Ú Z E M N Í
P L Á N
PAVLOVICE U KOJETÍNA
T

E

X

T

O

V

Á

Č

Á

S

T

Ř ÍJ E N 2 0 2 0

Záznam o účinnosti - ÚP Pavlovice u Kojetína
správní orgán
vydávající územní plán

-

Zastupitelstvo obce Pavlovice u Kojetína
-

označení správního orgánu

datum nabytí účinnosti
územního plánu

datum nabytí účinnosti

oprávněná
úřední osoba
pořizovatele

odd. územního plánování, úřadu územního plánování
odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova
úřad územního plánování

Ing. Ivana Nováková
jméno a příjmení

vedoucí oddělení územního plánování
funkce

razítko a podpis

projektant
Ing. arch. Tomáš Pejpek
Na zákopě 322/62
779 00 Olomouc

ing. arch. Tomáš Pejpek
autorizovaný architekt ČKA 02 718

ÚZEMNÍ PLÁN PAVLOVICE U KOJETÍNA • TEXTOVÁ »ÁST

IdentifikaËní údaje
Po¯izovatel:

Magistrát mÏsta ProstÏjova
adresa: Magistrát mÏsta ProstÏjova, odbor územního plánování a
památkové péËe, oddÏlení územního plánování, ú¯adu územního
plánování, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 ProstÏjov

Správní orgán vydávající
územní plán:

Zastupitelstvo Obce Pavlovice u Kojetína
adresa: Pavlovice u Kojetína 55, 798 30
I»: 70891532

Projektant:

ing. arch. Tomáö Pejpek
autorizovan˝ architekt Ë. 02 718
adresa: ing.arch. Tomáö Pejpek, Na zákopÏ 62, 779 00 Olomouc
I»: 61981761

Spolupráce:

ÚSES: Ing. Petr Lerch, »KA 4234
doprava: Ing. Viktor Nohal
vodohospodá¯ství: Ing. Ji¯í Balabuch, Ing. Ji¯í Úlehla
ÚSES: Ing. Petr Lerch

Datum:

¯íjen 2020

Obsah
Textová Ëást
a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

vymezení zastavÏného území
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b.1) Vymezení ¯eöeného území
b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
b.3) Ochrana hodnot území
urbanistická koncepce, vËetnÏ vymezení zastaviteln˝ch ploch, ploch p¯estavby a systému
sídelní zelenÏ
c.1) ZastavÏné území
c.2) Vymezení ploch p¯estavby
c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
c.4) Vymezení systému sídelní zelenÏ
koncepce ve¯ejné infrastruktury, vËetnÏ podmínek pro její umísùování
d.1) Dopravní infrastruktura
d.2) Technická infrastruktura
d.3) ObËanské vybavení
d.4) Ve¯ejná prostranství
d.5) Nakládání s odpady
koncepce uspo¯ádání krajiny, vËetnÏ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmÏny
v jejich vyuûití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat¯ení,
ochrana p¯ed povodnÏmi, rekreace, dob˝vání nerost˘ a podobnÏ
e.1) NezastavÏné území
e.2) Stanovení podmínek pro Územní systém ekologické stability
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a zvyöování retenËních schopností krajiny
e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
e.7) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení, staveb a opat¯ení
k zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk˘m a stavbám vyvlastnit
vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a ve¯ejn˝ch prostranství, pro které lze uplatnit
p¯edkupní právo
stanovení kompenzaËních opat¯ení
vymezení ploch a koridor˘ územních rezerv a stanovení moûného budoucího vyuûití,
vËetnÏ podmínek pro jeho provÏ¯ení
vymezení ploch, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno dohodou
o parcelaci
vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
zpracováním územní studie
vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
vydáním regulaËního plánu
stanovení po¯adí zmÏn v území
vymezení architektonicky nebo urbanisticky v˝znamn˝ch staveb
údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘ k nÏmu p¯ipojené grafické Ëásti
Grafická Ëást

1
2
3
4

v˝kres základního ËlenÏní území 1:5 000 ¯íjen 2020
hlavní v˝kres 1:5 000 ¯íjen 2019
koncepce technické infrastruktury 1:5 000 ¯íjen 2020
v˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací 1:5 000 ¯íjen 2020

1
1
1
1
1
3
3
3
4
5
5
5
6
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
16
17
17
17
18
18
18
18
18

a)

vymezení zastavÏného území

ZastavÏné území je vymezeno ke dni 4. 4. 2019. Rozsah zastavÏného území je vyznaËen graficky
v Hlavním v˝kresu a ve V˝kresu základního ËlenÏní území v grafické Ëásti územního plánu Pavlovice
u Kojetína.

b)

koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení ¯eöeného území
ÿeöen˝m územím je správní celek území obce Pavlovice u Kojetína (Ëíseln˝ kód: 557196), které
tvo¯í katastrální území Pavlovice u Kojetína (Ëíseln˝ kód: 718564). P¯idruûená Ëást: UnËice.
ÿeöené území se nachází v obvodu obce s rozöí¯enou p˘sobností ProstÏjov, v okresu ProstÏjov
(Ëíseln˝ kód: 3709, kód NUTS4: CZ0713), Olomouckém kraji (Ëíseln˝ kód: 124, kód NUTS3: CZ071).
b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
Obec Pavlovice u Kojetína je obcí s dominantní funkcí bydlení. Základem územního plánu je
umoûnit rozvoj obce p¯i maximální snaze o zachování a rozvíjení její osobitosti, hodnot území a zdravého
ûivotního prost¯edí. Koncepce rozvoje ¯eöeného území má tyto hlavní prvky:
-

podpora intenzivního vyuûívání zastavÏného území - koncepce funkËního vyuûití klade d˘raz
zejména na vymezení smíöen˝ch ploch. V˝znamnou hodnotou území, která bude p¯i
rozhodování o území respektována, je vyuûívání zástavby hospodá¯sk˝ch usedlostí a statk˘ a
ulicové venkovské zástavby k obytn˝m i hospodá¯sk˝m úËel˘m,

-

respektování dochovalé urbanistické struktury sídla a zachování i obnovení historicky
formovan˝ch prostorov˝ch a funkËních vztah˘ sídla a krajiny,

-

pokraËování rozvoje obytné v˝stavby u v˝chodní okraje zastavÏného území Pavlovic u Kojetína
(plochy Z1, Z2, Z3, Z5), vËetnÏ návrhu nové trasy dopravního napojení (VD2),

-

pokraËování rozvoje obytné v˝stavby u severního okraje zastavÏného území UnËic (plocha Z7),

-

dostavba proluk v obytné zástavbÏ v UnËicích (plochy P5, P6, P7),

-

návrh plochy pro drobnou stavbu ve¯ejné obËanské vybavenosti v lesíku za h¯bitovem (Z6),

-

zapracování p¯ipravené koncepce obecní kanalizace a návrh ploch pro Ëistírny odpadních vod
(Z4, Z7),

-

úpravy a doplnÏní dopravní infrastruktury a doplnÏní sítí a prvk˘ technické infrastruktury
lokálního v˝znamu,

-

zapracování proveden˝ch komplexních pozemkov˝ch úprav vËetnÏ doplnÏní sítÏ polních cest,
odvodÚovacích p¯íkop˘ a návrhu poldru (K1),

-

zapracování územního systému ekologické stability dle proveden˝ch pozemkov˝ch úprav.
b.3) Ochrana hodnot území
Pro ochranu hodnot území je nezbytné:

-

kulturnÏ-historické hodnoty
respektovat dochovalou urbanistickou strukturu sídla - tzn. p¯imÏ¯enÏ respektovat hustotu,
mÏ¯ítko, uspo¯ádání a v˝öku stávající venkovské zástavby; zmÏny staveb a nové stavby, za¯ízení
a vyuûití ploch musí b˝t v souladu s tÏmito ve ve¯ejném zájmu chránÏn˝mi urbanistickoarchitektonick˝mi hodnotami území (pro novou v˝stavbu a pro zmÏny staveb je navrûena
v kapitole f) v nezbytné mí¯e prostorová regulace),

-

respektovat nemovité kulturní památky,

-

zajistit ochranu archeologick˝ch památek; respektovat ustanovení § 22 a 23 zák. Ë. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péËi, v platném znÏní, zejména p¯i provádÏní zemních prací respektovat
povinnost zámÏr oznámit Archeologickému ústavu Akademie vÏd »eské republiky a umoûnit
oprávnÏné organizaci provést na dotËeném území záchrann˝ archeologick˝ v˝zkum,
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-

respektovat nezastavÏné území,

-

respektovat historické uspo¯ádání krajiny a chránit dochovalé prvky tohoto uspo¯ádání (cesty,
vodoteËe, bodovou a liniovou zeleÚ apod.), vËetnÏ zachování prostupnosti území,

-

respektovat podmínky vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití, uvedené v kapitole f),

-

-

-

ûivotní prost¯edí - ochrana ovzduöí
dodrûovat p¯ípustné úrovnÏ zneËiötÏní a zneËiöùování ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘, mezí
tolerance a p¯ípustné Ëetnosti p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky, respektování emisních
strop˘, technick˝ch podmínek provozu a p¯ípustné tmavosti kou¯e (dle § 3 a § 4 zákona
Ë. 201/2012 Sb. a jeho provádÏcích p¯edpis˘; Ëi dle p¯edpis˘ které uvedené p¯edpisy nahradí),
sniûovat praönost z ploön˝ch a liniov˝ch zdroj˘ v˝sadbou interakËních zelen˝ch pás˘,
ûivotní prost¯edí - ochrana vodních pomÏr˘
minimalizovat vliv na vodní pomÏry v území. Sráûkové vody musí b˝t v max. mí¯e likvidovány
v místÏ dopadu na zemsk˝ povrch. Musí b˝t p¯ijata taková opat¯ení, aby se zabránilo kontaminaci
podzemních a povrchov˝ch vod látkami závadn˝mi vodami.
ûivotní prost¯edí - ochrana p¯írody a krajiny
v Hlavním v˝krese jsou vyznaËeny plochy prvk˘ územního systému ekologické stability (ÚSES);
podmínky ochrany ploch ÚSES jsou uvedeny v kapitole e.2) a f),

-

respektovat zákonné podmínky vztahující se k v˝znamn˝m krajinn˝m prvk˘m (dle ustanovení §3
odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní),

-

na ostatním území dodrûovat obecné zásady ochrany p¯írody a krajiny podle zákona 114/92 Sb.
a uplatÚovat ochranné pásmo lesa (50 m od hranice parcely),

-

ochrana zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací
u podnikatelsk˝ch a v˝robních aktivit musí jejich provoz splÚovat poûadavky zák. Ë. 258/2000
Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘, v platném znÏní a
na¯ízení vlády Ë. 272/2011 Sb. o ochranÏ zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací, Ëi
p¯edpis˘, které uvedené p¯edpisy nahradí,
civilní ochrana
návrh ploch pro pot¯eby civilní ochrany dle vyhl. 380/2002 Sb.:

-

plochy ukrytí obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události - pro tento úËel budou dle pot¯eby
uûity improvizované kryty p¯i vyuûití vhodn˝ch Ëástí obytn˝ch dom˘ a provozních Ëi v˝robních
objekt˘,

-

plochy evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, plochy skladování materiálu CO a humanitární
pomoci, plochy záchrann˝ch, likvidaËních a obnovovacích prací pro odstranÏní nebo sníûení
ökodliv˝ch úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události - pro uvedené pot¯eby budou
v nutném p¯ípadÏ vyËlenÏny prostory v objektech obce a v sokolovnÏ a vyuûity plochy obecních
pozemk˘,

-

limity vyuûití území
budou respektovány limity vyuûití území, vypl˝vající z poûadavk˘ obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ a
správních rozhodnutí a vypl˝vající z existence stávajících jev˘ v území i z návrhov˝ch prvk˘
územního plánu,

-

budou respektována ochranná a bezpeËnostní pásma stávající technické infrastruktury dle
poûadavk˘ obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ a správních rozhodnutí a budou respektovány koridory
navrûené technické infrastruktury vËetnÏ ochrann˝ch a bezpeËnostních pásem (specifikace
ochrann˝ch a bezpeËnostních ochrann˝ch pásem, vyjád¯itelná v grafické formÏ, je uvedena ve
v˝kresu Ë. 3 ÚP Pavlovice u Kojetína - Koncepce technické infrastruktury),

-

zatíûení radonov˝m zá¯ením - p¯ísluön˝ stavební ú¯ad bude poûadovat ve stavebním ¯ízení
projektovan˝ch staveb stanovení radonového indexu pozemku dle § 98 zákona Ë. 263/2016 Sb.
a vyhl. 422/2016 Sb. o radiaËní ochranÏ v platném znÏní. RadiaËní ochrana p¯ipravovan˝ch
staveb a jejich úprav bude ¯eöena v souladu s aktuálnÏ platn˝mi p¯edpisy a technick˝mi
normami.
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c)

urbanistická koncepce
vËetnÏ vymezení zastaviteln˝ch ploch, ploch p¯estavby a systému sídelní zelenÏ

c.1) ZastavÏné území
Pro plochy v zastavÏném území platí, ûe lze provádÏt zmÏny staveb a umísùovat dalöí stavby
a za¯ízení v souladu s charakteristikou funkËního vyuûití a v souladu s dalöími ustanoveními územního
plánu Pavlovice u Kojetína.
c.2) Vymezení ploch p¯estavby
Územním plánem Pavlovice u Kojetína jsou vymezeny tyto plochy p¯estavby (plochy
v zastavÏném území, pro které je navrûena zmÏna vyuûití nebo jejich prostorového uspo¯ádání)
a podmínky jejich vyuûití:
OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

P1
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemek pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD)

OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:

P2
plochy smíöené obytné - venkovské (SV), plochy ve¯ejn˝ch
prostranství (PV)
Ëást pozemku pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (spolu s zastavitelnou
plochou Z3) a dílËí rozöí¯ení plochy ve¯ejného prostranství
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím

Hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:
OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

2 - 3 stavebních parcely pro RD
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím

Prostorové uspo¯ádání:

P3
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
Ëást pozemku pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (spolu s zastavitelnou
plochou Z2)
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím

OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

P4
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
dílËí rozöí¯ení plochy pozemku rodinného domu
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím

OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

P5
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemek pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD)

OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

P6
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemek pro stavbu rodinného domu

OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

P7
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemek pro stavbu rodinného domu

OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

P8
plochy dopravní infrastruktury - silniËní (DS)
plocha pro úpravu prostorového uspo¯ádání k¯iûovatky

2 - 3 stavební parcely pro RD
max. 2 nadzemní podlaûí
u jiûní strany plochy bude respektován navrûen˝ biokoridor LBK4
(K3). Podél západní hrany plochy bude z¯ízen odvodÚovací p¯íkop
napojen˝ na deöùovou kanalizaci.

1 stavební parcela pro RD
max. 2 nadzemní podlaûí

1 stavební parcela pro RD
max. 2 nadzemní podlaûí

Plochy p¯estavby jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Pavlovice u Kojetína (V˝kres
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno zp¯esnÏní hlavního vyuûití plochy,
obecné podmínky pro umísùování staveb, za¯ízení a opat¯ení jsou uvedeny v kapitole f).
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c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
Územním plánem Pavlovice u Kojetína jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urËené
k zastavÏní):
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
ZastavÏná plocha:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
ZastavÏná plocha:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
ZastavÏná plocha:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Z1
plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD), dílËí rozöí¯ení plochy
ve¯ejného prostranství
min. 2 stavební parcely pro RD, nejménÏ 600 m2/ stavební
parcelu RD
maximálnÏ 300 m2/ stavební parcelu RD
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím
äí¯ka p¯ilehlého ve¯ejného prostranství s komunikací bude minimálnÏ
9 m, v prostoru rozöí¯eného ve¯ejného prostranství se doporuËuje
z¯ídit minimálnÏ 4 parkovací místa. V ploöe rozöí¯eného
ve¯ejného prostranství bude v maximální moûné mí¯e respektována a
doplnÏna liniová zeleÚ.
Z2
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD)
max. 2 stavební parcely pro RD, nejménÏ 600 m2/ stavební
parcelu RD
maximálnÏ 250 m2/ stavební parcelu RD
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím
äí¯ka p¯ilehlého ve¯ejného prostranství s komunikací bude minimálnÏ
9m
Z3
plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD)
min. 2 stavební parcely pro RD, nejménÏ 600 m2/ stavební
parcelu RD
maximálnÏ 300 m2/ stavební parcelu RD
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím
äí¯ka p¯ilehlého ve¯ejného prostranství s komunikací bude minimálnÏ
8m

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Z4
plochy technické infrastruktury (TI)
Ëistírna odpadních vod
podlaûnost - maximálnÏ jedno nadzemní podlaûí
bude vybudovaná p¯íjezdová úËelová komunikace VD1

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

Z5
plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD)

Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
ZastavÏná plocha:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

4 - 7 stavebních parcel pro RD, nejménÏ 700 m2/ stavební
parcelu RD
maximálnÏ 300 m2/ stavební parcelu RD
podlaûnost - maximálnÏ p¯ízemí s podkrovím
äí¯ka p¯ilehlého ve¯ejného prostranství s navrûenou komunikací VD2
bude minimálnÏ 8 m; komunikace VD2 bude dopravnÏ napojena ze
silnice III. t¯ídy Ë. 43330 a ukonËena obratiötÏm a napojením polní
cesty na pozemku p.Ë. 2046; na západním okraji plochy bude
respektován stávající odvodÚovací p¯íkop; na severním okraji bude
z¯ízeno pÏöí propojení od komunikace VD2 ke stávajícím ulicím.
Z6
plochy obËanského vybavení (OV)
komunitní objekt nebo za¯ízení pro rekreaci, kuturu, sport
podlaûnost - maximálnÏ jedno nadzemní podlaûí
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Dalöí podmínky:

p¯íjezd a parkování bude zajiöùovat stávající úËelová komunikace;
nesmí b˝t provedeno oplocení.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

Z7
Plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV), plochy technické infrastruktury (TI)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD) a Ëistírny odpadních vod

Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro
hlavní vyuûití:
ZastavÏná plocha:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

min. 4 stavební parcely pro RD
maximálnÏ 300 m2/ stavební parcelu RD
max. 2 nadzemní podlaûí
za parcelami rodinn˝ch dom˘ bude z¯ízena úËelová (záhumenková)
cesta; polní cesta na pozemku p.Ë. 2023 bude napojena na
místní komunikaci na pozemku p.Ë. 2039.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Pavlovice u Kojetína (V˝kres
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno zp¯esnÏní hlavního vyuûití plochy,
obecné podmínky pro umísùování staveb, za¯ízení a opat¯ení jsou uvedeny v kapitole f).

c.4) Vymezení systému sídelní zelenÏ
Stávající sídelní zeleÚ na ve¯ejn˝ch prostranstvích, zejména cenná zeleÚ v prostoru návsi
v Pavlovicicích u Kojetína, bude chránÏna, udrûována a obnovována.
Zahrady a záhumenky vymezené po obvodu historické zástavby sídel budou chránÏny ve své
funkci z d˘vodu ochrany zelenÏ, ZPF a ochrany urbanistické struktury. Ze stejného d˘vodu se doporuËuje
v plochách smíöen˝ch obytn˝ch - tradiËní venkovská zástavba (SV1) v maximální moûné mí¯e respektovat
stávající zahrady, zejména pokud navazují na historické statky.

d)

koncepce ve¯ejné infrastruktury
vËetnÏ podmínek pro její umísùování
d.1) Dopravní infrastruktura

SilniËní doprava
Koncepce dopravní infrastruktury ¯eöeného území se nebude mÏnit. V souladu se ZÚR
Olomouckého kraje budou chránÏny stávající trasy dopravní infrastruktury, zejména silnice II. t¯ídy Ë. 433,
která je v ZÚR OK definována jako komunikace nadregionálního v˝znamu.
Základní dopravní skelet na katastru obce tvo¯í síù silnic II. a III. t¯ídy vymezen˝ch na plochách
dopravní infrastruktury – DS. Základní dopravní skelet umoûÚuje p¯edevöím vazbu na vnÏjöí cíle, zajiöùuje
pr˘chodnost krajiny a v rámci obce zprost¯edkovává propojení jejich jednotliv˝ch Ëástí. Na území obce
p¯ebírá i Ëást funkce obsluûné pro obsluhu jednotliv˝ch nemovitostí a areál˘.
Vedení stávajících silniËních komunikací z˘stane zachováno. Nesmí dojít ke zmÏnÏ technick˝ch parametr˘
komunikací, která by znamenala zhoröení kvality obsluhy daného území nebo zhoröení bezpeËnosti
silniËního provozu.
Územní plán vymezuje koridory v severozápadní Ëásti katastru obce pro úpravu komunikaËního
napojení silnic II/433 x III/433 30, dále vymezuje na pr˘tahu obcí u k¯iûovatky silnic III/433 30 a III/433
35 plochu p¯estavby P8 pro odstranÏní bodové závady v podobÏ öpatné geometrie a nevyhovujícího
prostorového uspo¯ádání dané k¯iûovatky.
Místní komunikace (vedlejöí komunikaËní tahy)
Síù pozemních komunikací zajiöùujících obsluhu území doplÚují místní a úËelové komunikace
v územním plánu vymezené na plochách ve¯ejn˝ch prostranství (PV). Vöechny stávající místní a úËelové
komunikace z˘stanou zachovány a budou doplnÏny o komunikace nové napojující novÏ zastavitelné
plochy a plochy p¯estaveb. U stávajících místních a úËelov˝ch komunikací nesmí dojít k úpravÏ jejich
technick˝ch parametr˘, která by vedla k omezení prostupnosti území, sníûení kvality obsluhy území
a/nebo sníûení bezpeËnosti silniËního provozu na nich.
Stávající síù místních komunikací je vymezena návrhem ploch ve¯ejn˝ch prostranství (PV) a
vyznaËením tras místních a úËelov˝ch komunikací. Dopravní obsluha ploch p¯estaveb a zastaviteln˝ch
ploch bude zajiötÏna kombinovanÏ s vyuûitím vöech úrovní komunikací - stávajících silniËních, místních
a p¯ípadnÏ i úËelov˝ch komunikací a nov˝mi místními komunikacemi.
Pro dopravní obsluhu navrûenou pro zastavitelné plochy bude uplatnÏn poûadavek na ¯eöení
obsluûn˝ch komunikací dle p¯ísluön˝ch »SN. ZvláötÏ ûádoucí bude zajiötÏní minimálního poËtu k¯iûovatek
se silnicemi. U zastaviteln˝ch ploch bude zajiötÏno ponechání p¯ístupu úËelov˝mi komunikacemi k polní
trati nebo pozemk˘m urËen˝m k plnÏní funkcí lesa.
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V nezastavÏném území bude vymezena základní síù místních a místních úËelov˝ch komunikací
slouûících k propojení jednotliv˝ch sídel v ¯eöeném území a jeho blízkém okolí a ke zp¯ístupnÏní dalöích
staveb v ¯eöeném území. Základní síù místních a úËelov˝ch komunikací bude navrûena i s ohledem na
pot¯eby cyklistické a pÏöí dopravy s vyuûitím návrhu komplexních pozemkov˝ch úprav.
Komunikace pro pÏöí
V zastaviteln˝ch plochách bude vybudována na hlavních komunikaËních tazích ucelená síù
chodník˘. Je doporuËeno doplnit nové úseky chodník˘ podél pr˘tah˘ silnic III. t¯ídy obcí, p¯itom vöak
nesmí dojít ke zhoröení parametr˘ komunikací, které by vedly ke zhoröení obsluûnosti území silniËní
dopravou nebo by mÏly za následek zhoröení bezpeËnosti silniËního provozu. P¯i budování nov˝ch
chodník˘ podél komunikací musí b˝t téû zajiötÏno dostateËné odvodnÏní p¯ilehl˝ch komunikací.
Doprava v klidu
V zastaviteln˝ch plochách bude vybudována na hlavních komunikaËních tazích ucelená síù
chodník˘. Je doporuËeno doplnit nové úseky chodník˘ podél pr˘tah˘ silnic III. t¯ídy obcí, p¯itom vöak
nesmí dojít ke zhoröení parametr˘ komunikací, které by vedly ke zhoröení obsluûnosti území silniËní
dopravou nebo by mÏly za následek zhoröení bezpeËnosti silniËního provozu. P¯i budování nov˝ch
chodník˘ podél komunikací musí b˝t téû zajiötÏno dostateËné odvodnÏní p¯ilehl˝ch komunikací.
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
ZnaËené cyklistické trasy vedoucí ¯eöen˝m územím budou respektovány a zachovány. ZnaËené
turistické trasy se v území nenacházejí a nové trasy nebudou navrhovány.
Hromadná doprava osob
Na na severním okraji místní Ëásti UnËice smÏrem k silnici II/433 je navrûeno umístÏní toËny
autobus˘ linkové hromadné dopravy.
d.2) Technická infrastruktura
Jsou p¯ípustná zejména tato nová za¯ízení sítí technické infrastruktury (TI) v území:
¯ady vodovod˘ pro ve¯ejnou pot¯ebu,
¯ady úËelov˝ch vodovod˘,
dalöí technologická za¯ízení a stavby pro zásobování pitnou vodou
trasy potrubí zemÏdÏlsk˝ch závlah
za¯ízení slouûící k odvádÏní sráûkov˝ch vod
stoky oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do Ëistírny odpadních vod,
stoky oddílné deöùové kanalizace,
Ëerpací öachty oddílné splaökové kanalizace,
dalöí za¯ízení slouûící k odvádÏní splaökov˝ch vod,
distribuËní trafostanice (vËetnÏ p¯ipojovacího vedení VN 22 kV),
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduöná vedení,
podzemní kabelové trasy NN,
trasy STL plynovod˘,
kabelové trasy telekomunikaËní sítÏ a dalöí telekomunikaËní za¯ízení,
kabelové trasy NN slouûící pro ve¯ejné osvÏtlení (vËetnÏ svítidel),
kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vËetnÏ reproduktor˘ místního rozhlasu).
Koridory navrûen˝ch liniov˝ch staveb jsou závaznÏ vymezeny ve v˝krese Ë. 3 ÚP Pavlovice
u Kojetína (Koncepce technické infrastruktury).
Koridory navrûen˝ch liniov˝ch staveb jsou vymezeny znaËkou sítÏ, která je osou koridoru, öí¯ka
koridoru je 10 m oboustrannÏ od osy. Z technick˝ch a ekonomick˝ch d˘vod˘, Ëi z povahy majetkov˝ch
vztah˘ mohou b˝t v˝jimeËnÏ sítÏ a za¯ízení technické infrastruktury umístÏny mimo vyznaËen˝ koridor;
p¯itom nesmí b˝t omezena Ëi ohroûena urbanistická koncepce, vyuûití ploch, a navrûené ve¯ejnÏ
prospÏöné stavby.
Trasy a koridory stávajících a navrûen˝ch liniov˝ch staveb TI a plochy technické infrastruktury jsou
urËeny pro navrûené vyuûití. UmístÏní staveb, za¯ízení, Ëi provedení terénních úprav omezujících nebo
vyluËujících moûnost v˝stavby navrûené technické infrastruktury je nep¯ípustné.
Prostorového uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací
bude ¯eöeno dle p¯ísluön˝ch norem, p¯itom budou brány do úvahy vöechny stávající a navrûené sítÏ.
Rozöí¯ení sítí technické infrastruktury budou p¯ednostnÏ ¯eöena bez naruöení vozovky silnic a místních
komunikací, trasy sítí v soubÏhu s komunikacemi budou v intravilánu sídel p¯ednostnÏ ukládány do
zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel aû za vnÏjöím okrajem silniËního tÏlesa. V p¯ípadÏ
v˝stavby komunikací k¯íûících navrûené koridory bude p¯izp˘sobeno technické ¯eöení komunikací budoucí
v˝stavbÏ sítí TI (budou osazeny ochranné konstrukce apod.), pokud to bude technicky moûné a
hospodárné.
Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející zastaviteln˝mi plochami a plochami
p¯estaveb budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky nevyhovujících úsek˘ sítí, a stávající sítÏ TI
budou doplnÏny nov˝mi tak, aby byla zajiötÏna funkËnost systém˘ ve¯ejné infrastruktury.
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OdvodnÏní území
Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny
prost¯ednictvím deöùové kanalizace a odvodÚovacích p¯íkop˘ a ûlab˘.
V místech zv˝öeného nátoku povrchov˝ch vod do intravilánu obcí z jeho okolí (zejména na
jiûním okraji obcí) budou realizovány záchytné p¯íkopy, na vtocích do deöùové kanalizace budou
instalovány horské vpusti (s lapáky splavenin) Ëi budou realizována obdobná opat¯ení pro bezpeËn˝
odvod povrchov˝ch vod a pro zajiötÏní funkËnosti systému deöùové kanalizace. Po obvodu intravilánu sídla
a podél komunikací budou doplÚovány chybÏjící úseky odvodÚovacích p¯íkop˘ a provádÏna dalöí
opat¯ení pro zajiötÏní funkËnosti systému odvodnÏní.
Splaökové a deöùové odpadní vody
Staröí obecní kanalizaci bude vyuûita pouze pro odvádÏní deöùov˝ch vod. Stávající deöùová
kanalizace bude provozována a udrûována tak, aby splÚovala vöechny poûadavky zákona
Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní. Stávající stavby
a za¯ízení budou chránÏny.
Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síù deöùové kanalizace. Navrûená deöùová
kanalizace bude p¯eváûnÏ odvádÏt deöùové vody z komunikací a p¯ilehl˝ch zpevnÏn˝ch ploch. Deöùové
vody z jednotliv˝ch stavebních parcel (plochy st¯ech, zpevnÏné plochy) budou v maximální moûné mí¯e
zachycovány a vsakovány na tÏchto parcelách v souladu s platn˝mi právními p¯edpisy a geologick˝mi a
hydrogeologick˝mi podmínkami dané lokality.
OdvádÏní splaökov˝ch vod bude ¯eöeno novou splaökovou kanalizací, oddílnou. »iötÏní
odpadních vod bude probíhat na dvou »OV, umístÏn˝ch u severov˝chodních okraj˘ intravilán˘ Pavlovic
u Kojetína a UnËic. Odtok vyËiötÏn˝ch vod bude zaústÏn v UnËicích do Pavl˘vky a v Pavlovicích u Kojetína
do bezejmenného pravob¯eûního p¯ítoku Pavl˘vky.
Do splaökové kanalizace budou p¯ivádÏny pouze odpadní vody splaökové, ne deöùové, nebo
pr˘myslovÏ zneËiötÏné (ropné látky, tuky, tÏûké kovy atd.), jinak musí b˝t p¯edËiötÏny. Odkanalizování
bude díky morfologii terénu tvo¯eno p¯eváûnÏ stokami splaökové gravitaËní kanalizace, v závislosti na
technicko-ekonomick˝ch pomÏrech dané plochy rovnÏû i tlakovÏ. V rámci v˝stavby systému splaökové
kanalizace bude ukonËeno uûívání stávajících septik˘.
Splaökové odpadní vody komunálního charakteru z areálu zemÏdÏlské farmy budou jako
doposud svedeny do jímek na vyváûení a zpracovány v souladu s platn˝mi p¯episy.
Odkanalizování navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch Z1 - Z7 naváûe na v˝öe uvedenou navrûenou
koncepci. U navrûené zastavitelné plochy Z6 je p¯ípustné, aby odpadní vody byly jímány v jímce na
vyváûení a likvidovány v souladu s platn˝mi p¯edpisy.
Zásobování vodou
SouËasn˝ zp˘sob zásobování vodou bude zachován. Stávající p¯ivádÏcí vodovodní ¯ady a za¯ízení
pro rozvod vody budou chránÏny.
DistribuËní síù ve¯ejného vodovodu bude rozöí¯ena do ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch,
distribuËní ¯ady budou, pokud to technicko-ekonomické podmínky dovolí, zaokruhovány. Dimenzování
nov˝ch vodovodních ¯ad˘ bude odpovídat zajiötÏní öpiËkov˝ch odbÏr˘ a zajiötÏní dodávky poûární vody.
Rekonstrukce, p¯eloûky a zmÏny zásobovacích a distribuËních ¯ad˘ a za¯ízení na vodovodní síti jsou
p¯ípustné.
Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno prost¯ednictvím stávající sítÏ VVN, VN a stávajících
trafostanic, které budou dle pot¯eby posíleny. UmístÏní dalöích trafostanic je p¯ípustné, pokud neomezí
vyuûití ploch, ve¯ejnou infrastrukturu a navrûené ve¯ejnÏ prospÏöné stavby.
Stávající venkovní vedení v zastavÏném území bude nahrazeno (v závislosti na technick˝ch
podmínkách) podzemními kabelov˝mi vedeními. Rozvody elektrické sítÏ NN v zastaviteln˝ch plochách
budou vedeny vûdy podzemní kabelovou trasou.
Vedení VN m˘ûe b˝t v dílËích úsecích p¯eloûeno; v zastavÏném území nabo v zastaviteln˝ch
plochách bude vedeno (v závislosti na technick˝ch podmínkách) podzemními kabelov˝mi trasami, trasy
mohou b˝t upraveny projektovou dokumentací.
Plynofikace
SouËasn˝ stav zásobování plynem bude zachován, stávající stavby a za¯ízení pro rozvod plynu
budou chránÏny. DistribuËní síù ve¯ejného plynovodu bude rozöí¯ena do ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch
ploch, distribuËní ¯ady budou, pokud to technicko-ekonomické podmínky dovolí, zaokruhovány.
Dimenzování nov˝ch plynovodních ¯ad˘ bude odpovídat zajiötÏní öpiËkov˝ch odbÏr˘. Rekonstrukce,
p¯eloûky a zmÏny zásobovacích a distribuËních ¯ad˘ a za¯ízení na plynovodní síti jsou p¯ípustné.
Telekomunikace
Stávající telekomunikaËní vedení a telekomunikaËní za¯ízení budou chránÏna. TelekomunikaËní
sítÏ budou rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estavby.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
Rozvody VO a místního rozhlasu budou rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estavby.
Nová vedení budou realizována jako podzemní kabelová soubÏûnÏ s rozvody NN a bezdrátovÏ.
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d.3) ObËanské vybavení
Budou zachovány vöechny stávající stavby a za¯ízení obËanského vybavení. Vzhledem
k d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj území mohou b˝t za¯ízení obËanského vybavení
umísùována dle podmínek funkËního ËlenÏní území v zastavÏném území, plochách p¯estavby i
v zastaviteln˝ch plochách.
Pro doplnÏní stávajícího obËanského vybavení se vymezuje v lesíku za hřbitovem zastavitelná
plocha Z6 pro umístění objektu a za¯ízení obËanského vybavení.
d.4) Ve¯ejná prostranství
Navrhování a vyuûívání ve¯ejn˝ch prostranství bude v souladu s platn˝mi p¯edpisy, p¯edevöím
s ustanoveními § 22 vyhl. 501/2006 Sb., a s dalöími ustanoveními územního plánu.
d.5) Nakládání s odpady
SouËasná koncepce zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy, návrh
p¯edpokládá zachování stávajících míst s kontejnery pro ukládání t¯ídÏného odpadu.

e)

koncepce uspo¯ádání krajiny
vËetnÏ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmÏny v jejich vyuûití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat¯ení, ochrana p¯ed povodnÏmi, rekreace,
dob˝vání nerost˘ a podobnÏ

e.1) NezastavÏné území
NezastavÏn˝m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavÏného území nebo do zastavitelné
plochy. Územním plánem Pavlovice u Kojetína jsou vymezena tato opat¯ení (zmÏny vyuûití území
nestavební povahy):
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K1
plochy smíöené nezastavÏného území (NS)
z¯ízení poldru

OznaËení plochy:
DílËí ËlenÏní:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K2
K2.1, K2.2
plochy p¯írodní (NP), plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
zaloûení dílËích Ëástí lokálního biokoridoru LBK3

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K3
plochy p¯írodní (NP)
zaloûení dílËí Ëásti lokálního biokoridoru LBK4

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

K4
plochy smíöené nezastavÏného území (NS), plochy smíöené
nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
pozemek pro z¯ízení p¯ístupové cesty k »OV, vymezení plochy
existující krajinné zelenÏ

Navrûené opat¯ení:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K5
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující krajinné zelenÏ

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K6
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující ochranné zelenÏ

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K7
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující ochranné zelenÏ

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K8
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující ochranné zelenÏ
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OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K9

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K10
plochy smíöené nezastavÏného území (NS)
pozemek pro napojení polní cesty, ochrana zelenÏ

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

K11

plochy zelenÏ - soukromá a vyhrazená (ZS)
doplnÏní pásu zahrad po obvodu sídla

plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV), plochy smíöené nezastavÏného

Navrûené opat¯ení:

území (NS)
z¯ízení vodní nádrûe a p¯eloûení polní cesty

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

K12
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující krajinné zelenÏ

Plochy opat¯ení jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Pavlovice u Kojetína (V˝kres
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). Podmínky pro umísùování staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro funkËní
plochy v nezastavÏném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch
s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
e.2) Stanovení podmínek pro Územní systém ekologické stability
V ¯eöeném území jsou vymezeny tyto prvky místního územního systému ekologické stability:
-

lokální biocentrum LBC1
lokální biocentrum LBC2
lokální biokoridor LBK 1
lokální biokoridor LBK 2
lokální biokoridor LBK 3
lokální biokoridor LBK 4
lokální biokoridor LBK 5
interakËní prvky IP1, IP2, IP3, IP4, IP7, IP8, IP11a,
IP12, IP13, IP15,
interakËní prvky IP5, IP6, IP9, IP10, IP14

Ëást. existující, Ëást. navrûen˝
navrûen˝
existující
Ëást. existující, Ëást. navrûen˝
Ëást. existující, Ëást. navrûen˝
navrûen˝
Ëást. existující, Ëást. navrûen˝
existující
navrûené

Prvky ÚSES - biokoridory a biocentra - jsou vymezeny jako plochy p¯írodní (NP). InterakËní prvky
jsou vymezeny jako plochy p¯írodní (NP) nebo liniovÏ. Podmínky ochrany ploch ÚSES jsou uvedeny
v kapitole f). Rozsah ploch urËen˝ch pro realizaci územního systému ekologické stability je vymezen
graficky ve v˝kresu Ë. 2 ÚP Pavlovice u Kojetína (Hlavní v˝kres).
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Územním plánem Pavlovice u Kojetína je vymezena síù místních a p¯ístupov˝ch komunikací na
plochách smíöen˝ch nezastavÏného území (NS), a dále jako souËást ploch zemÏdÏlsk˝ch (NZ). Tyto
komunikace slouûí k zajiötÏní dopravní obsluhy staveb a ploch, zp¯ístupÚují lesní a zemÏdÏlské pozemky
a slouûí turistice a rekreaËnímu vyuûívání krajiny. Tyto cesty nesmí b˝t p¯ehrazovány a uzavírány (ploty,
bránami apod.).
e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a zvyöování retenËních schopností krajiny
V celém rozsahu nezastavÏného území je p¯ípustné realizovat protierozní opat¯ení a z¯izovat vodní nádrûe
do v˝mÏry 1000 m2, p¯itom nesmí b˝t omezena Ëi ohroûena urbanistická koncepce a navrûené ve¯ejnÏ
prospÏöné stavby.
e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
ZastavÏné území není p¯ímo ohroûeno povodní. Pro ochranu zastavÏného území obce p¯ed
povodnÏmi bude obec chránÏna navrûen˝m poldrem K1. Pro ochranu p¯ed svahov˝mi vodami budou
respektovány a ¯ádnÏ udrûovány stávající odvodÚovací p¯íkopy a deöùová kanalizace a budou doplnÏny
navrûené úseky odvodÚovacích p¯íkop˘ a deöùové kanalizace.
e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny nejsou vymezeny plochy. Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí
krajiny (pÏöí turistika, cykloturistika, bÏûecké lyûování) jsou chránÏny místní a úËelové komunikace
procházející ¯eöen˝m územím (viz bod e.3).
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e.7) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
Územní plán Pavlovice u Kojetína nevymezuje plochy, na kter˝ch by byla p¯ípustná tÏûba nerost˘.

f)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
ÚP Pavlovice u Kojetína vymezuje z hlediska funkËního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich

vyuûití:
Plochy smíöené obytné - tradiËní venkovská zástavba (SV1)
Plochy smíöené obytné - tradiËní venkovská zástavba jsou vymezeny v lokalitách se
stabilizovanou zástavbou tvo¯enou historick˝mi statky a domy a s historick˝m uspo¯ádáním staveb, dvor˘,
zahrad a ve¯ejn˝ch prostranství. ÚËelem vymezení plochy je zajiötÏní podmínek pro bydlení a pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby a zemÏdÏlské
v˝roby vËetnÏ chovu hospodá¯sk˝ch zví¯at, pokud tyto Ëinnosti splÚují obecnÏ platné p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a pro hromadnou rekreaci
v malém mÏ¯ítku, pozemky ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ ploch
ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ), pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, pozemky vodních tok˘ a ploch, pozemky protierozních,
protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
do ploch smíöené obytné - tradiËní venkovská zástavba lze
zahrnout pozemky se stavbami a za¯ízeními obËanského vybavení,
neruöící v˝roby, neruöící zemÏdÏlské v˝roby a chovu zví¯at, stavby a
za¯ízení fotovoltaick˝ch elektráren situovan˝ch pouze na st¯echách
objekt˘, které jsou definovány jako neruöící a které:
• sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání
staveb a za¯ízení ve svém okolí,
• nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
• sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
• mají kapacity úmÏrné potenciálu daného území a jsou v souladu
s jeho charakterem, z toho stavby a za¯ízení pro obchod a
stravování do 300 m² prodejní Ëi odbytové plochy,
• splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb
a za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
Do ploch smíöené obytné - tradiËní venkovská zástavba lze dále
zahrnout doËasné stavby a za¯ízení pro informace, reklamu a
propagaci, pokud jejich v˝stavba nenaruöí hodnoty tradiËní
venkovské zástavby.
vöe ostatní.

Prostorové uspo¯ádání:
• Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot tradiËní venkovské zástavby vËetnÏ mÏ¯ítka,
uspo¯ádání a míry vyuûití ploch.
• Zvláötní d˘raz bude kladen na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu architektonick˝ch hodnot
stávajících historicky cenn˝ch staveb
• Nová v˝stavba v zastavÏném území bude p¯izp˘sobena tradiËnímu p˘dorysnému uspo¯ádání zástavby.
• Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení
architektonické jednoty celku.
• Nové stavby a zmÏny staveb v území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny
obytné stavby urËující charakter místa (bez zapoËítání sklonitosti terénu).
• Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby,
vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky
místní komunikace.
• U zámÏr˘ staveb, které mÏ¯ítkem, uspo¯ádáním, nebo mírou vyuûití ploch budou vyboËovat z logiky
dneöní urbanistické struktury, bude v územním ¯ízení odbornÏ posouzen soulad zámÏr˘ s ve ve¯ejném
zájmu chránÏn˝mi urbanisticko-architektonick˝mi hodnotami území.
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Plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a
pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby a
zemÏdÏlské v˝roby vËetnÏ chovu hospodá¯sk˝ch zví¯at, pokud tyto Ëinnosti splÚují obecnÏ platné
p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a pro hromadnou rekreaci
v malém mÏ¯ítku, pozemky ve¯ejn˝ch
prostranství, (vËetnÏ ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ), pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, pozemky vodních tok˘
a ploch, pozemky protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních
opat¯ení.
do ploch smíöené obytné - venkovské lze zahrnout pozemky se
stavbami a za¯ízeními obËanského vybavení, neruöící v˝roby, neruöící
zemÏdÏlské v˝roby a chovu zví¯at, stavby a za¯ízení fotovoltaick˝ch
elektráren situovan˝ch pouze na st¯echách objekt˘, které jsou
definovány jako neruöící a které:
• sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání
staveb a za¯ízení ve svém okolí,
• nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
• sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
• mají kapacity úmÏrné potenciálu daného území a jsou v souladu
s jeho charakterem, z toho stavby a za¯ízení pro obchod a
stravování do 300 m² prodejní Ëi odbytové plochy,
• splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb
a za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
Do ploch smíöené obytné - venkovské lze dále zahrnout doËasné
stavby a za¯ízení pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich
v˝stavba nenaruöí hodnoty venkovské zástavby.
vöe ostatní.

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:
• Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot venkovské zástavby vËetnÏ mÏ¯ítka, uspo¯ádání a
míry vyuûití ploch.
• Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení
architektonické jednoty celku.
• Nové stavby a zmÏny staveb v území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny
obytné stavby urËující charakter místa (bez zapoËítání sklonitosti terénu).
• Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby,
vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky
místní komunikace.
• U zámÏr˘ staveb, které mÏ¯ítkem, uspo¯ádáním, nebo mírou vyuûití ploch budou vyboËovat z logiky
dneöní urbanistické struktury, bude v územním ¯ízení odbornÏ posouzen soulad zámÏr˘ s ve ve¯ejném
zájmu chránÏn˝mi urbanisticko-architektonick˝mi hodnotami území.
Plochy obËanského vybavení (OV)
Plochy obËanského vybavení jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené
umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb a za¯ízení obËanského vybavení, maloobchodu a sluûeb
v drobném mÏ¯ítku (za¯ízení místního v˝znamu) a k zajiötÏní podmínek pro jejich uûívání v souladu
s jejich úËelem.
Hlavní vyuûití:

Dalöí p¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro vzdÏlávání a
v˝chovu, sociální sluûby, péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu,
ve¯ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a
administrativu, tÏlov˝chovu a sport, ubytování, stravování, sluûby,
vÏdu a v˝zkum, obËanské vybavení komerËního charakteru místního
v˝znamu.
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné
zelenÏ), pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky vodních tok˘ a ploch, pozemky protierozních,
protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
do ploch obËanského vybavení lze zahrnout pozemky se stavbami
byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení a dalöích staveb pro bydlení,
pokud charakter plochy a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb
pro bydlení. Do ploch obËanského vybaveni lze zahmout pozemky
staveb a za¯ízení neruöící v˝roby, pozemky staveb a za¯ízení pro
sbÏr a t¯ídÏní komunálního odpadu, stavby a za¯ízení
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fotovoltaick˝ch elektráren situovan˝ch pouze na st¯echách objekt˘,
pozemky a stavby a za¯ízení pro parkování, které jsou definovány jako
neruöící a které:
• sv˝m provozem a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb,
ploch a za¯ízení ve svém okolí,
• nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
• sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
• mají kapacity úmÏrné potenciálu daného území a jsou v souladu
s jeho charakterem.
Do ploch obËanského vybavení lze dále zahrnout doËasné stavby a
za¯ízení pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich v˝stavba
nenaruöí hodnoty tradiËní venkovské zástavby.
vöe ostatní.

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:
• Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot tradiËní venkovské zástavby vËetnÏ mÏ¯ítka,
uspo¯ádání a míry vyuûití ploch.
• Zvláötní d˘raz bude kladen na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu architektonick˝ch hodnot
stávajících historicky cenn˝ch staveb.
• Nová v˝stavba v zastavÏném území bude p¯izp˘sobena tradiËnímu p˘dorysnému uspo¯ádání zástavby
• Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení
architektonické jednoty celku.
• Nové stavby a zmÏny staveb v území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny
obytné stavby a stavby obËanské vybavenosti urËující charakter místa (bez zapoËítání sklonitosti terénu).
• Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby,
vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky
místní komunikace.
• U zámÏr˘ staveb, které mÏ¯ítkem, uspo¯ádáním, nebo mírou vyuûití ploch budou vyboËovat z logiky
dneöní urbanistické struktury, bude v územním ¯ízení odbornÏ posouzen soulad zámÏr˘ s ve ve¯ejném
zájmu chránÏn˝mi urbanisticko-architektonick˝mi hodnotami území.
Plochy obËanského vybavení - tÏlov˝chovná a sportovní za¯ízení (OS)
Plochy obËanského vybavení - tÏlov˝chovná a sportovní za¯ízení jsou vymezeny za úËelem
zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání sportovních staveb a za¯ízení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro sport, rekreaci,
p¯echodné ubytování a ve¯ejné stravování.
pozemky staveb a za¯ízení dalöích druh˘ obËanského vybavení
sluËiteln˝ch s hlavním vyuûitím, pozemky ve¯ejn˝ch prostranství
(vËetnÏ ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ), pozemky související dopravní
a technické infrastruktury, pozemky vodních tok˘ a ploch, pozemky
protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
do ploch obËanského vybavení - tÏlov˝chovná a sportovní za¯ízení lze
zahmout pozemky pro stavbu byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení,
pokud charakter plochy a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro
bydlení. Do ploch obËanského vybavení - tÏlov˝chovná a sportovní
za¯ízení lze dále zahrnout pozemky, stavby a za¯ízení pro parkování,
pozemky stavby a za¯ízení fotovoltaick˝ch elektráren situovan˝ch
pouze na st¯echách objekt˘ a doËasné stavby a za¯ízení pro
informace, reklamu a propagaci, pokud jsou sluËitelné s hlavním
vyuûitím a jejich v˝stavba nenaruöí hodnoty tradiËní venkovské
zástavby souvisejícího území.
vöe ostatní.
u zámÏr˘ staveb, které mÏ¯ítkem, uspo¯ádáním, nebo mírou vyuûití
ploch budou vyboËovat z logiky dneöní urbanistické struktury, bude
v územním ¯ízení odbornÏ posouzen soulad zámÏr˘ s ve ve¯ejném
zájmu chránÏn˝mi urbanisticko-architektonick˝mi hodnotami území.

Plochy obËanského vybavení - h¯bitovy (OH)
Plochy obËanského vybavení - h¯bitovy jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání poh¯ebiöù.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

pozemky ve¯ejn˝ch poh¯ebiöù.
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství.
vöe ostatní.
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Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)
Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba jsou vymezeny za úËelem vyuûití pozemk˘
zemÏdÏlsk˝ch staveb v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb je vylouËeno zaËlenÏní
pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití. Pro stavby a za¯ízení platí, ûe negativní úËinky a
vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání stávajících staveb a za¯ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru, danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

pozemky staveb a za¯ízení pro zemÏdÏlskou v˝robu a skladování.
pozemky staveb a za¯ízení pro skladování, sluûby, obchod a
administrativu (zejména stavby pro maloobchodní prodej,
administrativní a správní budovy a za¯ízení), pozemky související
dopravní a technické infrastruktury, pozemky vodních
tok˘ a ploch, pozemky protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních
opat¯ení.
do ploch v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba lze zahrnout
pozemky staveb a za¯ízení pro v˝robu, pokud sv˝m charakterem
splÚují podmínky na umístÏní v této ploöe. Do ploch v˝roby a
skladování - zemÏdÏlská v˝roba lze zahrnout stavby byt˘
sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter plochy a její
uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
Do ploch v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba lze dále zahrnout
pozemky staveb a za¯ízení pro bioplynové stanice a pozemky
Ëerpacích stanic pohonn˝ch hmot, které sv˝m provozováním a
technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a za¯ízení ve svém
okolí a nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území.
Do ploch smíöen˝ch v˝robních lze dále zahrnout pozemky, stavby a
za¯ízení pro parkování, pozemky stavby a za¯ízení fotovoltaick˝ch
elektráren situovan˝ch pouze na st¯echách objekt˘, a doËasné stavby
a za¯ízení pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich v˝stavba
nenaruöí hodnoty tradiËní venkovské zástavby souvisejícího území.
vöe ostatní.
u zámÏr˘ staveb, které mÏ¯ítkem, uspo¯ádáním, nebo mírou vyuûití
ploch budou vyboËovat z logiky dneöní urbanistické struktury, bude
v územním ¯ízení odbornÏ posouzen soulad zámÏr˘ s ve ve¯ejném
zájmu chránÏn˝mi urbanisticko-architektonick˝mi hodnotami území.

Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené
umístÏní, rozsah a dostupnost pozemk˘ ve¯ejn˝ch prostranství a k zajiötÏní podmínek pro jejich uûívání
v souladu s jejich v˝znamem a úËelem.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

ve¯ejná prostranství.
pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné
s úËelem ve¯ejn˝ch prostranství, plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ,
pozemky vodních tok˘ a ploch, pozemky protierozních,
protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
doËasné stavby a za¯ízení charakteru obËanské vybavenosti, mající
p¯ímou souvislost s funkcí ve¯ejn˝ch prostranství, pokud jsou sv˝m
charakterem sluËitelné s úËelem ve¯ejn˝ch prostranství, drobná
doprovodná a sakrální architektura, pozemky oplocen˝ch h¯iöù,
doËasné stavby a za¯ízení pro informace, reklamu a propagaci, pokud
jsou v souladu s hlavním vyuûitím.
vöe ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - silniËní (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - silniËní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘
silniËních dopravních staveb a za¯ízení a k zajiötÏní dopravní p¯ístupnosti jin˝ch ploch (zejména za úËelem
zajiötÏní pr˘chodnosti krajinou, kterou tvo¯í plochy nezastavÏného území, k zajiötÏní p¯ístupnosti
vybran˝ch staveb umístÏn˝ch v krajinÏ a obsluhy zemÏdÏlsk˝ch a lesních pozemk˘).
Hlavní vyuûití:

Dalöí p¯ípustné vyuûití:

pozemky silnic, vybran˝ch místních komunikací a místních úËelov˝ch
komunikací (vËetnÏ pozemk˘, na kter˝ch jsou umístÏny souËásti
komunikace jako náspy, zá¯ezy, opÏrné zdi, mosty a doprovodná a
izolaËní zeleÚ).
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství, pozemky staveb dopravních za¯ízení a
dopravního vybavení (zejména autobusové zastávky, odstavné a
parkovací plochy), pozemky a za¯ízení technické infrastruktury,
pozemky vodních tok˘ a ploch, pozemky protierozních,
13

Nep¯ípustné vyuûití:

protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
vöe ostatní.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘ v p¯ípadech,
kdy vyuûití pozemk˘ pro tuto infrastrukturu vyluËuje jejich zaËlenÏní do ploch jiného zp˘sobu vyuûití a kdy
jiné vyuûití tÏchto pozemk˘ není moûné.
Liniová vedení sítí technické infrastruktury je p¯ípustné vést i jinou plochou.
Hlavní vyuûití:

Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznÏ
souvisejících za¯ízení (vodovod˘, vodojem˘, kanalizace, Ëistíren
odpadních vod, staveb a za¯ízení pro nakládání s odpady, trafostanic,
energetick˝ch vedení, komunikaËních vedení a za¯ízení ve¯ejné sítÏ,
plynovod˘, ropovod˘ a produktovod˘).
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné
zelenÏ), pozemky související dopravní infrastruktury, pozemky krajinné
a sídelní zelenÏ, pozemky vodních tok˘ a ploch, pozemky
protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
vöe ostatní.

Plochy zelenÏ - na ve¯ejn˝ch prostranstvích (ZV)
Plochy zelenÏ - na ve¯ejn˝ch prostranstvích jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, rozsah a dostupnost p¯eváûnÏ parkovÏ upraven˝ch pozemk˘ ve¯ejné zelenÏ.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

upravené plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ.
pozemky dalöích druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství, pozemky související
obËanské, dopravní a technické infrastuktury sluËitelné s úËelem
ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejné zelenÏ, pozemky vodních tok˘ a ploch,
pozemky protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
vöe ostatní.

Plochy zelenÏ - soukromá a vyhrazená (ZS)
Plochy zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ jsou vymezeny zejména za úËelem
vyuûívání zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu nacházejících se p¯eváûnÏ
v zastavÏném území. Jde o pozemky, které se v˝znamnÏ podílejí na utvá¯ení charakteru urbanizovaného
území nebo jsou v˝znamnÏ dotËeny limity vyuûití území, a proto je na nich nutné omezit moûnost
umísùování staveb a dalöích za¯ízení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

pozemky zahrad a dalöí zemÏdÏlské p˘dy související s obytn˝m
územím.
pozemky ostatních ploch a krajinné zelenÏ, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury, pozemky vodních tok˘ a ploch,
pozemky protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení související s bydlením
(nap¯. zahrádká¯ské chaty, k˘lny, sklady, garáûe), neruöící v˝roby,
neruöící zemÏdÏlské v˝roby a chovu zví¯at, pro rekreaci a obËanskou
vybavenost, které:
• jsou umístÏny v zastavÏném území,
• sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání
staveb a za¯ízení ve svém okolí,
• nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
• sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
• mají kapacity úmÏrné potenciálu daného území a jsou v souladu
s jeho charakterem.
vöe ostatní.

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:
• Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot venkovské zástavby vËetnÏ mÏ¯ítka, uspo¯ádání a
míry vyuûití ploch.
• plochy staveb a za¯ízení mohou mít v˝mÏru maximálnÏ 150 m2 ucelenÏ zastavÏné plochy a podlaûnost
nejv˝öe jedno nadzemní podlaûí a podkroví.
• z prokazatelného d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby umístit aû na hranici
pozemku nebo vozovky místní a úËelové komunikace.
• u zámÏr˘ staveb, které mÏ¯ítkem, uspo¯ádáním, nebo mírou vyuûití ploch budou vyboËovat z logiky
dneöní urbanistické struktury, bude v územním ¯ízení odbornÏ posouzen soulad zámÏr˘ s ve ve¯ejném
zájmu chránÏn˝mi urbanisticko-architektonick˝mi hodnotami území.
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Plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
Plochy vodní a vodohospodá¯ské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro nakládání s
vodami, ochranu p¯ed jejich ökodliv˝mi úËinky a suchem, regulaci vodního reûimu území a plnÏní dalöích
úËel˘ stanoven˝ch právními p¯edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

pozemky vodních ploch, pozemky koryt vodních tok˘ vËetnÏ
doprovodn˝ch porost˘.
pozemky, za¯ízení a stavby urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské
vyuûití (vËetnÏ mal˝ch vodních elektráren), pozemky související
dopravní a technické infrastruktury (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek,
cyklostezek, bÏûeck˝ch tras a nauËn˝ch stezek), pozemky
protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení.
vöe ostatní.

Plochy zemÏdÏlské (NZ)
Plochy zemÏdÏlské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯evaûující zemÏdÏlské
vyuûití.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu.
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství, plochy
krajinné a doprovodné liniové zelenÏ, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury (úËelové komunikace slouûící
k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘, trasy turistick˝ch stezek,
cyklostezek, bÏûeck˝ch tras a nauËn˝ch stezek), stavby a jiná opat¯ení
pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k ochranÏ a zúrodnÏní p˘dního
fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí, zvelebení krajiny a zv˝öení
ekologické stability dle schválen˝ch pozemkov˝ch úprav.
vöe ostatní.

Plochy lesni (NL)
Plochy lesní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek vyuûití pozemk˘ pro les, vËetnÏ jeho
hospodá¯sk˝ch funkcí.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné

pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa.
pozemky staveb a za¯ízení lesního hospodá¯ství, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek,
cyklostezek, bÏûeck˝ch tras a nauËn˝ch stezek).
vyuûití: vöe ostatní.

Plochy p¯írodní (NP)
Plochy p¯írodní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny. Cílem
vymezení je územní ochrana zvláötÏ chránÏn˝ch území a ochrana ekosystém˘ územního systému
ekologické stability a dalöích ekologicky cenn˝ch Ëástí území (ekologické kostry území).
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

pozemky biocenter a biokoridor˘ ÚSES a dalöích zvláötÏ chránÏn˝ch a
chránÏn˝ch Ëástí p¯írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a
ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek,
bÏûeck˝ch tras a nauËn˝ch stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody
a krajiny.
vöe ostatní.

Plochy smíöené nezastavÏného území (NS)
Plochy smíöené nezastavÏného území jsou vymezeny zejména pro jiné úËely neû pro
zemÏdÏlství, lesní hospodá¯ství a pro zajiötÏní ochrany p¯írody a krajiny - nap¯íklad pozemky
hospodá¯sk˝ch cest, pozemky jinde neuvedené zelenÏ, ostatní plochy apod..
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

ostatní plochy nezastavÏného území.
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu, pozemky vodních ploch a
vodních tok˘, pozemky související dopravní nebo technické
infrastruktury (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek, bÏûeck˝ch
tras a nauËn˝ch stezek), protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních
opat¯ení sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny.
vöe ostatní.
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Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ jsou vymezeny zejména pro ochranu
a rozvoj krajinné zelenÏ, pro plnÏní protierozních funkcí a revitalizace niv vodních tok˘, pro ochranu
povrchov˝ch a podzemních vod, pro ochranu p¯ed povodnÏmi a pro zvyöení retenËních schopností
krajiny.
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu v ploöe je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

ostatní plochy krajinné zelenÏ.
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu s up¯ednostnÏním
mimoprodukËních funkcí, vËetnÏ úËelov˝ch komunikací slouûících
k jejich obhospoda¯ování, pozemky vodních ploch a vodních tok˘,
pozemky p¯irozen˝ch a p¯írodÏ blízk˝ch ekosystém˘, pozemky
související dopravní nebo technické infrastruktury (vËetnÏ tras
turistick˝ch stezek, cyklostezek, bÏûeck˝ch tras a nauËn˝ch stezek),
protierozních, protipovodÚov˝ch a retenËních opat¯ení sluËitelné
s úËelem ochrany p¯írody a krajiny.
vöe ostatní.

Uspo¯ádání funkËního vyuûití ploch je vymezeno ve v˝kresu Ë. 2 (Hlavní v˝kres). Dalöí podmínky
prostorového uspo¯ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy
p¯estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.

g)

vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení, staveb a opat¯ení
k zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk˘m a stavbám vyvlastnit

Ve¯ejnÏ prospÏönou stavbou jsou vybrané stavby dopravní a technické infrastruktury urËené
k rozvoji území. Pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, které mají liniov˝ charakter platí, ûe právo vyvlastnÏní bude
uplatnÏno pouze na plochy nezbytné k jejich v˝stavbÏ a plochy nezbytné k zajiötÏní jejich v˝stavby a
¯ádného uûívání pro stanoven˝ úËel.
Územním plánem Pavlovice u Kojetína jsou dle § 170 STZ vymezeny tyto plochy a koridory
ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb s právem vyvlastnÏní:
Technická infrastruktura (TI)
»OV vËetnÏ podmiÚujících staveb
technické infrastruktury

pozemek KN Ë.:
1461, 491/3, 493/2, 16/1, 497/4, 17, 497/3, 497/1

VT2

»OV vËetnÏ podmiÚujících staveb
technické infrastruktury

2039, 2023, 1645, 1663, 1664, 870/1

VT3

TI - splaöková kanalizace

714, 15/7, 17, 19/1, 26/3, 60/3, 61, 74/1, 74/10,
74/27, 74/3, 74/6, 74/7, 74/8, 220/1, 469/5,
469/6, 489/2, 491/3, 491/4, 493/1, 493/2, 494,
495, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2,
508/23, 508/3, 508/5, 508/6, 508/67, 508/7,
508/73, 508/76, 508/8, 508/80, 508/81, 508/82,
508/83, 508/84, 508/85, 595/109, 768/4, 768/6,
857, 870/1, 871/4, 871/5, 878/1, 880/1, 896/1,
896/6, 896/8, 897/1, 897/4, 897/6, 911/1, 911/3,
1285

VT4

TI v ploöe Z5 vËetnÏ napojení

74/3, 76/13, 878/1, 896/6, 1462, 1463, 1464,
2053, 2002, 2046,

VT5

TI v ploöe Z3 a pro plochu P1
vËetnÏ napojení a p¯eloûek

15/7, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 19/1, 497/1, 497/3,
497/4, 878/1, 2055

VT6

TI v ploöe Z7 vËetnÏ napojení

870/1, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 2039

VT7

TI pro plochu P5 vËetnÏ napojení

870/1, 897/6, 2001, 1714, 1728

VT8

TI pro plochu Z6 vËetnÏ napojení

1418, 1422, 2002, 1464

VT1
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VT9

odvodÚovací p¯íkopy vËetnÏ napojení

1600, 1728, 1729, 1712, 2011, 2024, 2040

VD1

Dopravní infrastruktura
dopravní napojení plochy Z3 a »OV

pozemek KN Ë.:
16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 491/3, 493/2, 497/3,
497/4, 1641

VD2

dopravní napojení plochy Z5

1462, 1463, 1464, 1465, 2002, 2046, 2053,

VD3

záhumenková cesta plochy Z7 a
napojení polní cesty a »OV

1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 2010, 2023, 2039

VD4

rozöí¯ení uliËního profilu u plochy Z1

1537, 1543

VD5

rozöí¯ení uliËního profilu u plochy Z2

1535

VD6

úprava trasy silnice Ë. 433

1965, 2000, 2007,

VD7

úprava trasy silnice Ë. 43330

1801, 2000, 2008

VD8

z¯ízení odstavu a obratiötÏ autobus˘

1666, 1667, 1668

VD9

rozöí¯ení dopravního prostoru k¯iûovatky

41, 130, 896/2

Ve¯ejnÏ prospÏön˝m opat¯ením je opat¯ení nestavební povahy slouûící ke sniûování ohroûení
území a k rozvoji nebo k ochranÏ p¯írodního, kulturního a archeologického dÏdictví. Územním plánem
Pavlovice u Kojetína jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení:
VK1

Zaloûení prvk˘ ÚSES
zaloûení Ëásti lokálního biokoridoru LBK4

pozemek KN Ë.:
1728

VK2

Pr˘stupnost území
napojení polní cesty

pozemek KN Ë.:
1664, 1665, 2023

Rozsah ploch a koridor˘ pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení je vymezen ve v˝kresu Ë. 4
územního plánu Pavlovice u Kojetína (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací).

h)

vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a ve¯ejn˝ch prostranství, pro které lze uplatnit
p¯edkupní právo

Ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení, pro které lze uplatnit p¯edkupní právo,
nejsou v územním plánu Pavlovice u Kojetína vymezeny.

i)

stanovení kompenzaËních opat¯ení

Územním plánem Pavlovice u Kojetína nejsou kompenzaËní opat¯ení podle § 50 odst. 6
stavebního zákona stanovena.

j)

vymezení ploch a koridor˘ územních rezerv a stanovení moûného budoucího vyuûití, vËetnÏ
podmínek pro jeho provÏ¯ení
Územním plánem Pavlovice u Kojetína je vymezena tato plocha územní rezervy:
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OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Podmínky provÏ¯ení:

R1
plochy bydlení - v rodinn˝ch domech - venkovské (BV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘.
nestanovují se

Plocha územní rezervy je vymezena graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Pavlovice u Kojetína (V˝kres
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres).

k)

vymezení ploch, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno dohodou o
parcelaci

Plochy, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno dohodou o parcelaci, nejsou
v územním plánu Pavlovice u Kojetína vymezeny.

l)

vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
zpracováním územní studie

Plochy s provÏ¯ením zmÏn jejího vyuûití územní studií nejsou v územním plánu Pavlovice
u Kojetína vymezeny.

m)

vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
vydáním regulaËního plánu

Plochy a koridory, ve kter˝ch je po¯ízení a vydání regulaËního plánu podmínkou pro rozhodování
o zmÏnách v území, nejsou územním plánem Pavlovice u Kojetína navrûeny.

n)

stanovení po¯adí zmÏn v území
Etapizace není územním plánem Pavlovice u Kojetína navrûena.

o)

vymezení architektonicky nebo urbanisticky v˝znamn˝ch staveb

Architektonicky nebo urbanisticky v˝znamné stavby, pro které m˘ûe vypracovávat
architektonickou Ëást projektové dokumentace jen autorizovan˝ architekt, nejsou územním plánem
Pavlovice u Kojetína vymezeny.

p)

údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘ k nÏmu p¯ipojené grafické Ëásti

Textová Ëást územního plánu má 18 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 3 neËíslované strany (údaje o
po¯izovateli a projektantovi, záznam o úËinnosti a obsah).
1
2
3
4

Grafická Ëást územního plánu má 4 v˝kresy:
V˝kres základního ËlenÏní území
Hlavní v˝kres
V˝kres koncepce technické infrastruktury
V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací
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