbanisticky hodnotného území, 
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ve kterém je nutno chránit a zachovat strukturu původní zástavby, dále pak stano-
vením povinnosti chránit nemovité kulturní památky a památky místního významu 

3.2.7. vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území, obyvatelstva a civilizačních 
hodnot před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, se-
suvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  Zvýšit 
funkčnost a akceschopnost složek integrovaného záchranného systému jako ná-
stroje ke snížení dopadů nepříznivých účinků mimořádných událostí na obyvatel-
stvo. 
V řešeném území představují potenciální rizika a přírodní katastrofy především 
ohrožení záplavami z vodních toků Morava a Haná. Pro oba toky jsou stanovena 
záplavová území a vymezeny jejich aktivní zóny, která poměrně zásadně omezují 
možnosti rozvoje města. Záplavová území i jejich aktivní zóny jsou v územním plá-
nu respektovány; v aktivní zóně záplavového území jsou vymezeny dvě zastavitelné 
plochy s podmíněně přípustným využitím, několik dalších vymezených zastavitel-
ných ploch a ploch přestavby leží v záplavovém území nebo do něj zčásti zasahuje – 
jde zejména o jižní výrobní zónu. Konkrétní opatření na ochranu před povodněmi 
nejsou v územním plánu navržena, obecně je jejich realizace v území přípustná. Se-
suvy ani eroze půdy v řešeném území vzhledem k jeho rovinatému charakteru ne-
hrozí. K ochraně proti větrné erozi přispěje realizace chybějících částí ÚSES, včetně 
interakčních prvků.  

3.2.8. v oblasti ochrany obyvatel a obrany státu dále prohloubit systém varování obyva-
telstva, stanovit podmínky pro zóny havarijního plánování a situování těchto zón – 
vytvoření systému varování obyvatelstva ani stanovení podmínek pro zóny havarij-
ního plánování nelze řešit územním plánem.  

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje, vztahující se k území města Kojetína, jsou 
v Územním plánu Kojetín splněny takto:  

4.7.2. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:  
4.7.2.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;  
4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruk-

tury;   
4.7.2.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území; 
4.7.2.4. možnosti opětovného polyfunkčního využití opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields).  
V Územním plánu Kojetín je vymezeno několik ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit, 
především je to zastavitelná plocha Jižní výrobní zóny, určená především pro rozvoj těžké-
ho průmyslu a energetiky; plocha je dopravně přístupná ze stávající silnice II/367, s dobrou 
návazností na celostátní železniční tratě č. 300 a 303 i na dálnici D1. Dále jsou v územním 
plánu vymezeny menší plochy pro rozvoj drobné a řemeslné výroby. Převážná většina 
ploch, určených pro rozvoj výroby a skladování, je vymezena na plochách opuštěných 
areálů (zejména areálu bývalého cukrovaru), tedy na tzv. brownfields. Vymezením těchto 
ploch nedojde k zásahu do přírodních ani kulturních hodnot území. 
4.7.3. vymezit koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se ZÚR OK 

a upřesnit jejich polohu při zohlednění environmentálních limitů území; 
V Územním plánu Kojetín jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro přeložku sil-
nice II/367, pro dílčí přeložku silnice II/436, pro modernizaci železniční trati č. 300 včetně 
přeložky trati v západní části řešeného území a včetně dílčí směrové úpravy železniční trati 
č. 334 a pro modernizaci železniční trati č. 303 včetně úpravy směrového oblouku a korido-



 

142 
 

ry technické infrastruktury pro výstavbu VTL plynovodů s tlakem nad 40 barů v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění vydaných Aktualizací č. 1, 2a, 2b 
a 3.  

5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí, vztahující se k území města Kojetína, jsou 
v Územním plánu Kojetín splněny takto:  
5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví – splněno, viz kap. E.2.3.   
5.2. při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respekto-

vat vyloučení negativního vlivu na území EVL a PO – splněno, vliv na území EVL a PO 
byl vyloučen již při projednání zadání územního plánu   

5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority 
a zásady pro provádění změn v území:  
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:   

5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro mi-
nimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností 
na plochy bydlení – splněno, vymezené zastavitelné plochy a plochy 
přestavby určené pro obytnou výstavbu jsou dostatečně vzdáleny jak 
od stávajících výrobních areálů, tak od ploch, vymezených pro rozvoj 
výroby a skladování  

5.4.1.2. v lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů (chápe se, že umístě-
ním nedojde ke střetu např. s chráněnými částmi přírody, zejména 
CHKO, MZCHÚ, přírodními parky, oblastmi NATURA 2000 a nadregio-
nálními a regionálními skladebnými prvky ÚSES a ochranou krajinného 
rázu, ZPF I. a II. tř. ochrany), podporovat využívání větrné a vodní ener-
gie a netradičních zdrojů energie (např. biomasa, sluneční energie, te-
pelná čerpadla aj.), a to zejména v oblastech se zhoršenou koncentrací 
škodlivin v ovzduší – vzhledem k tomu, že v řešeném území se vyskytují 
převážně půdy v I. a II. třídě ochrany, nejsou plochy pro netradiční zdro-
je energie vymezeny; stávající plochy fotovoltaických elektráren jsou 
respektovány  

5.4.1.3. podporovat rozšíření plynofikace, budování skupinových VTL, případně 
i STL plynovodů pro více obcí – splněno, v územním plánu je navrženo 
rozšíření plynofikace pro vymezené zastavitelné plochy  

5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových vyjmenovaných stacionár-
ních zdrojů s vyšším emisním zatížením v CHKO, MZCHÚ, evropských 
významných lokalitách a ptačích oblastech. V oblastech se zhoršenou 
koncentrací škodlivin v ovzduší připouštět nové záměry a rozšíření stá-
vajících zdrojů (navýšení výkonu či výroby) s vyšším emisním zatížením 
jen za podmínky realizace technických, nebo kompenzačních opatření, 
která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěže 
v porovnání s výchozím stavem – v územním plánu nejsou vymezeny 
plochy pro žádné konkrétní zdroje znečištění ovzduší  

5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné, 
centrální vytápění – v městské zástavbě Kojetína je provozováno cen-
trální zásobování teplem prostřednictvím blokových  plynových kotelen; 
pro zastavitelné plochy, vymezené pro obytnou výstavbu v Kojetíně, 
může být CZT rozšířeno, pokud to bude ekonomicky výhodné; v opač-
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ném případě bude nová obytná výstavba v Kojetíně vytápěna individu-
álně, stejně jako stávající zástavba rodinných domů v Kojetíně, Kovalo-
vicích a Popůvkách   

5.4.1.7. dokončit dostavbu významných dopravních tahů republikového význa-
mu pro příznivější rozložení dopravní zátěže na stávajících tazích, 
upřesnit vymezení koridorů pro přeložení vysoce zatížených silničních 
tahů mimo zastavěná a zastavitelná území obcí jako opatření pro sní-
žení rizika překračování koncentrace přízemního ozónu a oxidů dusíku 
a omezení emisí mobilních zdrojů znečisťování ovzduší. Podporovat re-
konstrukce železničních tratí, jako významné alternativy pro snížení 
množství přepravovaných osob a nákladů po komunikacích – 
v územním plánu jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury 
pro přeložku silnice II/367 mimo zástavbu města, do jeho západního 
obchvatu, pro dílčí přeložku silnice II/436, pro modernizaci železniční 
trati č. 300 včetně přeložky trati v západní části řešeného území a včet-
ně dílčí směrové úpravy železniční trati č. 334 a pro modernizaci želez-
niční trati č. 303 včetně úpravy směrového oblouku    

5.4.1.8. podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy 
proti větrné erozi – ochraně proti větrné erozi přispěje realizace chybě-
jících částí ÚSES, vymezených v územním plánu, včetně liniových inter-
akčních prvků 

5.4.1.9. neumisťovat plochy obytné zástavby a plochy pro zařízení s vyššími ná-
roky na hygienu prostředí (zejména zařízení pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby, péči o rodinu a zdravotní služby) do bezprostřední blíz-
kosti velmi silně dopravně zatížených komunikací a koridorů dopravní 
infrastruktury, zejména pro dopravní stavby mezinárodního, republi-
kového a nadmístního významu vymezených ZÚR OK – v územním plá-
nu nejsou v blízkosti dálnice D1,  silnic II. třídy ani koridorů, vymezených 
pro přeložku silnice II/367 a pro dílčí směrovou úpravu silnice II/436 
vymezeny žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby určené 
pro novou obytnou výstavbu nebo pro výstavbu zařízení pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby a péči o rodinu a zdravotní služby 

5.4.1.10. podporovat rozvoj cyklistické dopravy – splněno, v územním plánu je 
pro rozvoj cyklistické dopravy navrženo vybudování několika nových 
cyklotras a tzv. Arcibiskupské cyklostezky, vedené podél řeky Moravy.  

5.4.2. priority v oblasti ochrany vod:   
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody 

a nakládání s městskými odpadními vodami – splněno, v územním plá-
nu je navrženo rozšíření vodovodu a kanalizace pro vymezené zastavi-
telné plochy a vybudování kanalizace a ČOV v Kovalovicích  

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat 
zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčiš-
těné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo 
se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů – východní část řešeného území leží 
v CHOPAV Kvartér řeky Moravy; likvidace odpadních vod v Kojetíně je 
zajištěna ve stávající městské ČOV, s odpovídající kapacitou i účinností  
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5.4.2.3. postupně odkanalizovat a zajistit výstavbu komunálních ČOV u obcí 
s počtem obyvatel nad 1 000 tak, aby byly naplněny požadavky platné 
legislativy – likvidace odpadních vod v Kojetíně a Popůvkách je zajiště-
na na městské ČOV  v Kojetíně; v územním plánu je navržena výstavba 
kanalizace a ČOV v Kovalovicích  

5.4.2.4. nepovolovat rozsáhlou zástavbu rodinných domů v území, ve kterém 
není zajištěna veřejná kanalizace včetně ČOV  a veřejný vodovod – veš-
kerou stávající i navrženou obytnou zástavbu se navrhuje napojit 
na stávající nebo navrženou kanalizaci zakončenou na ČOV   

5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních toků. Prověřit vhodnost a případ-
ně zajistit možnost znovu napojení ramen na vodní tok zejména u řek 
Moravy a Bečvy. V místech, kde je vhodná koncepční revitalizace, ob-
novovat tůně a mokřady a vytvářet podmínky pro rozšiřování lužních 
lesů a trvalých travních porostů podél vodotečí. Navrhovat a podporo-
vat revitalizace vodních toků za účelem zvyšování biologické rozmani-
tosti krajiny, zlepšování podmínek pro samočištění vod, zvyšování ak-
tuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšování zásob poříčních pod-
zemních vod, obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy migrační pro-
stupnosti toků pro vodní organismy, tlumení velkých vod rozlivem 
v nivách vodních toků – v územním plánu je vymezena plocha pro vy-
budování vodní nádrže jako součásti navrženého lokálního biocentra 
LC5, dále se připravuje revitalizace rybníka na Mlýnském náhonu  

5.4.2.6. těžbu nerostných surovin nepovažovat při jejich posuzování za prvotní 
nástroj k vytváření skladebných prvků ÚSES a k revitalizaci toků a vzni-
ku mokřadů; případné využití těžbou dotčeného území řešit na základě 
podrobnější dokumentace zpracované dle platných právních předpisů 
a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabilizační funkci území – 
v územním plánu se plochy pro těžbu nerostných surovin nevymezují  

5.4.2.7. z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody ve vodárenských rezervoárech 
vzniklých po těžbě štěrkopísků více podporovat jejich vodohospodář-
ské využití – netýká se řešeného území    

5.4.2.8. upřednostňovat a podporovat zvýšení retenční schopnosti krajiny 
zejména v záplavovém území převedením orné půdy na trvalé travní 
porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability území. 
Podporovat výstavbu suchých retenčních prostorů. Konkrétní záměry 
na realizaci musí být prověřeny a posouzeny dle platných právních 
předpisů (EIA) v příslušných správních řízeních – v územním plánu není 
navrženo převedení orné půdy na trvalé travní porosty ani výstavba su-
chých retenčních prostorů  

5.4.2.9. urychleně dokončit sanaci významných ekologických zátěží, zejména 
těch, které ohrožují zdroje hromadného zásobování, nebo se nacházejí 
v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně významných 
akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí. Dů-
sledně trvat na postupné sanaci všech zjištěných a evidovaných ekolo-
gických zátěží – v řešeném území se nenacházejí žádné významné eko-
logické zátěže  
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5.4.2.10. návrh nových ploch pro umístění nových průmyslových podniků 
v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně významných 
akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí, po-
volovat dle platných právních předpisů – v CHOPAV Kvartér řeky Mora-
vy nejsou vymezeny žádné plochy pro umístění průmyslových podniků   

5.4.2.11. v oblasti Ramzovského nasunutí regulovat úroveň znečištění podzem-
ních a povrchových vod rozvíjejícím se turistickým ruchem zvláště 
v okolí Ramzovského sedla a Ostružné a významné investiční záměry 
individuálně posuzovat z hlediska ochrany a exploatace podzemních 
vod – netýká se řešeného území   

5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnění území k tomuto úče-
lu vhodná (např. v lokalitách po ukončené těžbě) a ověřená podrobnou 
dokumentaci – k zalesnění jsou určeny chybějící části ÚSES – biocentra, 
biokoridory a plošné interakční prvky  

5.4.2.13. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatňo-
vat preventivní ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější bezproblémo-
vou využitelnost – v řešeném území se nevyskytují žádné zdroje pod-
zemní nebo povrchové vody, které by mohly být využitelné v širším mě-
řítku 

5.4.2.14. v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody 
a s cílem zmírňování účinků povodní – splněno, podmínky pro zadržo-
vání a vsakování dešťových vod jsou vytvořeny stanovení nízkého koefi-
cientu zastavění pozemků pro plochy bydlení – v rodinných domech – 
městské a příměstské i pro plochy smíšené obytné – venkovské, které 
tvoří převážnou většinu stabilizovaných i zastavitelných ploch  

5.4.3.  priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:   
5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu 

chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ži-
votního prostředí, k záboru ZPF a PUPFL navrhovat pouze nezbytně 
nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při re-
spektování urbanistických principů a zásad – vzhledem k tomu, že 
v řešeném území převažují půdy v I. a II. třídě ochrany, které bezpro-
středně obklopují zastavěné území, nebylo možné se záboru těchto půd 
vyhnout; zábor však z převážné části zahrnuje plochy, které leží uvnitř 
zastavěného území a které byly pro výstavbu navrženy již v předchozím 
územním plánu  

5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před ne-
gativními jevy způsobenými přívalovými srážkami – ochranu půdy 
před vodní a větrnou erozí zajistí realizace chybějících prvků ÚSES  

5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minimali-
zována až eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový poten-
ciál zdevastovaných či nevyužívaných ploch – významnější staré ekolo-
gické zátěže se v řešeném území nevyskytují, všechny zdevastované ne-
bo nevyužité plochy jsou navrženy k přestavbě na nové využití   

5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství – nelze zajistit 
územním plánem   
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5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklí-
něných do zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky ob-
hospodařovatelných) navracet jejich ekologické funkce – tyto plochy se 
ve větším rozsahu v řešeném území nevyskytují, drobnější plochy byly 
začleněny do ÚSES, jako interakční prvky.  

5.4.4. priority v oblasti ochrany lesů:  
5.4.4.1. průběžně zlepšovat druhovou i věkovou skladbu lesů a prostorovou 

strukturu lesů s cílem blížit se postupně přírodě blízkému stavu; pod-
porovat mimoprodukční funkce lesa – druhovou a věkovou skladbu le-
sů ani jejich prostorovou strukturu nelze řešit územním plánem, mimo-
produkční funkce lesa jsou podporovány jejich začleněním do ÚSES (je-
diný větší lesní celek v řešeném území je součástí vymezeného nadregi-
onálního biocentra č. 104 Chropyňský luh)  

5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kate-
gorií a v průběžném zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby smě-
řovaly k přírodě blízkému stavu – druhovou diverzifikaci dřevin ani pro-
storovou strukturu lesů nelze řešit územním plánem  

5.4.4.3. rozšiřovat na vybraných lokalitách rozlohy lužních lesů jako jedno z pro-
tierozních opatření a opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny – 
plochy pro zakládání lužních lesů nejsou v územním plánu vymezeny, 
ve vhodných nivách řek se nacházejí nejkvalitnější zemědělsky obhos-
podařované půdy; na řešené území zasahuje rozsáhlý lužní les Chropyň-
ský luh   

5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů – podpora mimoprodukčních 
funkcí lesa je zajištěna jejich zařazením do ÚSES.  

5.4.5. priority v oblasti nakládání s odpady:   
5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spa-

lovny nebezpečných odpadů – v řešeném území se nevymezují žádné 
plochy pro zakládání skládek nebo spaloven odpadů   

5.4.5.2. nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování 
nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského 
nasunutí, MZCHÚ, přírodních parcích – v řešeném území se nevymezují 
žádné plochy pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných od-
padů   

5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňo-
vání odpadů. Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení 
pro využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV 
(kompostáren, bioplynových stanic apod.), zařízení pro třídění komu-
nálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů, které budou 
umisťovány v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení in-
tenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajisti-
la při stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu 
pro odstraňování odpadů. Podporovat budování odpovídající in-
frastruktury nutné k zajištění efektivní překládky a následné ekonomic-
ky a environmentálně udržitelné přepravy zbytkového směsného ko-
munálního odpadu k jeho energetickému využití – stávající zařízení 
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na odstraňování odpadů jsou stabilizovaná, plochy pro nová zařízení se 
nevymezují 

5.4.5.4. podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování 
energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné 
eliminace negativních dopadů na ŽP a zdraví lidu – nelze řešit územním 
plánem.  

5.4.6. priority v oblasti péče o krajinu:   
5.4.6.1. respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, pod-

porovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí envi-
ronmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na po-
silování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny – 
ochrana krajiny je v územním plánu důsledně zajištěna, vymezením 
ÚSES dojde k posílení ekostabilizačních funkcí krajiny; pro posílení re-
tenčních schopností krajiny se vymezuje plocha pro vybudování vodní 
nádrže v rámci lokálního biocentra LC5; liniové stavby dopravní in-
frastruktury vymezené v územním plánu, které by mohly směřovat 
k fragmentaci krajiny, mají nadmístní význam a jsou přebírány ze Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění   

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených 
v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit 
prvky lokálního ÚSES – na řešené území zasahují nadregionální části 
ÚSES, vymezené v ZÚR OK – nadregionální biocentrum č. 104 Chropyň-
ský luh a nadregionální biokoridor K132; nadregionální biocentrum 
i nadregionální biokoridor jsou v územním plánu upřesněny a jedno-
značně vymezeny   

5.4.6.3. skladebné části ÚSES přednostně vymezovat mimo plochy zjištěných 
a předpokládaných ložisek nerostů, vzhledem k jejich nepřemístitel-
nosti. Tam, kde to nebude možné, respektovat při vymezování částí 
ÚSES na ložiskách zejména stanovené dobývací prostory. Při řešení 
střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi 
ÚSES akceptovat stávající charakter prvků ÚSES a jejich funkce v cílo-
vém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a re-
kultivaci těžbou dotčeného území. Vymezení skladebných částí ÚSES 
v území ložisek není překážkou k případnému využití ložiska za pod-
mínky, že funkce ÚSES budou využitím ložiska nerostů pouze dočasně 
omezeny a budou po ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. 
Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování 
ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a kraji-
ny (zohlednit důsledky pozitivního vývoje vzniku unikátních biotopů 
pro potřebnou biodiverzitu a tvorbu ÚSES) – netýká se řešeného území; 
v územním plánu nejsou vymezeny ani stávající ani navržené plochy 
těžby nerostných surovin  

5.4.6.4. vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR OK a v navazujících územně 
plánovacích dokumentacích není taxativním důvodem pro případné 
neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin – netýká se řešeného 
území; v územním plánu nejsou vymezeny ani stávající ani navržené 
plochy těžby nerostných surovin  
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5.4.6.5. omezovat v území srůstání sídel, jejichž důsledkem je omezení pro-
stupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. Při budování 
zejména významných dopravních tahů republikového významu (kapa-
citních komunikací, železnice) dbát na zajištění prostupnosti krajiny 
v souvislosti s migrací zvěře – splněno, v územním plánu nejsou vyme-
zeny žádné zastavitelné plochy, které by směřovaly ke srůstání zástav-
by sídel; koridory dopravní infrastruktury pro dopravní záměry nad-
místního významu, vymezené v územním plánu, jsou přebírány ze ZÚR 
OK, opatření pro zajištění prostupnosti území pro migraci zvěře musí 
být řešena v rámci následné projektové dokumentace těchto staveb 

5.4.6.6. v územních plánech vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové kvality krajiny – splněno; území města Kojetín spa-
dá do krajinného celku Haná, pro kterou je stanovena zásada udržet 
otevřenou kulturní krajinu s dominantní zemědělskou funkcí – tyto 
podmínky jsou v územním plánu vytvořeny, zastavitelné plochy jsou 
vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území, nezastavěná část 
území města je ponechána pro zemědělské využití          

5.4.7. priority v oblasti nerostných surovin  
5.4.7.1. ochrana ložisek nerostných surovin je veřejným zájmem. Respektovat 

nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních a významných loži-
sek nevyhrazeného nerostu a prognózních zdrojů i v jiných řízeních tý-
kajících se území a jeho využití, a minimalizovat zatěžování takto chrá-
něných ploch jinými zákonnými limity území. Vytvářet prostředí, které 
umožní využívání nerostných surovin v daném regionu při respektování 
udržitelného rozvoje území 

5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložis-
kách a ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu s platnými právními 
předpisy 

5.4.7.3. hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponi-
bilní zásoby požadované kvality suroviny a životnosti zásob stávajících 
ložisek pro nezbytnou potřebu na klíčové investiční záměry v rámci 
Olomouckého kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje kraje 

5.4.7.4. územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prosto-
rách v souladu s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny. Těžbu 
orientovat do území ploch výhradních ložisek a významných ložisek 
nevyhrazených nerostů s nejnižšími střety, popřípadě s minimálními 
územními a ekologickými dopady 

5.4.7.5. kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání 
a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny 
v souladu s platnými právními předpisy 

5.4.7.6. po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v souladu 
s charakterem daného území a v souladu s výrazem a měřítkem okolní 
krajiny 

5.4.7.8. trvale vyhodnocovat nerostný surovinový potenciál regionu a zajištění 
jeho ochrany 
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5.4.7.9. vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou 
za ložiska postupně dotěžovaná, zachovat vyváženost počtu využíva-
ných ložisek. 

V řešeném území se nacházejí pouze dvě ložiska nevyhrazených nerostů (štěrko-
písky), v územním plánu se s těžbou nerostných surovin neuvažuje – nejsou vy-
mezeny stávající ani navržené plochy těžby nerostů. 

5.4.8. priority v oblasti ochrany veřejného zdraví 
5.4.8.1. pro snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor podporovat pře-

místění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, 
občanského vybavení a rekreace. U navrhovaných dopravních koridorů 
řešit ochranu před nepříznivými účinky zejména hluku v rámci zpraco-
vání územních plánů a podrobné dokumentace komplexně tj. souběž-
ně navrhovat protihluková opatření (stavby protihlukových bariér, valy, 
pásy izolační zeleně, aj.), popř. navrhovat vhodné funkční využití ploch 
navazujících na dopravní koridory (plochy pro umístění aktivit nená-
ročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže – např. sklady, 
objekty výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou hla-
dinou hluku aj.) při respektování urbanistických zásad a na základě pro-
jednání s dotčenými orgány) – v územním plánu je vymezen koridor 
dopravní infrastruktury pro přeložku silnice II/367 do západního ob-
chvatu města, mimo stávající i navrženou obytnou výstavbu; vzhledem 
k lokalizaci navržené přeložky není kolem navržené trasy nutno navrho-
vat protihluková opatření  

5.4.8.2. podporovat rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuál-
ní – systém hromadné dopravy v řešeném území je stabilizovaný a zů-
stává beze změny 

5.4.8.3. na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stano-
vených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, 
předcházet při řešení ÚP dalšímu zhoršování stavu. Zohlednit při tom 
požadavky stanovené v odst. 5.4.1., a další relevantní podmínky stano-
vené v kap. A.8. – zastavitelná plocha a plochy přestavby, vymezené 
pro vybudování Jižní výrobní zóny – plochy výroby a skladování – těžký 
průmysl a energetika, ve kterých by mohly být umístěny i provozy 
s negativními vlivy na kvalitu ovzduší, jsou situovány v návaznosti 
na stávající průmyslovou zónu, v podstatě bez návaznosti na obytnou 
zástavbu – viz také komentář k odst. 5.4.1. a kap. A.8. 

 
A.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice 

územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které  
svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní 
rozvojové osy) 

6. Na území Olomouckého kraje respektovat tyto rozvojové oblasti: 
6.1. rozvojovou oblast republikového významu OB8 Olomouc, vymezenou v Politice 

územního rozvoje ČR a upřesněnou ZÚR OK  
6.2. rozvojovou oblast nadmístního významu RO1 Přerov, navazující na upřesněnou ob-

last republikového významu OB8 Olomouc 
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6.3. rozvojovou oblast nadmístního významu RO2 Prostějov, navazující na upřesněnou 
oblast republikového významu OB8 

6.4. rozvojovou oblast nadmístního významu RO3 Šumperk-Zábřeh 
6.5. rozvojovou oblast nadmístního významu RO4 Jeseník (Mikulovice) 

Území obce města Kojetín není součástí žádné z vymezených rozvojových oblastí. 

8. Na území Olomouckého kraje respektovat vymezení těchto rozvojových os:  
8.1. upřesnění rozvojové osy OS10 (Katowice-) hranice Polsko / ČR – Ostrava – Lipník 

nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR / Slovensko (Bratislava), vyme-
zené v Politice územního rozvoje ČR 

8.2. Upřesnění rozvojové osy OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – 
Břeclav – hranice ČR / Rakousko, vymezené v Politice územního rozvoje ČR 

8.3. Upřesnění rozvojové osy OS8 Hradec Králové / Pardubice – Moravská Třebová – 
Mohelnice – Olomouc – Přerov 

8.4. ZÚR OK doplňují vymezení rozvojových os vyplývajících z řešení Politiky územního 
rozvoje ČR o:   
8.4.1. rozvojovou osu nadmístního významu OR4 Kojetín 

8.4.1.1. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Kojetín 
(bez k. ú. Kovalovice u Kojetína), Křenovice, Mořice, Nezamyslice, 
Němčice nad Hanou, Stříbrnice, Tištín, Vitčice, Vrchoslavice;  

8.4.1.2. úkoly pro územní plánování obcí:  
a) zpřesnit a chránit koridory pro:  

- přeložku sil II/367;  
- elektrizaci železniční tratě č. 303;  
- modernizaci železniční tratě č. 300 v parametrech koridorové 

tratě a odbočení na Kroměříž;  
- modernizace žel. tratě č. 301;  
- plynovod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov; 
- plynovod přepravní soustavy „Moravia – VTL plynovod“;  

b) řešit územní souvislosti: 
- v území navazující na dálnicí D1, zejména u mimoúrovňových 

křížení;  
- s ochranou koridoru územní rezervy pro průplavní spojení                      

D-O-L; 
- upřesnit umístění transformační stanice 110/22 kV Dřevnovice, 

včetně napájecího vedení 110 kV;  
- s ochranou území pro umístění ploch a koridorů pro stavby a 

opatření ke snížení povodňových rizik;  
- potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve vztahu 

ke stávajícím přírodním a antropogenním limitům v území (za 
podmínek stanovených v kap. A.5.2.);  

c) z hlediska přípustnosti orientovat těžbu nerostných surovin do 
území ploch ložisek a prognózních zdrojů s nejnižšími střety, popř. 
řešitelnými limity;  

d) řešit zvýšené nároky na provádění změn v území s ochranou kra-
jinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do podmínek ži-
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votního prostředí, zejména ve vztahu k rekreačnímu zázemí oblasti 
a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón);  

e) upřesňovat lokalizaci a řešit návaznosti na dopravní systém u vý-
znamných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního významu;  

Součástí vymezené rozvojové osy nadmístního významu je část území města Kojetína (k.ú. 
Kojetín a k.ú. Popůvky). Z výše uvedených úkolů pro územní plánování se území města Kojetí-
na týkají požadavky na vymezení koridorů pro přeložku sil II/367, pro elektrizaci železniční 
tratě č. 303, pro modernizaci železniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě a odbo-
čení na Kroměříž, pro výstavbu plynovodu přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezmě-
rov, pro výstavbu plynovodu přepravní soustavy „Moravia – VTL plynovod“ a pro ochranu 
územní rezervy pro průplavní spojení D-O-L; všechny tyto koridory jsou v územním plánu vy-
mezeny. Plochy pro těžbu nerostných surovin nejsou v územním plánu vymezeny, plochy 
pro podnikání nadmístního významu – pro vybudování Jižní výrobní zóny – jsou situovány 
u významné komunikace nadmístního významu – silnice II/367.   
  
A.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje 

a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 

9. Politika územního rozvoje ČR vymezuje na území Olomouckého kraje specifickou oblast 
SOB3 (Specifická oblast Jeseníky-Králický Sněžník), jejíž součástí je mimo území obcí 
s rozšířenou působností Jeseník a Šumperk i území obcí s rozšířenou působností Králíky, 
Rýmařov, Bruntál a Krnov (severozápadní část). V této oblasti se projevují problémy 
z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné rozdíly v územních podmínkách 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území, které svým významem přesahují území kraje – řešené území není sou-
částí specifické oblasti SOB3.  

11. ZÚR OK navrhují vymezení a upřesnění specifických oblastí pro území, ve kterém se pro-
jevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel území. 
Význam problémů těchto oblastí přesahuje hranice uvedených obcí a ovlivňuje vyvážený 
udržitelný rozvoj zejména okrajových částí Olomouckého kraje s přesahem vlivů 
i do sousedních krajů. Za zásadní problémy se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, 
nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel 
za prací. Mezi další specifické oblasti se zařazují:  
11.1. SOB-k1:  

- obce příslušející k ORP Zábřeh;  
11.2. SOB-k2:  

- obce příslušející k ORP Uničov;  
- obce příslušející k ORP Šternberk (včetně města Libavá, bez obce 

Štarnov);  
11.3. SOB-k4:  

-  obce příslušející k ORP Konice;   
-  západní část území ORP Litovel – obce Bouzov, Slavětín, Luká;    
-  obec Pavlov v ORP Mohelnice;   
-  západní část území ORP Prostějov – obce Bousín, Buková, Drahany, 

Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání, Krumsín, Mysle-
jovice, Plumlov, Prostějovičky, Ptení, Stínava, Vícov;  

 



 

152 
 

11.6. SOB-k3:  
- obec Potštát, Luboměř pod Strážnou, Radíkov, k. ú. Středolesí a Uhří-

nov u Hranic v ORP Hranice;  
-  obce příslušející k ORP Lipník nad Bečvou;  
-  obec Kozlov v ORP Olomouc;  

11.8. SOB-k5:  
- jižní část území ORP Prostějov – obce Hruška, Němčice nad Hanou, 

Vrchoslavice, Mořice, Víceměřice, Nezamyslice, Dřevnovice, Tištín, 
Koválovice-Osíčany, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Doloplazy, 
Dobromilice 

- jihozápadní část území ORP Přerov – Tovačov, Oplocany, Lobodice, 
Uhřičice, Polkovice, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice, Křeno-
vice;  

Území města Kojetína je součástí specifické oblasti SOB-k5. 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – v územním plánu jsou vy-
mezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovídajícím 
předpokládanému demografickému vývoji s cca 50% rezervou 

13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury – v územním plánu je na-
vržena přeložka silnice II/367 mimo zastavěné území, dílčí přeložka silnice II/436,  
modernizace železniční trati č. 300 včetně dílčí přeložky trasy v západní části řeše-
ného území a včetně souvisejících úprav železniční trati č. 334, modernizace želez-
niční trati č. 303 včetně úpravy směrového oblouku, výstavba VTL plynovodů, vý-
stavba ČOV v Kovalovicích a rozšíření dopravní a technické infrastruktury 
pro vymezené zastavitelné plochy  

13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy 
a plochy přestavby pro rozvoj výroby v dostatečném rozsahu, stávající výrobní areá-
ly jsou ponechány jako stabilizované; pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou 
vymezeny tři zastavitelné plochy staveb pro rodinnou rekreaci, jsou navrženy nové 
cyklotrasy a samostatná cyklostezka Tovačov – Kroměříž  

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zá-
stavby v krajině – v územním plánu je vymezeno několik ploch přestavby pro nové 
využití devastovaných a nevyužitých ploch; veškeré vymezené zastavitelné plochy, 
kromě plochy pro výstavbu ČOV v Kovalovicích a ploch pro výstavbu účelových ko-
munikací a cyklostezek, bezprostředně navazují na zastavěné území a nepředstavují 
nevhodný zásah do krajiny. 

15. ZÚR OK mezi specifické oblasti jako území, ve kterém se projevují specifické problémy 
nadmístního významu, vymezují mimo již zmíněné oblasti dle odst. 9 a 11 i tyto další 
specifické oblasti:  
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15.1. specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) 
těžby nerostných surovin označených ST 1 – ST 6. Ve vymezených oblastech re-
spektovat tyto zásady:  

15.1.4. specifická oblast ST4  

15.1.4.1. v této velmi rozsáhlé specifické oblasti ST4 se připouští zahájit 
přípravu dalších nových těžeb ložisek, a to především v souvislosti 
s výrazným úbytkem zásob a postupným ukončením a zahlazením 
těžby stejné komodity na okolních ložiskách. Otvírky zahájit na lo-
kalitách, které budou splňovat všechny zákonné podmínky respek-
tující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí 
a které budou podrobeny dokumentaci EIA. V rámci realizovaných 
těžeb využívat maximální retenční kapacity v údolních nivách a je-
jich uvedení do souladu s ostatními nároky na rozdělení architek-
tonického a krajinotvorného prostoru (viz vybudování cvičné ves-
lařské dráhy), v místě plánovaných těžeb realizovat pokud možno 
v maximální míře přírodě blízká protipovodňová opatření s využi-
tím skrývek při stavbě a opravách povodňových hrází, bočních pol-
drů apod. pro ochranu obcí. Konkrétní limity pro minimální přiblí-
žení těžby k sídlu stanoví územní plán (včetně SEA) a posouzení 
konkrétního záměru (EIA);  

15.1.7. ve vymezených specifických oblastech ST 1–6 respektovat tyto obecné zá-
sady s účinností pro všechny oblasti:   

15.1.7.1. při návrhu na změnu využití území nepřipouštět těžbu ve zvláště 
chráněných územích včetně ochranných pásem a dále ve vzdále-
nosti 500m kolem národní kulturní památky vodní elektrárna Třeš-
tina-Háj, v zastavěných a zastavitelných územích obcí a v území ve 
vzdálenosti 150 m od nich a 300 m od vymezených vodních zdrojů 
nadmístního významu;  

V územním plánu se na území města Kojetín s těžbou štěrkopísků 
neuvažuje, plochy těžby nerostů se nevymezují a těžba nerostů je 
v nezastavěném území stanovena jako nepřípustné využití.  

 
A.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje                                     

a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 
územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno 

A.4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu 

A.4.1.1. Silniční a dálniční síť 

17. Na území Olomouckého kraje respektovat koncepci rozvoje základní silniční a dálniční 
sítě, která je tvořena tahy mezinárodního a republikového významu a tahy nadmístního 
významu, a to včetně doprovodných a souvisejících staveb – splněno, v územním plánu 
je respektován návrh přeložky silnice II/367 – viz bod 24.    

18.  V návrhu koncepce rozvoje základní silniční a dálniční sítě akceptovat níže uvedené ná-
vrhové prvky:   
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18.1. návrhy nových tahů;  
18.2. návrhy přeložek vybraných úseků stávajících tahů (např. obchvaty sídel);  
18.3. homogenizaci stávajících tahů. 
V územním plánu je navržena přeložka silnice II/367 mimo zastavěné území města a dílčí 
přeložka silnice II/436 pro odstranění nevyhovujícího úrovňového křížení se železniční 
tratí č. 300.  

19.  Na území kraje a dotčených obcí akceptovat tyto tahy základní silniční a dálniční sítě       
(uvedeny pouze komunikace, procházející územím města Kojetína):    

       19.1. tahy mezinárodního a republikového významu, které tvoří dálnice, a vybrané silnice 
I. třídy:  
19.1.1.   dálnice D1  (Vyškov – Kroměříž) – Přerov – Lipník n. Bečvou;  

19.3. tahy nadmístního významu, které tvoří hlavní a doplňkové tahy. Hlavní tahy tvoří 
silnice I. a II. třídy:  
19.3.2.   II/367 Prostějov – Kojetín;  
19.3.11.   I/47 (Vyškov) – Nezamyslice – (Kroměříž – Hulín);  
Tahy zařazené do základní silniční sítě, které nejsou výše uvedené, se dále považují 
za doplňkové tahy nadmístního významu.  
Trasy dálnice D1 a silnice I/47, procházející řešeným územím, jsou v územním plánu 
vymezeny jako stabilizované dopravní tahy; na trase silnice II/367 je navržena pře-
ložka do západního obchvatu města, mimo zastavěné území.   

24. Na území obcí územně hájit koridory pro další navrhované přeložky. Jejich situování 
včetně koridorů pro nové stavby republikového a nadmístního významu je zobrazeno ve 
výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000. 
V souladu s uvedeným výkresem je v územním plánu vymezen koridor dopravní in-
frastruktury pro přeložku silnice II/367.  

25. Návrhem dostavby silniční sítě podporovat omezování emisí mobilních zdrojů znečišťo-
vání ovzduší.  
Navržená přeložka silnice II/367 mimo zastavěné území města přispěje ke zlepšení život-
ního prostředí a ke snížení znečištění ovzduší v obytné zástavbě.  

A.4.1.2. Železniční síť  

27. Na území Olomouckého kraje respektovat železniční síť tvořenou tratěmi:  

27.1. nadřazený kolejový systém, tvořený celostátní tratí č. 270 Česká Třebová – Olo-
mouc – Přerov – Bohumín a č. 330 Přerov – Břeclav, které jsou součástí II. a III. 
tranzitního železničního koridoru a tratí č. 300 Přerov – Brno  

27.2. ostatní celostátní železniční tratě č. 271 Prostějov – Chornice, č. 273 Senice na Ha-
né – Červenka, č. 275 Prostějov – Kostelec na Hané – Olomouc, č. 280 Hranice – 
Střelná, č. 290 Olomouc – Šumperk, č. 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk, č. 292 
Šumperk – Krnov, č. 301 Olomouc – Nezamyslice, č. 303 Kojetín – Valašské Meziří-
čí, č. 310 Olomouc – Opava východ, č. 021 Týniště nad Orlicí – Štíty, u nichž je 
možná modernizace s územními dopady  

Územím města Kojetín prochází železniční trať č. 303 a železniční trať č. 303; obě 
železniční trati jsou v územním plánu respektovány a jsou navrženy jejich úpravy, 
v souladu se ZÚR OK – viz další text.  
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29. Na území Olomouckého kraje územně hájit:  

29.1. návrh na modernizaci tratě ČD č. 300 Přerov – Brno v parametrech koridorové tra-
tě s dvoukolejným uspořádáním vč. elektrifikace – pro modernizaci tratě č. 300 
včetně dílčí přeložky trati v západní části řešeného území a včetně související úpra-
vy směrového oblouku železniční trati č. 334 je vymezen koridor dopravní in-
frastruktury – železniční DK3;  

29.2. návrh na rekonstrukci a modernizaci stávajících železničních tratí č. 275, 290, 303, 
293 a 310 (elektrizace, revitalizace a zkapacitnění) – pro rekonstrukci a moderniza-
ci železniční trati č. 303 včetně úpravy směrového oblouku je vymezen koridor do-
pravní infrastruktury – železniční DK4; 

A.4.1.4. Vodní doprava 

31. Akceptovat územní rezervu (RD7) pro výstavbu průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe 
(D-O-L), včetně přístavu v Přerově a jeho dopravního napojení – splněno, v územním plá-
nu je pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe vymezen koridor územní rezervy do-
pravní infrastruktury – vodní (DV) R1.  

A.4.1.5. Ostatní doprava 

34. Podporovat rozvoj cykloturistiky, budování sítě cyklostezek v obcích i cyklostezek spojují-
cích obce v rámci celého kraje pro rekreační využití i pro každodenní dojížďku – v územ-
ním plánu jsou navrženy nové cyklotrasy a nová cyklostezka Tovačov – Kroměříž (tzv. Ar-
cibiskupská cyklostezka), vedená po břehu řeky Moravy.  

A.4.1.6.  Obecná ustanovení pro vymezování a upřesňování ploch a koridorů dopravní                           
infrastruktury   

39. Koridor je plocha vymezená zásadami územního rozvoje pro umístění vedení dopravní 
infrastruktury. V této ploše lze umístit dopravní stavbu v poloze, která nejlépe vyhovuje 
místním podmínkám (po prověření v podrobné dokumentaci, nebo zapracování v územ-
ním plánu obce), pokud v dalších odstavcích není stanoveno jinak. Využití plochy korido-
ru nesmí znemožnit umístění dopravní stavby.   

40. Koridorem vymezeným ve výkresu B.6. pro navrhované dopravní stavby (stavbu hlavní) 
se rozumí prostor, který je vymezen svislými plochami (které mohou být i zakřivené) 
ve vzdálenostech uvedených dle odst. 43. V rámci koridoru jsou možné směrové odchylky 
trasy navrhované liniové stavby. Součástí koridoru jsou i související stavby jako např. 
mosty, opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí, přeložky komunikací dotčených stavbou 
(účelové a místní komunikace, popř. silnice, propustky, tunely, apod.), pokud nejsou gra-
ficky vymezeny jako samostatná stavba. Podmínky pro upřesnění koridoru v územním 
plánu a možnosti situování souvisejících staveb se stavbou hlavní i mimo koridor stanoví 
odst. 92.1.  

41. Křížení koridorů pro nové záměry (popř. měněné části) technické infrastruktury s korido-
ry pro dopravní infrastrukturu, bude řešeno v dalších stupních územně plánovací a pro-
jektové dokumentace.   

42. Změnu průběhu koridoru a jeho případné zvětšení lze provést pouze na základě vydané 
aktualizace ZÚR OK. Zmenšení stanovené šířky koridoru (chápe se zmenšení šířky uvede-
né v odst. 43) se připouští v rámci zpracování územního plánu, nebo jeho změny.  
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43. Pro vymezení koridoru se stanovují následující výchozí (celkové) šířkové parametry (po-
kud ve výkresu B.6. není uvedeno jinak):   
43.1. dálnice – 600 m, na území obcí Křelov – Břuchotín a Olomouc je šířkový parametr 

pro D35 zvětšen na 1000 m;   
43.2. silnice I. a II. třídy – 400 m;  
43.3. lanová dráha – 200 m;  
43.4. zdvoukolejnění železniční tratě – 200 m;  
43.5. rekonstrukce a modernizace stávající železniční tratě – 150 m;  
Uvedené šířkové parametry a vlastní tvar koridorů mohou být lokálně modifikovány 
s přihlédnutím na existující možná variantní řešení, významné limity využití území, popř. 
řešení návazností na záměry sousedních krajů. Ve svých koncových úsecích jsou koridory 
tvarově upraveny pro vytvoření dostatečného prostoru pro realizaci stavby, popř. řešení 
návaznosti na další záměry. Koridory jsou graficky vymezeny ve výkresu B.6. a B.8.  

44. ZÚR OK připouští mimo návrhy graficky znázorněné ve výkresu B.6. i lokální úpravy 
na stávající komunikační a železniční síti, sledující dosažení normových parametrů plat-
ných v době výstavby, odstranění dopravně závadných úseků a snížení negativních vlivů 
na plochy bydlení jednotlivých sídel za podmínky akceptace ustanovení odst. 41. Po-
drobnější specifikace jednotlivých úprav bude obsahem ÚP obcí, do nichž bude zapraco-
vána na základě podrobnějších dokumentací. 

45. Šířková kategorie navrhovaných komunikací, požadavky na situování a řešení křižovatek 
budou upřesněny podrobnějšími dokumentacemi a nejsou v těchto bodech vázány na 
ZÚR OK.  

46. Pro územní rezervy průplavního spojení D-O-L a vysokorychlostní dopravy VRT včetně 
kolejových spojek se vymezují koridory o celkové šířce 200 m. Koridory pro územní re-
zervy jsou graficky znázorněné ve výkresu B.6. Ve vymezeném koridoru územní rezervy 
průplavního spojení D-O-L se připouští situování rozšíření rozvodny Hranice (Potštátská) 
E6 v nezbytně nutném rozsahu.  

47. Územní rezervy (dle odst. 46) vymezují plochy s předpokládanou realizací v dlouhodo-
bém horizontu, jako území speciálních zájmů, jejichž využití nesmí být měněno způso-
bem, který by znemožnil, nebo podstatně ztížil požadované budoucí využití. Možnosti 
využití území územní rezervy posoudí v jednotlivých případech příslušný dotčený orgán s 
dalšími dotčenými subjekty.   

V souladu s ustanovením bodu 42 je šířka navrženého koridoru pro přeložku silnice II/367 
snížena na celkovou šířku 200 m s dílčím rozšířením v prostoru křižovatek, pro dílčí přeložku 
silnice II/436 je vymezen koridor v proměnlivé šířce 80 – 90 m,  pro modernizaci železniční 
trati č. 300 včetně dílčí přeložky trasy je koridor vymezen v šířce 200 m, pro modernizaci 
a elektrizaci železniční trati č. 303 včetně dílčí přeložky trasy je šířka navrženého koridoru 
snížena na celkovou šířku 120 m, pro vodní cestu D – O – L je koridor územní rezervy pone-
chán v celkové šířce 200 m dle ZÚR OK. 
 
A.4.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu 

A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou  

56. Při návrhu zásobování pitnou vodou v územních plánech obcí vycházet z aktuálního Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a Národních plánů povodí Dunaje 
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a Odry a Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčího povodí Dyje a dílčího povodí 
Horní Odry – splněno, stávající vodovodní síť je stabilizovaná, územní plán navrhuje rozší-
ření vodovodní sítě pro vymezené zastavitelné plochy v souladu s aktuálním Plánem roz-
voje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a v souladu s Plánem dílčího povodí Mo-
ravy a přítoků Váhu.   

A.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod 

57. Věnovat pozornost přednostně zdrojům znečištění v sídlech s více jak 1000 ekvivalentní-
mi obyvateli, a to především v území, kde kvalita vypouštěných odpadních vod není 
v souladu s požadavky platných právních předpisů – v Kojetíně a v Popůvkách je vybudo-
vána jednotná kanalizační síť, zakončená na městské ČOV; v územním plánu je navrženo 
rozšíření kanalizace pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby a vybudování 
kanalizace a ČOV  v Kovalovicích. 

59. Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuál-
ního znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, z Národních plánů 
povodí Dunaje a Odry a Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčího povodí Dyje 
a dílčího povodí Horní Odry. V sídlech s méně jak 10 000 ekvivalentními obyvateli upřed-
nostňovat napojení těchto sídel na stávající větší ČOV  a budování společných ČOV 
pro více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných 
odpadních vod – v územním plánu je navrženo rozšíření kanalizace pro vymezené zastavi-
telné plochy v Kojetíně a Popůvkách a vybudování kanalizace a ČOV v Kovalovicích. Tyto 
záměry jsou v souladu s aktuálním Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje a v souladu s Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu.  

A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií 

60.  Respektovat koncepci zásobování elektrickou energii znázorněnou ve výkresu B. 5. 
Schéma koncepce zásobování elektrickou energii a plynem (cílový stav)  1 : 200 000. 
Za koncepci se v řešení považuje soubor ploch a koridorů, jejichž existence a funkce-
schopnost zásadním způsobem ovlivňuje zásobování kraje i sousedních území elektrickou 
energií. Koncepci tvoří jak stávající, tak i navržené vedení přenosové soustavy a distri-
buční soustavy včetně zařízení nezbytných pro zabezpečení funkceschopnosti liniových 
staveb – stávající dvojité vedení VVN 251 – 252 Prosenice – Sokolnice, procházející řeše-
ným územím, je v územním plánu respektováno. 

 61. Na území Olomouckého kraje respektovat tato zařízení a liniové stavby nadmístního vý-
znamu elektrizační soustavy s jejich ochrannými pásmy:   

  61.2. přenosovou soustavu 220 kV a 400 kV:  
61.2.1. stávající vedení přenosové soustavy 220 kV a 400 kV a významný uzel pře-

nosové soustavy – transformační stanici 400/220/110 kV Prosenice – řeše-
ným územím prochází vedení nadřazené přenosové soustavy – dvojité ve-
dení VVN 251 – 252 Prosenice – Sokolnice; trasa vedení je v územním plánu 
respektována. 

A.4.2.5. Elektronické komunikace 

63. Na území Olomouckého kraje pro zabezpečení elektronických komunikací jednotlivých 
operátorů respektovat:  
63.1. stávající elektronické komunikační zařízení a liniové stavby komunikační infrastruk-

tury nadmístního významu;   
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63.2. stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje;  
63.3. stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů a televizních 

převáděčů.    
Územní plán respektuje stávající elektronická komunikační zařízení a liniové stavby ko-
munikační infrastruktury (dálkové kabely) a radioreléový spoj Armády ČR, procházející 
nad řešeným územím. 

A.4.2.6. Zásobování plynem 

65. Na území Olomouckého kraje respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území 
plynem (plynárenství), kterou tvoří:  
65.1. podzemní zásobník plynu v Lobodicích;  
65.2. koridory přepravní soustavy, která sestává z VTL plynovodu  DN700/PN63 Hrušky – 

Příbor s významem pro zabezpečení zásobování plynem oblasti střední a severní 
Moravy a Slezska;  

65.3. koridory páteřní distribuční soustavy, která sestává ze sítě dálkových a místních 
VTL plynovodů a regulačních stanic zabezpečujících zásobování území kraje zem-
ním plynem.  

Řešeným územím procházejí VTL plynovody s tlakem nad 40 barů DN 700, PN 63 Hrušky 
– Příbor a DN 500, PN 63 Bezměrov – Lobodice; oba stávající plynovody jsou v územním 
plánu respektovány. 

66. V návrhu koncepce rozvoje plynárenství akceptovat tyto návrhové prvky:   
66.1. posílení přepravní soustavy;   

66.1.1.  plynovod „Moravia – VTL plynovod“ úsek 1 Tvrdonice – Libhošť DN 700-
1200; 

66.1.2.   VTL plynovod Kralice nad Oslavou – Bezměrov;  
Oba záměry jsou v územním plánu respektovány, pro jejich výstavbu jsou vymezeny 
koridory technické infrastruktury. 

A.4.2.7. Obecná ustanovení pro vymezování a upřesňování ploch a koridorů technické     
infrastruktury nadmístního významu 

67. Koridor je plocha vymezená ZÚR OK pro umístění vedení technické infrastruktury.  V této 
ploše lze umístit liniové vedení technické infrastruktury v poloze, která nejlépe vyhovuje 
místním podmínkám (po prověření v podrobné dokumentaci nebo zapracování v územ-
ním plánu obce), pokud v dalších odstavcích není stanoveno jinak Využití plochy korido-
ru nesmí znemožnit umístění liniové stavby technické infastruktury.   

68. Koridorem vymezeným ve výkresu B.6. pro liniová vedení technické infrastruktury se ro-
zumí prostor, který je vymezen svislými plochami (které mohou být i zakřivené). Výchozí 
hodnota pro odstupy rovin je stanovena 400m. Tato hodnota je na základě limitů využití 
území modifikována. Ve svých koncových úsecích jsou koridory tvarově upraveny pro vy-
tvoření dostatečného prostoru pro realizaci stavby, popř. řešení návaznosti na další zá-
měry. Koridory jsou graficky zobrazeny ve výkresu B.6. a B.8. Koridor umožňuje směrové 
odchylky trasy navrhované liniové stavby. Součástí koridoru jsou i stavby nezbytné k za-
jištění funkceschopnosti liniového vedení (transformační stanice, rozvodny, čerpací sta-
nice, shybky, úpravny, vodojemy, regulační stanice, apod.) pokud nejsou graficky vyme-
zeny jako samostatná stavba. Podmínky pro upřesnění koridoru v územním plánu 
a možnosti situování souvisejících staveb se stavbou hlavní i mimo koridor stanoví odst. 
92.1.  
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V územním plánu jsou vymezeny koridory technické infrastruktury pro výstavbu plynovo-
dů přepravní soustavy (VTL plynovody s tlakem nad 40 barů) Moravia – VTL plynovod 
(TK1) a Kralice nad Oslavou – Bezměrov (TK2). Koridor pro výstavbu plynovodu přepravní 
soustavy Moravia – VTL plynovod je vymezen v souladu se ZÚR OK v šířce 400 m, plyno-
vod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov je vymezen v šířce pouze 100 m, 
protože podle sdělení provozovatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o., se 
s realizací tohoto plynovodu již neuvažuje; Aktualizací č. 4 byl tento koridor vypuštěn 
z Politiky územního rozvoje ČR, ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude vy-
puštěn při nejbližší aktualizaci.   

 
A.4.3. Návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny 

71. Při využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního 
systému ekologické stability krajiny (dále v textu ÚSES) tak, jak je zobrazen (včetně 
úprav provedených při aktualizacích) ve výkresu B.7. Územní systém ekologické stability 
nadmístního významu 1 : 100 000 – v územním plánu je v souladu se ZÚR OK vymezeno 
nadregionální biocentrum č. 104 Chropyňský luh a nadregionální biokoridor K132.  
K ochraně jednotlivých prvků ÚSES a způsobům zapracování do územně plánovací do-
kumentace (dále v textu ÚPD) se stanovují tyto zásady: 
71.1. Pro zapracování nadregionálních biocenter (dále v textu NRBC) respektovat jejich 

vymezení s ohledem na rozdílná měřítka a potřebu detailního upřesnění podle 
charakteru – cílových ekosystémů (viz tabulky biocenter a biokoridorů).  

71.2. Pro zapracování os nadregionálních biokoridorů do ÚP (a dalších dokumentů) re-
spektovat vymezenou trasu, charakter a stanovené podmínky:  
71.2.1. pro vodní osy NRBK určuje minimální vymezení břehová čára;  
71.2.2. pro nivní osy NRBK určuje vymezení nezastavěný prostor nivy na jednom či 

na obou březích;  
71.2.3. pro lesní osy NRBK určuje minimální vymezení 40 m šířky a upřesnění podle 

cest, dělení lesa, parcel.  
Všechny tyto požadavky byly při zapracování nadregionálního ÚSES do územního 
plánu splněny.  

71.10. Ani přechodně nelze do vymezených, ale v současnosti ještě nefunkčních, nebo jen 
částečně funkčních prvků ÚSES umísťovat v územních plánech funkce, které by 
znemožnily, nebo omezily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu – 
v územním plánu splněno stanovením podmínek pro využití ploch ÚSES, které až 
na výjimky neumožňují žádnou výstavbu.  

 
A.4.4. Rekreace a cestovní ruch 

73. Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s vysokým potenciálem rekreačního využití vy-
mezují rekreační krajinné celky (dále RKC). Území RKC jsou vhodná pro pobytovou re-
kreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou 
a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC se významně koncentrují re-
kreační aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity 
hromadné rekreace. Pro zabezpečení rozvoje rekreace a cestovního ruchu ZÚR OK sta-
novují tyto zásady: 
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73.3. na ostatním území Olomouckého kraje mimo oblast Jeseníků s dosud nižší koncen-
trací ubytovacích kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu se 
navrhují tyto RKC: 
73.3.9.  RKC Kojetín – Tovačov, zahrnující správní území obcí Kojetín, Lobodice, To-

vačov, Troubky (bez východního výběžku), Uhřičice, Věrovany. 
Zařazení řešeného území do RKC Kojetín – Tovačov je v územním plánu respekto-
váno. 

 
A.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 

a civilizačních hodnot území kraje 

A.5.1. Koncepce ochrany přírodních hodnot 

74. Ochrana přírody  

74.1. Při řešení změn využití území, při upřesňování tras liniových staveb v rámci vyme-
zených koridorů vždy hledat řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat vlivy 
na vyhlášená velkoplošná a maloplošná chráněná území, evropsky významné loka-
lity a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, přírodní parky, registrované významné 
krajinné prvky a přechodně chráněné plochy. Minimalizovat zásahy do lesních po-
rostů a mimolesní zeleně. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné 
dokumentace. Stavby budou v souladu s platnými právními předpisy posuzovány 
z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA). 
Liniové stavby, navržené v územním plánu, nezasahují do maloplošného zvláště 
chráněného území Včelínské louky, do registrovaného významného krajinného prv-
ku Křenovské louky ani do evropsky významné lokality Morava – Chropyňský luh, 
s výjimkou koridoru technické infrastruktury TK1, vymezeného pro výstavbu plyno-
vodu s tlakem nad 40 barů přepravní soustavy Moravia, který okrajově zasahuje 
do EVL Morava – Chropyňský luh – jde o koridor vymezené dle ZÚR OK. Vymezené 
zastavitelné plochy nezasahují do lesních porostů ani do mimolesní zeleně.  

74.4. Podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmen-
tální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční 
schopnosti krajiny, zvyšování druhové diverzity a ekologické stability, protierozní 
ochranu a migrační průchodnost pro živočichy. 
Pro posílení ekologické stability území jsou v územním plánu vymezeny prvky ÚSES; 
liniové stavby dopravní infrastruktury – přeložka silnice II/367, dílčí přeložka silnice 
II/436, modernizace železniční trati č. 300 včetně přeložky trati v západní části ře-
šeného území a včetně dílčí směrové úpravy železniční trati č. 334, modernizace že-
lezniční trati č. 303 včetně úpravy směrového oblouku – jsou přebírány ze Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje; jde o záměry nadmístního významu, které je 
nutno v územním plánu respektovat.  

74.5. Při využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvků 
územního systému ekologické stability krajiny. Respektovat zásady ochrany jed-
notlivých prvků ÚSES stanovené v podkapitole A.4. 
Splněno, nadregionální prvky ÚSES, vymezené na území města Kojetín (nadregio-
nální biocentrum č. 104 Chropyňský luh a nadregionální biokoridor K 132) jsou 
v územním plánu respektovány.  
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74.7. Při využívání území nepřipustit umísťování staveb a zařízení obnovitelných zdrojů 
energie (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny, 
MVE), v chráněných částech přírody, zejména v CHKO, MZCHÚ, přírodních parcích, 
oblastech NATURA 2000 a nadregionálních a regionálních skladebných prvcích 
ÚSES, oblastech s ochranou krajinného rázu – přírodních parcích a kulturních krajin 
oblastí (KKO) vymezených v odstavci 77 kapitoly 5.3. a na půdách I. a II. tř. ochra-
ny. Na RBK nebo NRBK je přípustné řešit umístění malé vodní elektrárny za pod-
mínky zachování, resp. zlepšení průchodnosti toku pro vodní organismy (vybudo-
váním rybího přechodu, revitalizací odstavných ramen apod.) – tam kde jsou stá-
vající jezy nebo stupně).  

V chráněných částech přírody a na půdách zvláštní ochrany uvedených v tomto 
odstavci, s výjimkou maloplošných zvláště chráněných území a nadregionálních 
a regionálních skladebných prvků ÚSES, lze vymezit plochu pro umístění fotovol-
taických elektráren jen za  výslovného souhlasu příslušného dotčeného orgánu, 
kterému přísluší ochrana chráněné části krajiny a ochrana ZPF; v lokalitách sousta-
vy NATURA 2000 jen, je-li vyloučen negativní vliv záměru na danou lokalitu, 
a to pouze jako specifickou plochu dle platných právních předpisů výhradně 
pro účel fotovoltaické elektrárny (musí být zajištěno zvláštními podmínkami). 
V územním plánu nejsou vymezeny žádné konkrétní plochy pro umístění staveb 
a zařízení obnovitelných zdrojů energie; obecně jej jejich realizace přípustná ve stá-
vajících plochách a vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby vý-
roby a skladování – tyto plochy nejsou vymezeny v chráněných částech území.   

74.8. Umisťování výškových staveb jako věže a stožáry pro GSM radiotelefonní sítě, zá-
kladnové stanice (BTS), antény, vysílače, přijímače a zařízení související s mobilními 
sítěmi, které mohou narušit kulturní hodnotu a harmonický ráz krajiny, lze v chrá-
něných částech přírody pouze po důkladném posouzení – na úrovni územního ří-
zení – příslušných orgánů ochrany přírody. Požadovat využití stávajících i navrho-
vaných stožárů pro tzv. sdílení operátory.  
V územním plánu se nevymezují plochy pro umístění výškových staveb.  

74.10. V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území 
(nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině) optimálním využíváním zejména stá-
vajících areálů a zastavěných ploch – splněno, v územním plánu je vymezeno něko-
lik ploch přestavby pro nové využití stávajících nevyužitých areálů a zastavěných 
ploch; i nejrozsáhlejší zastavitelná plocha, vymezená v územním plánu, a určená 
pro vybudování Jižní výrobní zóny, je situována na pozemcích areálu bývalého cuk-
rovaru.  

74.11. Nesnižovat novými zásahy v krajině průchodnost migračních koridorů vymezených 
ve výkresu B.7. – územím města Kojetína migrační koridory neprocházejí.  

 
A.5.2. Koncepce ochrany a využití nerostných surovin 

75. Pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich využití a minimalizaci dopadů exploata-
ce ložisek na krajinný ráz a životního prostředí se stanovují tyto zásady:  
75.1. Jednotlivá ložiska nerostných surovin, vyskytující se mimo území specifických ob-

lastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerost-
ných surovin ozn. ST1-ST6, jsou seskupena dle předpokládaných vlivů těžby do tří 
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skupin objektů. Každá z těchto skupin má stanovené zásady, které definují mož-
nosti využití jednotlivých objektů:  
75.1.1. objekt lze využít částečně, nebo podmínečně (za předpokladu splnění vy-

braných technických a environmentálních podmínek) – zásada č. 1;  
75.1.1.1. podmínkami se chápe – zásady využití objektu lze stanovit až na 

základě:  
a) upřesnění reálného rozsahu využití objektu, při akceptaci zá-

konných složek ochrany životního prostředí a ochrany kul-
turních a přírodních hodnot v území;  

b) ověření limitů únosnosti území dotčeného využitím objektu 
(skupiny objektů);  

75.1.2.  objekt lze využít v plném rozsahu (objekt je s vyřešenými střety zájmů, 
popř. bez střetů zájmů, popř. s řešitelnými střety) – zásada č. 2;  

75.1.3.  objekt nelze využít komplexně (je zásadně dotčen limity ochrany přírody 
a dílčích složek na ŽP, v současné době převažují zákonem chráněné zá-
jmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití ložiska) – zásada č. 3;  

75.4. Pro ložiska nerostných surovin, která se vyskytují ve specifických oblastech s vyso-
kou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin 
ozn. ST1-ST6 (výkres B.6.) se stanovují zásady uvedené v odst. 15.1.  

Východní část území města Kojetína je součástí vymezené specifické oblasti s vyso-
kou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin 
ST4; v územním plánu se na území města Kojetín s těžbou nerostných surovin neu-
važuje, plochy těžby nerostů se nevymezují a těžba nerostů je v nezastavěném 
území stanovena jako nepřípustné využití.  

 
A.5.3. Koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot 

76. Respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chrá-
něných území (památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, 
území s archeologickými nálezy) – veškeré nemovité kulturní památky, památky místního 
významu a válečné hroby i území s archeologickými nálezy jsou v územním plánu respek-
továny. 

 
A.6. Vymezení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 

dosažení 

Dle odst. 80 spadá řešené území do krajinného celku A. Haná. 

81. u jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj 
jejich rozhodujících atributů:  
81.1. v krajinných celcích A., C. a I. udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny 

s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v ni-
vách podporovat především typ lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát 
na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet 
především na březích niv (řetězové urbanizační koridory).   
Územní plán respektuje uvedené požadavky, zachovává charakter otevřené kultur-
ní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozeměděl-
ský typ krajiny); pro zachování krajinného rázu a ochrany zemědělské krajiny se 
vymezují zastavitelné plochy v přímé návaznosti na zastavěné území, 
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v nezastavěném území je nová výstavba přípustná jen ve velmi omezeném rozsahu 
(dle v § 18 odst. 5 stavebního zákona). 

 
A.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území 
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

85. V řešeném území vymezují Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stav-
bám vyvlastnit: 
- D19  II/367 Kojetín, přeložka 
- D47 modernizace železniční tratě 300 v parametrech koridorové tratě Brno – Pře-

rov  
- E14 plynovod přepravní soustavy „Moravia – VTL plynovod“   
- E17 plynovod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov  
Všechny uvedené veřejně prospěšné stavby jsou v územním plánu vymezeny. 

86. Za součást vymezených koridorů veřejně prospěšných staveb považovat:  
86.1. plochy nezbytné k zajištění výstavby a k řádnému užíváni stavby pro stanovený 

účel (včetně doprovodných zařízení nezbytných k provozu liniové stavby jako např. 
elektrické stanice, čerpací stanice, úpravny vody, regulační stanice, apod. a dopro-
vodných staveb jako např. mosty, opěrné zdi, propustky, tunely, apod.) pokud nej-
sou vymezeny jako samostatná veřejně prospěšná stavba;  

86.2. napojení komunikační sítě nižšího řádu (upřesnění polohy a tvar křižovatek bude 
předmětem návrhu ÚP obcí); 

Koridory vymezené v územním plánu pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické 
infrastruktury, umožňují výstavbu souvisejících staveb a doprovodných zařízení.   

87. ZÚR OK vymezují v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb. tato veřejně prospěšná opat-
ření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro jejich uskutečnění ode-
jmout nebo omezit:  

Nadregionální biocentra a nadregionální biokoridory tak jak jsou vymezena ve výkresu 
B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu: 
- nadregionální biocentrum č. 104 Chropyňský luh 
- nadregionální biokoridor č. K 132. 

Nadregionální biocentrum č. 104 Chropyňský luh i nadregionální biokoridor K 132 jsou 
v územním plánu vymezeny, opatření pro zajištění funkce jeho chybějících (nefunkčních) 
částí jsou v územním plánu vymezena jako veřejně prospěšná opatření.  

 
A.8. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 

v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy 
a rozvoje sídelní struktury 

A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území 

89. K zajištění provedení opatření ke snižování ohrožení území povodněmi se v územních 
plánech stanovuje respektovat tyto požadavky:  

89.1. průběžně aktualizovat vymezení záplavových území včetně jejich aktivních zón 
(pokud byly vymezeny) a stanovovat podmínky pro zabezpečení jejich funkce, 
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na základě zpracovaných studií odtokových poměrů v povodích vodních toků a ná-
vrhů správců toků. Ve stanovených záplavových územích vymezovat zastavitelné 
plochy a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen výjimečně a ve zvlášť odů-
vodněných případech. Při řešení vycházet rovněž z Plánu pro zvládání povodňo-
vých rizik v povodí Odry a Dunaje a Národního plánu povodí Odry a Dunaje – 
v územním plánu je vyznačeno a respektováno aktuální záplavové území toku Mo-
ravy (stanovené rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje čj. KUOK 22888/2006 ze dne 
24. 2. 2006), záplavové území a aktivní zóna záplavového území toku Hané (stano-
vené rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje čj. KUOK 59040/2011 ze dne 31. 5. 2011) 
a aktivní zóna záplavového území vodního toku Valová (stanovená rozhodnutím KÚ 
Olomouckého kraje čj. KUOK 100767/2011 ze dne 7. 9. 2011). Záplavová území to-
ku Moravy a Hané zasahují velmi podstatně do zastavěného území města – v pod-
statě východní polovina zástavby Kojetína leží v záplavovém území; pro zajištění 
rozvoje města tak jsou některé zastavitelné plochy v záplavovém území vymezeny  

89.2. navrhovat revitalizační opatření v údolních nivách vodních toků mimo zastavěná 
území, směřující k posílení retenční schopnosti krajiny, a to především v územích, 
kde dochází k rozlivu povodňových průtoků. Opatření navrhovat na základě po-
drobných dokumentací – v územním plánu je navržena realizace vodní nádrže jako 
součást realizace lokálního biocentra LC5   

89.3. v záplavových územích a zejména v území významném pro situování protipovod-
ňových opatření vymezeném ve výkresu B.6., na základě podrobných dokumentací 
navrhovat ochranná opatření, včetně technických, směřující ke zvýšení ochrany za-
stavěného a zastavitelného území. Zaměřit se zejména na:  
89.3.1. zkapacitnění koryt v zastavěných územích včetně rekonstrukcí příčných 

staveb omezujících průtočnou kapacitu vodních toků, výstavbu suchých 
obtokových koryt;  

89.3.2. obnovu a rozšíření systému ochranných hrází k lokální ochraně jednotlivých 
sídel, nebo lokalit zvláštního veřejného zájmu;  

89.3.3. prostory umělé retence, především suché nádrže a poldry; 
89.3.4. přírodě blízká protipovodňová opatření:  

89.3.4.1. revitalizaci vodních toků, obnova retenční kapacity koryt a niv – 
rozlivné plochy;  

89.3.4.2. protierozní opatření v povodí vodních toků (záchytné příkopy, 
průlehy, zasakovací pásy, apod.);   

V řešeném území nebyly zjištěny žádné známé záměry na realizaci protipovodňo-
vých opatření.  
 

A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným                           
způsobem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury   

90. K zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení respektovat tyto požadavky:  

90.1. zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné 
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich 
ochrana by měla být vždy vyvážena se sociálně ekonomickým využitím území;  

90.2. stabilizovat osídlení periferních a venkovských oblastí s cílem zvyšovat jejich obyt-
nou atraktivitu a rozvíjet perspektivní funkce (např. rekreaci). Pozornost věnovat 
zejména prevenci vzniku sociálně vyloučených lokalit;   
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90.3. podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území. 
Ekonomické aktivity koncentrovat zejména do vymezených rozvojových a specific-
kých oblastí za podmínek stanovených v kapitole A.2.;  

90.4. nepodporovat vznik „satelitních“ městeček mimo zastavěná území sídel a již zalo-
ženou sídelní strukturu;   

90.5. rozvojové oblasti řešit jako území s preferovanou koncentrací antropogenních ak-
tivit vytvářející hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území; 

90.6. zamezovat nežádoucímu srůstání sídel. 

Splněno; urbanistická koncepce rozvoje řešeného území stanovená územním plánem vy-
chází z historicky vzniklé urbanistické struktury, kterou zachovává a rozvíjí do nových 
ploch. Stávající plochy s odpovídajícím funkčním využitím územní plán stabilizuje, nevyu-
žité plochy v zastavěném území (plochy po odstraněných stavbách) navrhuje k přestavbě. 
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v přímé návaznosti na zastavěné území, neu-
možňuje vznik satelitních městeček a nesměřuje ke srůstání sídel.   

91. K zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb v dimenzo-
vání nároků na technickou infrastrukturu respektovat tyto požadavky:  

91.1. změny v území provádět s ohledem na hospodárné využití zastavěného území, 
zejména existujících proluk v zástavbě a ploch nevyužitých – územní plán vymezuje 
zastavitelné plochy především na dosud nezastavěných plochách v zastavěném 
území a navrhuje přestavby několika nevyužitých a devastovaných ploch a lokalit;  

91.2. do návrhů změn v území zohlednit podmínky zařazení obcí v rozvojových oblas-
tech, rozvojových osách a specifických oblastech – územní plán vymezuje dosta-
tečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu, ploch pro rozvoj podnikatelských 
aktivit a ploch pro rozvoj občanského vybavení, zkvalitnění dopravní a technické in-
frastruktury a přestavbu nevyužitých ploch a areálů;  

91.3. při návrhu ploch pro novou bytovou výstavbu zohlednit možnosti optimálního vyu-
žití území (zejména s ohledem na nároky na vyvolané investice ve veřejné in-
frastruktuře) – kapacita ploch vymezených pro novou bytovou výstavbu vychází 
z demografických prognóz vývoje počtu obyvatel a bytů, s přihlédnutím 
ke koupěschopné poptávce; zastavitelné plochy, vymezené pro novou obytnou vý-
stavbu jsou ucelené a umožní optimální využití nově budované veřejné infrastruk-
tury  

91.4. rozvoj obcí a sídel komplexně posuzovat jak s ohledem na politicky formulované 
záměry rozvoje, tak i na ostatní předpoklady rozvoje, limitované zejména podmín-
kami životního prostředí – stanovená koncepce rozvoje řešeného území vychází 
z předpokladů jejího rozvoje a respektuje limity využití území, zejména podmínky 
ochrany přírody, kulturních a historických hodnot a životního prostředí;     

91.5. zejména v rekreačních oblastech komplexně hodnotit rozvoj druhého bydlení – 
v řešeném území není zájem o tento typ rekreace;   

92. Při zpracování územních plánů věnovat pozornost zejména:  
92.1. upřesnění koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu vymezených v ZÚR  je 

přípustné za těchto podmínek: 
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92.1.1. upřesnění vymezení koridoru, popř. směrovou úpravu vlastní trasy v rám-
ci koridoru vymezeného v ZÚR, lze provést:  
92.1.1.1. pokud budou minimalizovány zásahy do jiných prvků chráně-

ných dle platných právních předpisů (související s ochranou pří-
rody, nerostného bohatství, hygieny prostředí, ochranou kul-
turních a přírodních hodnot apod.);  

92.1.1.2. pokud budou minimalizovány střety se zájmy na ochraně ne-
rostných surovin. Za tím účelem přednostně vymezovat plochy 
a koridory tak, aby nezasahovaly zejména do dobývacích pro-
storů, CHLÚ a ploch výhradních ložisek nerostných surovin;  

92.1.1.3. pokud nebudou negativně ovlivněny sousední obce;  
92.1.1.4. pokud nedojde ke zhoršení možnosti napojení území na měně-

nou liniovou stavbu;  
92.1.1.5. pokud změnou nedojde ke zhoršení možnosti napojení ostatní 

sítě na měněnou liniovou stavbu technické infastruktury;  
92.1.1.6. pokud nedojde k zásadnímu zhoršení ekonomických a normo-

vých parametrů (i požadavků na bezpečnost provozu) vlastní 
stavby; 

V územním plánu jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury – silniční DK1 pro 
přeložku silnice II/367 a DK2 pro dílčí směrovou úpravu silnice II/436, koridory do-
pravní infrastruktury – železniční DK3 pro směrovou úpravu a modernizaci želez-
niční trati č. 300 a DK4 pro dílčí směrovou úpravu a elektrizaci železniční trati č. 303 
a koridory technické infrastruktury TK1 a TK2 pro výstavbu VTL plynovodů přeprav-
ní soustavy Moravia – VTL plynovod a Kralice nad Oslavou – Bezměrov. Koridor 
pro přeložku silnice II/367 je vymezen v šířce 200 m s dílčím rozšířením v prostoru 
křižovatek, pro dílčí přeložku silnice II/436 je vymezen koridor v proměnlivé šířce 
80 – 90 m, pro modernizaci železniční trati č. 300 včetně dílčí přeložky trasy je kori-
dor vymezen v šířce 200 m, pro modernizaci a elektrizaci železniční trati č. 303 
včetně dílčí přeložky trasy je šířka navrženého koridoru snížena na celkovou šířku 
120 m, koridor technické infrastruktury pro plynovod přepravní soustavy Moravia 
je vymezen v šířce 400 m, koridor pro výstavbu plynovodu přepravní soustavy Krali-
ce nad Oslavou – Bezměrov  je zúžen na 100 m, na základě sdělení provozovatele 
přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o., že tento plynovod nebude realizo-
ván. 
92.1.2. v přípustných podmínkách pro plochy dotčené vymezením koridoru a plo-

chy sousedící, tj. i mimo koridor, stanovit možnost řešení staveb souvise-
jících se stavbou hlavní, nebo jejich částí, bez kterých by nebylo možné tu-
to stavbu realizovat (chápe se možnost umístění souvisejících a vyvola-
ných staveb, které budou s hlavní stavbou, pro kterou je koridor vymezen, 
tvořit komplexní funkční celek např. zemní práce, přeložky inženýrských 
sítí, účelové komunikace, lokalizaci souvisejících zařízení  apod.) – splně-
no;   

92.1.5. při realizaci liniových staveb zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty 
– koridory technické infrastruktury, vymezené v územním plánu, prostup-
nost území neomezí, protože příslušná zařízení budou umístěna pod zemí; 
prostupnost území pro pěší a cyklisty ve vymezených koridorech dopravní 
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infrastruktury musí být řešena v rámci podrobnější projektové dokumen-
tace;  

92.1.6. věnovat zvýšenou pozornost koordinaci průchodu jednotlivých liniových 
staveb dopravní a technické infrastruktury na hranicích obcí a kraje – spl-
něno, koridory, vymezené v územním plánu, navazují na koridory, vyme-
zené v územních plánech sousedních obcí;   

92.7. v řešení ÚP akceptovat perspektivní vojenské posádky, stávající objekty a zařízení 
důležité pro obranu státu včetně souvisejících zájmových území a ochranných pá-
sem:  
92.7.1. letiště:  

92.7.1.1. letiště Prostějov   
92.7.1.2. letiště Přerov  

92.7.2. objekty důležité pro obranu státu na území ORP:  
92.7.2.1. Olomouc (k.ú.: Štěpánov u Olomouce, Hejčín, Nová Ulice, Olo-

mouc-město, Chválkovice, Mrsklesy na Moravě I, Kozlov u Velké-
ho Újezdu, Přáslavice u Olomouce, Daskabát)    

92.7.2.2. Prostějov (k.ú.: Prostějov, Bedihošť, Hamry)  
92.7.2.3. Šternberk (k.ú.: Město Libavá, Jívová l)  
92.7.2.4. Uničov (k.ú. Újezd u Uničova)  
92.7.2.5. Jeseník (k.ú. Petříkov u Branné)  
92.7.2.6. Hranice (k.ú. Hranice, Drahotuše, Potštát)  
92.7.2.7. Lipník nad Bečvou (k.ú. Lipník nad Bečvou)  

92.7.3. vojenské újezdy  
92.7.3.1. Vojenský újezd Libavá  
92.7.3.2. Vojenský újezd Březina (zájmové území)  

Netýká se území města Kojetína.  

92.8. zachování kulturních a přírodních hodnot a ochraně krajinného rázu, s akceptací 
těchto požadavků:  
92.8.1. fotovoltaickou elektrárnu lze umístit v území po splnění těchto podmínek:  

92.8.1.1. bude vymezena v novém ÚP popř. změně ÚP jako plocha výrobní 
nebo specifická, určená výlučně pro stavbu fotovoltaické elek-
trárny;  

92.8.1.2. v rámci zpracování podrobné dokumentace budou posouzeny 
vlivy na krajinný ráz;  

92.8.1.3. výstavbu v přírodních plochách, přírodních parcích a KKO lze vý-
jimečně povolit pouze za podmínky vyloučení negativního vlivu 
záměru na lokality soustavy NATURA 2000 a kladného stanoviska 
příslušného orgánu ochrany přírody a dalších dotčených orgánů 
státní správy;  

92.8.2. pro umístění větrných elektráren:  
92.8.2.1.   respektovat zásady stanovené v odst. 74.7. a 74.11.1.;  

V územním plánu nejsou vymezeny žádné konkrétní plochy pro výstavbu fotovol-
taických ani větrných elektráren; obecně je výstavba zařízení pro komerční výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů přípustná v plochách výroby a skladování. 

92.8.3. zajištění ochrany kulturních a civilizačních hodnot území s akceptací 
těchto zásad:  
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92.8.3.1. zohlednit synergii v působení vizuálních vjemů mezi KKO a histo-
rickými jádry navazujících sídel;   

92.8.3.2. chránit ve veřejném zájmu v rámci zpracování územních plánů 
krajinný ráz tj. hodnotné průhledy na významné kompoziční póly 
(vymezené ve výkresu B.11.) v území a další významné civilizační 
hodnoty (nemovité kulturní památky s významnými vertikálními 
akcenty – věže kostelů, zvonice, hrady, zámky apod.). Chránit vy-
vážený horizont stávající zástavby v památkových zónách a re-
zervacích a v oblastech s vyšší koncentrací nemovitých kulturních 
památek a v územích s bezprostřední vazbou na tyto zóny, rezer-
vace a oblasti;  

92.8.3.3. vytvářet územní podmínky pro zachování pozitivního vizuálního 
vlivu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území;  

92.8.3.4. při upřesňování ploch a koridorů staveb dopravní a technické in-
frastruktury minimalizovat riziko narušení chráněných hodnot 
a jejich vizuálního vlivu v závislosti na konkrétních terénních 
podmínkách vhodným upřesněním trasy a lokalizací staveb;  

V územním plánu nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy ani záměry, jejichž re-
alizace by mohla narušit přírodní, kulturní nebo civilizační hodnoty území a jejich 
vizuální působení. 

92.10 respektování zájmů ochrany obyvatel:  
92.10.1. zóny havarijního plánování v Olomouci – Řepčíně (TOMES, s.r.o.) a v obci 

Horka n/M (KRALUPOL, a.s.) – netýká se území města Kojetína;  
92.10.2. věnovat dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti života obyvatel, za-

pracovat požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajištění správ-
né funkčnosti integrovaného záchranného systému – vazba na rozvoj 
a modernizaci prvků bezpečnosti území – pro zpracování územního plánu 
nebyly vzneseny žádné konkrétní požadavky z hlediska zajištění bezpečnosti 
života obyvatel ani požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajiš-
tění funkčnosti integrovaného záchranného systému;  

 
A.9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití                       

územní studií  

Netýká se území města Kojetín. 
 
Územní plán Kojetín je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udrži-

telného rozvoje území i s ostatními podmínkami a ustanoveními Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění. 

 

 

 

 

 

 



 

169 
 

 

I. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU KOJETÍN S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH                                                
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ 

 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

§ 18 Cíle územního plánování 

(1)   Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 V územním plánu Kojetín jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí zejména 
návrhem rozšíření kanalizace pro vymezené zastavitelné plochy v Kojetíně a v Popůvkách 
a návrhem vybudování kanalizace a ČOV v Kovalovicích; pro zlepšení soudržnosti společenství 
obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky vymezením zastavitelných ploch, umožňujících 
novou obytnou výstavbu včetně příslušné dopravní a technické infrastruktury, vymezením 
nových ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně a vymezením ploch pro výstavbu nových 
sportovních a tělovýchovných zařízení; pro posílení ekonomického pilíře jsou vytvořeny 
podmínky vymezením zastavitelných ploch a ploch přestavby pro rozvoj výroby a skladování, 
jako zdroje nových pracovních příležitostí. Realizací záměrů obsažených v územním plánu 
Kojetín nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to 
ani pro současné generace ani pro generace budoucí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál území. 

Územní plán Kojetín vymezuje především nové rozvojové plochy pro obytnou výstavbu a s tím 
související veřejná prostranství, dále pak plochy pro rozvoj občanského vybavení, pro rozvoj 
výroby a skladování a pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury. Potřeba vymezení za-
stavitelných ploch pro obytnou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje počtu oby-
vatel. Zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jedním 
z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím k posílení 
sociodemografického pilíře, vymezení ploch pro rozvoj výroby a skladování je předpokladem 
pro vytvoření nových pracovních příležitostí a pro posílení ekonomického pilíře, návrh rozšíře-
ní kanalizace v Kojetíně a Popůvkách a vybudování kanalizace zakončené na ČOV v Kovalovi-
cích je dán potřebou posílení environmentální pilíře.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukro-
mé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze stavebního zákona a ze zvláštních 
předpisů, je v územním plánu respektována – podrobné vyhodnocení souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů je provedeno v kap. K.  
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(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S  ohle-
dem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Přírodní hodnoty v řešeném území jsou reprezentovány především přírodní památkou Včelín-
ské louky, registrovaným významným krajinným prvkem Křenovské louky, evropsky význam-
nou lokalitou Morava – Chropyňský luh, nadregionálním biocentrem ÚSES č. 104 Chropyňský 
luh, nadregionálním biokoridorem K 132, břehovými porosty vodních toků a lesními porosty 
a vzrostlou zelení v krajině. Tyto přírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a jsou 
v převážné většině začleněny do územního systému ekologické stability. Kulturní a civilizační 
hodnoty v řešeném území představuje zejména zachovaná urbanistická struktura historické-
ho jádra Kojetína, typická řadová zástavba, nemovité kulturní památky a památky místního 
významu; územní plán všechny tyto hodnoty respektuje a chrání. 

Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípust-
ného a nepřípustného využití ploch v nezastavěném území, kdy se na těchto plochách 
s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infrastruktury, 
nepřipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především pro obytnou 
výstavbu, jejíž potřeba vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, a pro rozvoj 
výroby a skladování, jako podmínky pro posílení ekonomického pilíře. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stano-
veny v souladu s uvedenými zásadami; umístění staveb, zařízení a jiných opatření, která by 
mohla ohrozit přírodní hodnoty území, jeho ekostabilizační funkci a zemědělskou funkci, je 
u příslušných ploch stanoveno jako nepřípustné. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stano-
veny v souladu s uvedenými zásadami. Pro všechny plochy v nezastavěném území jsou jako 
přípustné využití stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
a pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich dů-
sledků, jako nepřípustné využití je pro všechny plochy v nezastavěném území stanovena těžba 
nerostných surovin, a to z důvodu veřejného zájmu – ochrany přírodních hodnot, ochrany 
krajinného rázu, ochrany lesních porostů, ochrany nelesní vzrostlé zeleně včetně břehových 
porostů vodních toků a zeleně historických krajinných struktur a ochrany zemědělské půdy; 
přípustnost a nepřípustnost ostatních staveb, zařízení a jiného využití je pro jednotlivé plochy 
nezastavěného území upřesněna – viz kap. F. Textové části I.A. 
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§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – tato zjiště-
ní a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Kojetín. Přírodní hodno-
ty v řešeném území jsou reprezentovány především přírodní památkou Včelínské louky, re-
gistrovaným významným krajinným prvkem Křenovské louky, evropsky významnou lokali-
tou Morava – Chropyňský luh, nadregionálním biocentrem ÚSES č. 104 Chropyňský luh, 
nadregionálním biokoridorem K 132, břehovými porosty vodních toků a lesními porosty 
a vzrostlou zelení v krajině. Tyto přírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány 
a jsou v převážné většině začleněny do územního systému ekologické stability. Kulturní 
a civilizační hodnoty v řešeném území představuje zejména zachovaná urbanistická struk-
tura historického jádra Kojetína, typická řadová zástavba, nemovité kulturní památky 
a památky místního významu; územní plán všechny tyto hodnoty respektuje a chrání. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území – stanovená urbanistická koncepce rozvoje řešeného území navazuje 
na dosavadní stavební vývoj města, stávající urbanistickou strukturu doplňuje vymezením 
zastavitelných ploch, které přímo navazují na stávající zástavbu a zachovávají její charak-
ter a strukturu. Koncepce rozvoje řešeného území, stanovená územním plánem, vymezuje 
především plochy pro novou obytnou výstavbu včetně souvisejících ploch veřejných pro-
stranství, plochy pro výstavbu nových sportovních a tělovýchovných zařízení, plochy 
pro rozvoj výroby a skladování a plochy pro novou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Součástí územního plánu je vymezení územního systému ekologické stability.   

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – bu-
doucí rozvoj města je zaměřen zejména na rozvoj obytné funkce a na udržení a zlepšení 
příznivého životního a obytného prostředí, proto největší rozsah vymezených rozvojových 
ploch představují plochy určené pro novou obytnou výstavbu. Tyto plochy vzhledem 
ke svému charakteru nevyvolávají rizika z hlediska ochrany veřejného zdraví ani životního 
prostředí. Plochy vymezené pro rozvoj výroby a skladování navazují na stávající výrobní 
areály, případně jsou umístěny zcela mimo obytnou zástavbu a nepředstavují rizika 
z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska kon-
cepce rozvoje města žádná ohrožení. Pro hospodárné využití veřejné infrastruktury jsou 
vytvořeny podmínky vymezením zastavitelných ploch situovaných v bezprostřední návaz-
nosti na vybudované komunikace s inženýrskými sítěmi. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 
a veřejných prostranství – pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stano-
veny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu 
využití pozemků a maximální výškovou hladinu zástavby. 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazují-
cího území – podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jed-
notlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající 
charakter zástavby, hodnoty území a využitelnost navazujícího území. 
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f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – pořadí změn v území není stanoveno, vý-
stavba bude realizována podle zájmu investorů. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem – 
v řešeném území hrozí zejména záplavy z řek Moravy a Hané; ve stanovených záplavo-
vých území nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, určené pro obytnou výstavbu, 
pouze dvě zastavitelné plochy tělovýchovných a sportovních zařízení, plocha staveb 
pro rodinnou rekreaci v lokalitě Suché louky a část rozvojových ploch výroby a skladování 
na jižním okraji zástavby Kojetína. Konkrétní protipovodňová opatření se v řešeném úze-
mí nenavrhují, obecně je jejich realizace v krajině přípustná. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – 
pro stávající i navržené plochy výroby a skladování jsou stanoveny poměrně variabilní 
podmínky využití území, které umožňují v případě útlumu výroby i jiné využití těchto 
ploch, např. pro rozvoj občanského vybavení. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu – převážná většina vymezených zastavitelných 
ploch je určena pro obytnou výstavbu, tedy pro rozvoj sídelní struktury, a to v rozsahu od-
povídajícím demografickým výhledům; pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou 
v územním plánu vymezeny plochy pro stavby rodinné rekreace, plochy pro vybudování 
cyklostezky Tovačov – Kroměříž a navrženy nové cyklotrasy. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území – vymezené zastavitelné plochy jsou situovány 
z velké části uvnitř zastavěného území nebo v bezprostřední návaznosti na ně, vesměs 
v dosahu existující dopravní a technické infrastruktury. 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – požadavky z hlediska civilní 
ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – v řešeném území 
se nevyskytují žádné plochy, které by vyžadovaly asanační, rekonstrukční nebo rekultivač-
ní zásahy. 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak – záměry navržené v územním plánu nebudou mít negativní vlivy 
na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – v územním plánu nejsou vyme-
zeny žádné plochy určené pro využívání přírodních zdrojů. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče – při zpracování Územního plánu Kojetín byly využity veške-
ré dostupné podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.     

 
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního 
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území 
(§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, 
popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního 
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rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a ro-
zumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto 
posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět 
ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí ani na předmět ochrany a celistvost ev-
ropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nebylo požadováno. 

 

 

 
 

J. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU KOJETÍN S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

     Územní plán Kojetín stanovuje v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 stavebního zákona 
základní koncepci rozvoje území města, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, 
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětov-
nému využití (plochy přestavby), vymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a plochy veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

    Územní plán Kojetín dle § 43 odst. 3 stavebního zákona v souvislostech a podrobnostech  
území zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje (viz kap. H. Vyhodnocení souladu 
Územního plánu Kojetín s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem), vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je obsa-
hem kap. A. tohoto Odůvodnění. 

    Dle  ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona řeší Územní plán Kojetín celé území města 
Kojetín, které tvoří  k.ú. Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u Kojetína.  

     V souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního 
plánu z vlastního podnětu Zastupitelstvo města Kojetín. 

     Pořizovatelem územního plánu je Magistrát města Přerov, který jeho pořízení zajistil 
úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu 
s ustanovením § 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona. Územní plán Kojetín byl zpracován 
zodpovědným projektantem Ing. arch. Helenou Salvetovou – autorizovaným architektem 
ČKA 864, tj. osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením 
§ 158 odst. 1 a § 159 stavebního zákona. 

     V souladu s ustanovením § 175 odst. 1 stavebního zákona je území města Kojetín zájmo-
vým územím Ministerstva obrany – zájmovým územím pro nadzemní stavby. 

 Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: 

- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 
přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
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- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad teré-
nem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstav-
bu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 

     Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. 

     Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-

trická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 

     Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. 

     V územním plánu jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s poža-
davky na vymezování ploch podle § 3 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

     Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Územní plán Kojetín je zpracován 
v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 
 

K. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU KOJETÍN S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

     Územní plán Kojetín je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů tak-
to: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; nemovité kulturní památky, pa-
mátky místního významu i území s možnými archeologickými nálezy jsou respektovány; 
limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 
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- nemovité kulturní památky: 
- 20271/8 – 447 Kostel Nanebevzetí Panny Marie s ochranným pásmem 
- 50125/9 – 46 Synagoga – nyní kostel Církve Československé husitské 
- 30775/8 – 451 Židovský hřbitov 
- 25539/8 – 450 Boží muka 
- 35790/8 – 453 Sochy sv. Václava a sv. Anny  
- 25396/8 – 449 Sloup morový se sochou P. Marie a sochami sv. Floriána a  sv. 

Vendelína 
- 14267/8 – 448 Fara                       
- 21075/8 – 3184 Hotel Pivovar 
- 50126/9 – 47 Židovský obecní dům – bývalý                                
- 26109/8 – 517 Socha sv. Anny Samétřetí 

- celé území města Kojetína je územím s předpokládanými archeologickými nálezy 
- území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů (ÚAN I) 
- území s pravděpodobností výskytu archeologických nálezů (ÚAN II)  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; na dálnici D1 ani 
na silnici I/47 nejsou navrženy žádné úpravy, navržené úpravy na ostatní silniční síti nej-
sou se zákonem o pozemních komunikacích v rozporu; navržené místní komunikace, ve-
řejná prostranství i navržená parkoviště respektují platné vyhlášky a normy; limity využití 
území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranné pásmo dálnice D1 100 m od osy krajního jízdního pruhu 

- ochranná pásma silnice I/47 50 m od osy komunikace a silnic II/367, II/436, III/04715, 
III/04718, III/36723, III/4335, III/43327, III/43328 a III/43329 15 m od osy komunikace 
v nezastavěném území 

- rozhledová pole křižovatek – na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole 
stanovená alespoň v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102 

- pro ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací je v plochách situovaných 
v bezprostřední blízkosti silničních komunikací možné umisťovat pouze takové stavby, 
u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienic-
kého zatížení externalitami dopravy nebo stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu 
provedení těchto preventivních opatření 

- v silničních ochranných pásmech je realizace staveb pro bydlení a rekreaci nebo 
pro občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby a pro zdravotní 
služby přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplýva-
jící z tohoto zákona, jsou respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma železničních tratí č. 300, 303 a 334 60 m od osy krajní koleje, nejmé-
ně však 30 m od hranic obvodu dráhy 

- ochranná pásma železničních vleček 00 m od osy krajní koleje 
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- zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto 
zákona: 

- ochranná pásma letiště Přerov dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovená Úřadem pro civilní letectví dne 20. 4. 2015 pod č.j. 
003120-15-701 

- ochranná pásma letiště Prostějov dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 
ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územ-
ním plánu respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu 
respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- záplavové území řeky Hané, stanovené opatřením obecné povahy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje čj. KUOK 59040/2011 ze dne 31. 5. 2011, a jeho aktivní zóna 

- záplavové území řeky Moravy v ř. km 186,800 – 199,958, stanovené rozhodnutím KÚ 
Olomouckého kraje čj. KUOK 22888/2006 ze dne 24. 2. 2006 

- aktivní zóna záplavového území vodního toku Valová, stanovená rozhodnutím KÚ 
Olomouckého kraje čj. KUOK 100767/2011 ze dne 7. 9. 2011 

- správci vodních toků jsou při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, 
užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků 
v šířce do 8 m od břehové hrany a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové 
hrany, za účelem údržby vodního toku 

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy (CHOPAV), vyhlášená 
nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod 
Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pá-
nev, Třeboňská křída a Kvartér řeky Moravy 

- ochranná pásma vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

- ochranné pásmo II. stupně vnější prameniště Plešovec, stanovené ONV Kroměříž dne 
14. 03. 1990, č.j. Vod.235/1-19/646/90-Po 

- ochranná pásma hydrogeologických vrtů VB 0130 a VB 0131 o poloměru 250 m, sta-
novená rozhodnutím č.j. Vod.2387/1/83-235/1-Ko 

- zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčebných zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon) – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním 
plánem dotčeny  

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – ve-
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řejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limity vyu-
žití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včet-
ně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limity 
využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma vedení VVN 220 kV 20 (25) m od krajního vodiče (údaje v závorce 
platí pro vedení realizovaná před 1.1. 1995)  

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace 7 (10) m od krajního vodiče (údaj 
v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995) 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodiče s izolací základní/pro kabelové vodiče 
– 2/1 m od krajního vodiče 

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj v závorce 
platí pro zařízení realizovaná před  1. 1. 1995) 

- ochranná pásma zděných/vestavěných trafostanic VN/NN  2/1m od objektu 

- ochranné pásmo elektrické stanice venkovní nebo v budovách s napětím větším než 
52 kV 20 m od oplocení nebo vnějšího líce zdiva 

- ochranná pásma VVTL a VTL plynovodů 4 m od povrchu potrubí 

- ochranná pásma STL plynovodů 1 m od povrchu potrubí 

- bezpečnostní pásma VTL plynovodů do tlaku 40 barů včetně 30/20/10 m od povrchu 
potrubí (nad 300 DN do DN 500 včetně/nad DN 100 do DN 300 včetně/ do DN 100 
včetně) 

- bezpečnostní pásma VTL plynovodů s tlakem nad 40 barů 200/150/100 m od povrchu 
potrubí (pro DN nad 500/nad DN 300 do DN 500 včetně/do DN 100 včetně)  

- bezpečnostní pásma VTL plynovodů 40/20/15 m od povrchu potrubí (pro DN 
nad 250/nad DN 100 do DN 250 včetně/do DN 100 včetně)  

- ochranná pásma anodového uzemnění, příslušných kabelových rozvodů a vlastní te-
lekomunikační sítě 1 m; ochranná pásma elektropřípojek 4 m kolmé vzdálenosti 
od půdorysu kabelu na obě strany; ochranná vzdálenost anodového uzemnění 
dle TPG 920 25 100 m 

- ochranná pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu  4 m od zařízení  

- bezpečnostní pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu 10 m od hranice oplocení 

- ochranné pásmo produktovodu DN 200 300 m od povrchu potrubí 

- bezpečnostní vzdálenost produktovodu – nejmenší přípustná kolmá vzdálenost pro-
duktovodu (dálkovodu) od jiných objektů, stanovená se zřetelem k možnému vzá-
jemnému ohrožení; bezpečnostní vzdálenost podzemního úseku dálkovodu od jiných 
nadzemních objektů a zařízení je dána kategorií dálkovodu a určuje se pro dané sku-
piny podle ČSN 65 0204 – Dálkovody hořlavých kapalin 
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- zabezpečovací pásmo produktovodu – tvoří pás po obou stranách produktovodu 
v šířce 5 m, který slouží k jeho ochraně před mechanickým nebo jiným poškozením; 
v tomto pásmu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, které by mohly vést 
k poškození dálkovodu 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; 
limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení 

- radioreléové spoje 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektová-
ny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limity využití 
území, vyplývající z tohoto zákona: 

- přírodní památka Včelínské louky, vyhlášená nařízením Olomouckého kraje č. 2/2015 
ze dne 5. 3. 2015, ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 19/2015 

- registrovaný významný krajinný prvek Křenovské louky; registrace VŽPaÚP 3102/95 
lzs. 

- evropsky významná lokalita Morava – Chropyňský luh, vymezená nařízením vlády 
č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 zákona – lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy; v grafické části územního plánu – v Koordinačním výkrese 
– jsou vyznačeny lesy, vodní toky a rybníky, rašeliniště ani jezera se v řešeném území 
nevyskytují; údolní nivy nejsou v grafické části vyznačeny, protože je nelze v územním 
plánu jednoznačně vymezit 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány, nenavrhují se žádné 
plochy pro realizaci staveb nebo zařízení, jejichž provozem by mohlo dojít ke zhoršení čis-
toty ovzduší 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
respektovány; v územním plánu se nenavrhují žádné záměry ani rozvojové plochy, které 
by mohly mít negativní vliv na veřejné zdraví; pro ochranu zdraví obyvatel se pro vyme-
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zené zastavitelné plochy situované v blízkosti železničních tratí č. 300 a 334 stanovuje 
podmíněná přípustnost využití ploch – přípustnost bude posouzena v rámci následného 
řízení prokázáním splnění ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plá-
nem dotčeny 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny; limity vy-
užití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- zájmové území Ministerstva obrany dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – zájmové území pro nadzemní stav-
by – viz kap. J. 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány. 

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limi-
ty využití území, vyplývající z tohoto zákona – válečné hroby vedené v Centrální evidenci 
válečných hrobů: 
-    CZE 7109-34180 Pamětní deska Františka Březovského 
-    CZE 7109-34179 Památník sovětské a Rumunské armády 
-    CZE 7109-7086  Pamětní desky židovským obětem II. světové války 
-    CZE 7109-7085  Symbolický hrob Rumunských vojáků 
-    CZE 7109-7083  Pamětní deska obětem II. světové války 
-    CZE 7109-7082  Pamětní deska Janu Šenkovi 
-    CZE 7109-7081  Památník obětem II. světové války. 

 

 

 
 

L.    ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Posouzení Územního plánu Kojetín z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úze-
mí nebylo požadováno. 
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M.  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
  

     Vzhledem k tomu, že posouzení Územního plánu Kojetín z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 

 

 

 
 

N.  SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 

     Vzhledem k tomu, že posouzení Územního plánu Kojetín z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

 

POUŽITÉ PODKLADY 
 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR 
č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 
2. 9. 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 
a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021;  

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, vydané formou 
opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením 
UZ/19/44/2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupi-
telstvem Olomouckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. UZ/4/41/2017 formou opat-
ření obecné povahy pod čj.: KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 19. 5. 2017, 
Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/43/ 
2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 24792/2019 a Ak-
tualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/60/2019 
ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 104377/2019 (dále jen 
ZÚR OK); 

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 5 – rok 2017; 

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020; 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025, vydaný 
formou Obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 1/2016; 

- Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07, vydaný Minister-
stvem životního prostředí formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 
7. 6. 2016; 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v aktuálním znění (VODING 
Hranice spol. s r.o.); 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, schválený Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/22/30/2016 ze dne 24. 6. 2016; 

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Ja-
roslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 

- Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 
(Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2013), 
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 19. 12. 2013; 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consul-
ting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);   

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004; 

- Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, 
a.s., 2009); 
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- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvis-
losti s adaptací na změny klimatu (Ageris, s.r.o., 2016), schválená jako ÚPP dne 
10. 8. 2017; 

- Územně analytické podklady ORP Přerov – aktualizace 2020 (Magistrát města Přerova, 
odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, prosinec 2020); 

- Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba, Nezamyslice – Kojetín (DÚR, MORAVIA 
CONSULT Olomouc a.s., duben 2017); 

- Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov (DÚR, MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s., listopad 2019); 

- Územní plán Kojetín  s obcemi Popůvky a Kovalovice (S-Projekt Zlín, a.s., únor 1993), 
schválený Městským zastupitelstvem v Kojetíně dne 13. 9. 1994; změna závazné části 
schválena Městským zastupitelstvem v Kojetíně dne 19. 9. 1995 a následně schválené 
Změny č. 1 – 5; 

- Urbanistická studie lokalit Lešetín a Za hřbitovem (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
prosinec 2015); 

- Plán lokálního ÚSES – ÚPN SÚ Kojetín, Popůvky, Kovalovice (Kolářová a spol., Ekologické 
plánování, leden 1993); 

- Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín (Atelis – ateliér liniových staveb, prosinec 
2016); 

- Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000,  vydané Českým úřadem zeměměřickým 
a katastrálním; 

- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem ze-
měměřickým a katastrálním. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AČR  -  Armáda ČR 
ATS  -  automatická tlaková stanice 
BPEJ  -  bonitní půdně ekologická jednotka 
BTS  -  base transceiver station (základnová převodní stanice) 
CZT  -  centrální zásobování teplem 
CHLÚ  -  chráněné ložiskové území 
ČHMÚ -  Český hydrometeorologický ústav 
ČHP  -  číslo hydrologického pořadí 
ČOV   -  čistírna odpadních vod  
ČSÚ  -  Český statistický úřad 
DP   -  dobývací prostor 
DPS  -  dům s pečovatelskou službou 
DTS  -  distribuční trafostanice 
EO   -  ekvivalentní obyvatel 
ERÚ  -  Energetický regulační úřad 
EU   -  Evropská unie 
EVL  -  evropsky významná lokalita  
HPJ  -  hlavní půdní jednotka 
CHKO  -  chráněná krajinná oblast 
CHOPAV -  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IP   - interakční prvek 
KPÚ  -  komplexní pozemkové úpravy  
k. ú.        -  katastrální území 
LBC  -  lokální biocentrum 
LBK  -  lokální biokoridor 
MMR  -  ministerstvo pro místní rozvoj 
MŠ  -  mateřská škola 
MÚK  -  mimoúrovňová křižovatka 
MV  -  ministerstvo vnitra 
MZCHÚ -  maloplošné zvláště chráněné území  
MŽP  -  ministerstvo životního prostředí 
NN         -  nízké napětí 
NP   -  nadzemní podlaží 
NRBC  -  nadregionální biocentrum  
NRBK  -  nadregionální biokoridor 
ORP  -  obec s rozšířenou působností 
PO  -  ptačí oblast 
POPFL -  pozemky určené k plnění funkcí lesa  
PÚR ČR -  Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 
RD   -  rodinný dům 
RKC  -  rekreační krajinný celek 
RS   -  regulační stanice 
RSU       -  remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok) 
ŘSD ČR -  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
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SLDB  -  sčítání lidu, domů a bytů 
SMP  -  Severomoravské plynárny 
SO   -  správní obvod 
STG  -  skupina typů geobiocénů 
STL  -  středotlaký 
TS   -  transformační stanice  
TTP  -  trvalé travní porosty 
TUV  -  teplá užitková voda 
ÚAP  -  územně analytické podklady 
ÚP   -  územní plán 
ÚPN SÚ -  územní plán sídelního útvaru 
ÚSES       -  územní systém ekologické stability 
VKP  -  významný krajinný prvek 
VN  -  vysoké napětí 
VTL  -  vysokotlaký 
VVN  -  velmi vysoké napětí 
ZPF  -  zemědělský půdní fond 
ZŠ   -  základní škola 
ZÚR OK -  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 

 


