
1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1. Všeobecné údaje

Obec:  Kobylá nad Vidnávkou
Kraj: Olomoucký
Pořizovatel: Městský úřad Jeseník, odbor regionálního rozvoje
Zpracovatel: Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk

1.2. Závaznost územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentace komplexně řeší funkční využití území, stanovuje zásady jeho

organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Z hlediska
závaznosti obsahuje části směrné a závazné. Závazné jsou základní zásady uspořádání území a limity jeho
využití stanovené v regulativech funkčního a prostorového rozvoje území. Ostatní části řešení jsou
směrné.

Závaznou část územního plánu může měnit jen po zpracování změn ten orgán, který tuto
dokumentaci schválil; směrnou část může upřesňovat v průběhu času pořizovatel na základě přiměřeného
projednání.

1.3. Účel regulativů územního rozvoje
Regulativy jsou závazná pravidla vyjádřená slovně, číselně nebo graficky, která upravují funkční a

prostorové uspořádání území. Regulativy jsou společným vyjádřením základních funkcí závazných
regulativů územního rozvoje, které  jsou  podkladem pro stanovení  obecně závazných pokynů pro řízení
stavební činnosti v řešeném území.

1.4. Cíle regulativů územního rozvoje
Cílem regulativů územního rozvoje je:
- účelně využívat území obce ve smyslu schváleného územního plánu,
- regulovat stavební činnost tak, aby zájmy jednotlivých občanů, podniků a organizací nebyly
  v rozporu s dlouhodobými zájmy obce jako celku,
- zlepšovat životní prostředí,
- chránit historický obraz obce a přírodní prostředí v jejím zázemí,
- stanovovat diferencovaně podmínky pro stavební činnost podle charakteru území.

1.5. Rozsah platnosti
Správní území obce Kobylá zahrnuje pouze jedno katastrální území Kobylá nad Vidnávkou.

- Území je řešeno pro návrhové období 15 let.
- Regulativy se stávají závaznými schválením a vymezením závazné části územně plánovací
dokumentace. Regulativy jsou vyhlašovány obecně závaznou vyhláškou - po nabytí její účinnosti jsou
regulativy obecně závazné. V závazné části jsou vymezeny také veřejně prospěšné stavby,  pro které lze
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. Jejich ustanoveními nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze
stavebního zákona a navazujících právních předpisů.

2. Závazné regulativy
2.1. Nástroje a zásady regulace

Územní plán obce Kobylá nad Vidnávkou obsahuje ve své grafické části výkres využití
jednotlivých ploch řešeného území obce v hlavním urbanistickém návrhu (v měřítku 1:5000), z něhož
vychází „návrh regulativů územního rozvoje“.

2.1.1. Základní typy ploch
Návrh regulativů územního rozvoje vymezuje dva základní funkční typy ploch :

A - plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné)
Plochy zastavitelné jsou vymezeny jednak současně zastavěným územím, jednak také plochami v

současnosti ještě nezastavěnými, ale k zastavění tímto územním plánem navrženými.
B - plochy neurbanizované (volné, krajinné, přírodní, nezastavitelné)
Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět

výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy
nebo v případech, které jsou taxativně stanoveny v jednotlivých regulativech.



Ta jsou dále rozčleněna do jednotlivých funkčních ploch s upřesněním možností využití území na
těchto plochách pomocí funkční, prostorové a urbanistické regulace.

2.2. Koncepční rozvoj území
a) Z hlediska koncepčního a prostorového rozvoje je území děleno na :

- stabilizované území  - území se současným charakterem zástavby daným stávajícími
funkčními a prostorovými vazbami (výška zástavby), které se nebudou podstatně  měnit
- rozvojové území  - území navržené pro založení nových funkčních a prostorových struktur

b) Administrativní členění
Řešené území se pro účely územního plánování dále člení :
-   z hlediska původního osídlení na  katastrální území,
- z hlediska statistiky a charakteru na  základní sídelní jednotky   

2.3. Hlavní cíle koncepčního řešení územního plánu
Výchozím hlediskem a cílem řešení územního plánu bude zajištění optimálního životního

prostředí obyvatelstva. Základní koncepce určí zásady uspořádání území a limity jeho využití.
Pro objektivní stanovení potřeb a priorit rozvoje obce byla definována základní rozvojová

strategie, z níž vychází také základní koncepce urbanistického rozvoje.

2.3.1. Strategie rozvoje
a) Hlavní záměry rozvoje

- Základní podmínkou dalšího rozvoje bude respektování stávajícího typu osídlení a historického
půdorysu  obce se zachovanou stávající zástavbou.

- Urbanistická kompozice sídla bude podřízena funkčnímu zónování sídla, konfiguraci terénu a
především  podmínkám území.

- V řešení budou zohledněny výhledové záměry bytové výstavby, občanské a technické
vybavenosti,  výroby, služeb a dalších funkčních složek v území.

- Kobylá se bude profilovat jako obec nabízející nové možnosti pro bydlení, kvalitní občanskou
vybavenost a pracovní příležitosti i vzhledem k blízkosti lázeňského města Jeseníka.
b) Hlavní  cíle  rozvoje

- V návaznosti na stávající technickou infrastrukturu byly stanoveny hlavní rozvojové plochy
bydlení. Nedostatečná technická infrastruktura byla v územním plánu optimálně navržena.

- Bude posilována nabídka vhodných strukturovaných pracovních příležitostí zejména v oblasti
služeb a menších živnostenských provozoven.

- Bude zajištěna dostatečná dimenze zařízení občanské vybavenosti.
- Bude zajištěna nabídka vhodných stavebních pozemků pro individuální bydlení.
- Zvláštní důraz  musí být kladen na:

- stanovení limitů využití území, ochranná pásma vodních toků a technickou infrastrukturu,
- uchování a doplnění původních prvků v krajině i v zastavěných částech obce,
- zabezpečení odpovídajícího prostředí pro další rozvoj obytných i rekreačních funkcí obce,
- respektování krajiny jako nedotknutelného území pro masivní urbanizaci,
- obytné území nových lokalit RD jako stabilizovanou strukturu  civilizované krajiny,
- produkci jako činnost přinášející prosperitu ve struktuře řemesel a malovýroby včetně obchodu,
- technickou infrastrukturu jako službu,
- ochranu území před povodněmi a nadměrnou erozí.

2.3.2. Základní koncepce urbanistického a technického řešení
a) Hlavní zásady prostorového řešení

- Rozvoj na nových plochách je řešen v souladu s potřebami obce a s ohledem na životní prostředí
a ekologickou únosnost území.

- V řešení byl uplatňován princip účelné arondace jednotlivých funkčních ploch (a funkcí) tak, aby
nedocházelo k dílčím kolizím mezi jednotlivými funkcemi.
b) Dle specifikace v textové části a hlavním urbanistickém výkrese bude respektována koncepce pro
rozvoj:

- bydlení
- občanského  vybavení
- ekonomického potencionálu  území



- rekreace
- dopravy
- zásobování vodou
- odkanalizování
- zásobování plynem
- zásobování elektrickou energií a rozvodů SLP

2.4. Limity využití území
Limitem se rozumí pevně stanovená relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota zajišťující ochranu

složek životního prostředí a zachování ekologické stability daná zákonem, vyhláškou nebo normou,
případně jiným obecně platným předpisem (obecně platnou vyhláškou o závazných částech ÚPO). Jako
závazná část územního plánu jsou vymezeny limity území, které omezují jeho využívání.
Limity se vztahují na tyto funkce v území:

1. Výstavba a infrastruktura
2. Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek
3. Ochrana přírody a krajiny
4. Zvláštní zájmy

2.4.1. Výstavba a infrastruktura
2.4.1.1. Výstavba silniční a železniční

Ochranná pásma jsou stanovena pro území mimo zastavěnou část obce v souladu se zněním
„Silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích“ (§ 30) a prováděcí vyhlášky č.104/1997
Sb v platném znění, a to v těchto vzdálenostech od osy komunikací:

Rychlostní silnice - 100,00 m
Silnice I. třídy-  50,00 m
Silnice II.třídy - 15,00 m
Silnice III.třídy - 15,00 m
MK II.tř. (mimo zástavbu obce) 15,00 m
Železniční trať-                    60,00 m od osy krajní koleje

2.4.1.2. Vzdušné vedení VVN a VN
Při plánování výstavby je nutno respektovat ochranná pásma stanovená zákonem č.458 ze

29.prosince 2000, §46:
 Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách

vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou
stranu:
- u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace   7 m
2. pro vodiče s izolací základní   2 m
3. pro závěsná kabelová vedení   1 m

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m
- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m
- u napětí nad 400 kV  30 m
- pro závěsná kabelová vedení 110 kV   2 m
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací
techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního
kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti:
- u venkovních elektrických stanic a dále u stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách 20m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 7 m,



- u kompaktních a zděných elektrických stanic s napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 2 m,
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

2.4.1.3. Plynovodní sítě
Ochranná pásma plynárenských zařízení
Jsou stanovena dle Energetického zákona z 12/2000, sbírka zákonů č. 458/2000:

V zastavěném území je ochranné pásmo STL a NTL plynovodu a přípojek 1m na každou stranu.
U ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.
U technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
Ve složitých případech může ministerstvo stanovit ochranné pásmo až na 200 m.

Bezpečnostní pásma plynových zařízení:
Druh zařízení velikost pásma
Podzemní zásobníky 250 m
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu nad 5m3 do 20 m3 20 m

nad 20 m3 do 100 m3 40 m
nad 100 m3 do 250 m3 60 m
nad 250 m3 do 500 m3 100 m
nad 500 m3 do 1000 m3 150 m
nad 1000 m3 do 3000 m3 200 m
nad 3000 m3 300 m

Plynojemy do 100 m3 30 m
nad 100 m3  50 m

Plnírny plynů (od technologie) 100 m
Zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m
Odpařovací stanice zkapalněných plynů 100 m
Kompresorové stanice (od technologie) 200 m
Regulační stanice vysokotlaké 10 m
Regulační stanice velmi vysokotlaké 20 m
Vysokotlaké plynovody do DN 100 15 m

do DN 250 20 m
nad DN 250 40 m

Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 100 m
do DN 500 150 m
nad DN 500 200 m

2.4.1.4. Telekomunikace
Dálkové kabely:
Důvodem stanovení limitu je zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu telekomunikačních kabelů

a zařízení. V ochranném pásmu je zakázáno: zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo
skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup ke
kabelům a ostatním zařízením anebo které by mohly ohrozit plynulost a bezpečnost jejich provozu.
Zároveň je zakázáno bez souhlasu organizace, v jejíž správě je chráněný kabel, provádět zemní práce,
které by mohly ohrozit kabely a zařízení a plynulost a bezpečnost jejich provozu. Ochranné pásmo  bylo
stanoveno: 1,5 m od osy kabelu na každou stranu, 3,0 m do hloubky, 3,0 m do výšky od terénu.

2.4.1.5. Ochranná pásma (pásma hygienické ochrany)
PHO čistírny odpadních vod  činí 50 m od souvislé bytové zástavby.
Kanalizační a vodovodní řady nemají ochranné pásmo
Ochranná pásma vodních zdrojů 1.a 2. Stupně
Provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce 6,0 m od břehové hrany
Záplavová území na toku Vidnávky Q 20 a Q 100
Výhradní ložiska nerostných surovin
Dobývací prostory nerostných surovin



Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Ochranné pásmo hřbitova dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.

2.4.2. Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek
Ochrana zdravých životních podmínek vychází ze základních požadavků na ochranu životního

prostředí jako celku, v dílčích částech souvisí s ochranou zdrojů pitné vody, ochrany ovzduší, dodržování
hygienických ochranných pásem, dodržování režimu nakládání s komunálním odpadem a ostatními
nebezpečnými odpady.
a) Ochranná pásma vodních toků, záplavová území, radonové riziko

- Ochranné pásmo vodních toků je mimo zastavěná území - 10 m (vyhláška MLVH ČSR č.
19/1978 Sb). V zastavěném území je nutno zachovat oboustranný volný manipulační pruh š. 6 m.

- Záplavové území - pro činnost v těchto prostorách platí zvláštní předpisy ve smyslu zák č. 254/
2001 Sb.,§ 67- Omezení v záplavových územích.

- Radonové riziko -  celé území náleží do 2. kategorie radonového rizika (střední riziko) - ÚP VÚC
Jeseníky.

2.4.3. Ochrana přírody a krajiny, ÚSES
a) Ochranné pásmo lesa

Ochranné pásmo lesních porostů činí 50 m od kraje lesa a jeho účelem je zachování produkčních a
mimoprodukčních funkcí lesa.
b) ÚSES

Plochy  určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.
c) Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) je v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 3
definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický
vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
orgán přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně  historických zahrad a parků.

2.4.4. Péče o památky
Vzhledem k příznivé poloze obce je možno najít v území archeologické zájmy, na nichž se mohou

vyskytovat  archeologické nálezy.
Při zemních pracích v prostoru zástavby je třeba dodržet povinnost ohlášení zahájení prací

oprávněné instituci, která zajistí prohlídku zemních prací a případnou záchranu narušených nálezů.
Investor se v tomto případě řídí § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění novely č.
242/1992 Sb., zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (§ 37, 39, 127), ve znění
pozdějších předpisů a v úplném znění zákona č. 197/1998 Sb.

2.4.5. Zvláštní požadavky
Požadavky vyplývající ze zájmů civilní obrany

Podle směrnice pro technická opatření civilní obrany musí dopravní síť v obcích zaručovat
nezavalitelnost tras pro volný průjezd hlavními směry, popřípadě po obvodě obce.

2.5. Vymezení zastavitelnosti území
V grafické části územního plánu jsou vymezeny :
- hranice současně zastavěného území,
- hranice zastavitelného území v návrhovém období, t.j. vymezení maximálního územního rozvoje

obce.

2.6. Charakteristika jednotlivých funkčních ploch podléhajících regulaci
Vymezení pojmů

Pro účely stanovení regulativů jednotlivých funkčních ploch se vymezují tyto základní pojmy:
1) Podmíněnost regulativů



- Přípustné: jsou základní činnosti, děje a zařízení v území obvyklé; realizované (povolitelné) bez
jmenovitého omezení, pouze za podmínek vymezení nebo určení obsahem příslušné platné právní úpravy

- Podmínečně přípustné: nejsou standardní součástí činností, dějů a zařízení v území obvyklých;
realizovatelné (povolitelné) po pečlivém individuálním posouzení povolujícím orgánem a shledání, že v
konkrétní situaci jsou splněny pro takové případy přímo v předmětu regulativu deklarované podmínky,
současně však musí být splněny podmínky vymezené nebo určené obsahem příslušné platné právní úpravy

- Výjimečně přípustné: nejsou standardní součástí činností, dějů a zařízení v území obvyklých;
jsou realizované (povolitelné) po pečlivém individuálním posouzení povolujícím orgánem a shledání, že v
dané konkrétní situaci se výslovný, v předmětném regulativu uvedený předpoklad výjimečného povolení
nedostane do rozporu s podmínkami vymezenými nebo určenými obsahem příslušné platné právní úpravy
a současně se v dané lokalitě (teritoriu) nenabízí vhodnější alternativní řešení, tzn., že je shledána
nezbytnost takového řešení.

- Nepřípustné:  jsou činnosti, děje a zařízení nerealizovatelné (nepovolitelné) za žádných
podmínek (po dobu platnosti takto pojaté části schválené  územně plánovací dokumentace).

2) Charakteristika některých činností a míra jejich únosnosti
- Chov drobného zvířectva: rozumí se maloprodukční chovatelská činnost drobných

hospodářských zvířat (např. slepice, králíci apod.) pro účely zásobování vlastní rodiny, pokud nedochází k
obtěžování sousedních nemovitostí, a to zejména zápachem a pokud se tak neděje podnikatelským
způsobem.

- Drobná pěstitelská činnost: rozumí se nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů
malopěstitelským způsobem pro účely zásobování vlastní rodiny.

- Živnost: je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

- Provozovna: rozumí se prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i
stánek a obdobné zařízení, zejména prodejní.

- Nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území: rozumí se technická zařízení
zajišťující zásobování vodou, odvádění odpadních vod, zásobování elektrickou energií s výjimkou
vzdušného vedení VN a VVN, zásobování plynem, telekomunikace a spoje, zásobování teplem - vyjma
nových tepelných zdrojů (výtopen).

- Neobtěžující a nerušící činnosti: rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují,
neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a  nemovitostí/1/ zejména
hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou a přípustnou/2/, která bude v konkrétních
případech (ad hoc) posouzena na základě hygienických předpisů /3/.

- Částečně obtěžující a rušící činnosti: rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy částečně
omezují a obtěžují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí/1/ zejména
hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nebo zvláštním působením na obyvatelstvo nad míru obvyklou a
přípustnou/2/, která již byla posouzena (např. stanovením pásma hygienické ochrany) nebo která teprve
musí být posouzena (např. hodnocením vlivu na životní prostředí)/3/.

- Obtěžující a rušící činnosti: rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy plně nebo
částečně omezují, obtěžují a ohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a
nemovitostí/1/ zejména možností havárie, hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nebo zvláštním
působením na obyvatelstvo nad míru obvyklou a přípustnou/2/, která již byla posouzena (např. stanovením
pásma hygienické ochrany) nebo která teprve musí být posouzena (např. hodnocením vlivu na životní
prostředí)/3/.

/1/ zejména ve smyslu  ustanovení :
 - čl. 11 zákona č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod
- § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů)
- § 2 odst. a) zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu
- § 1 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. stavební zákon (ve znění pozdějších předpisů)
- § 4 odst. 1 vyhlášky č. 137/1988 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
/2/ zejména ve smyslu ustanovení :
- §§ 5,8,12 a 17 a) zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
- §§ 5,7 a 8 zákona č.309/1991 Sb. o ochraně ovzduší
- zákona č. 389/1991 Sb. O státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (zejména
příloha č.2)
/3/ zejména ve smyslu ustanovení :
- §§ 2 odst. 1 písm. a),d) a 35 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. stavební zákon (ve znění pozdějších předpisů)



- § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 244/92 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí
- §§ 13,54 a 55 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
Výčet  činností v následujícím textu je pouze reprezentativní, není taxativní, takže činnosti, které

zde nejsou jmenovitě uvedeny, je třeba individuálně posoudit podle předmětu srovnatelného s uvedenými
činnostmi.

2.6.1. Plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné plochy)
2.6.1.1. Plochy pro bydlení  - objekty  se dvěma a více podlažími
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č. 2 –Hlavní výkres.
Charakteristika

Plochy vícepodlažní hromadné zástavby v bytových domech s dominující funkcí bydlení,
doplňované drobnými nevýrobními službami a stávající občanskou vybaveností v samostatných
objektech, obslužnými vozidlovými a pěšími komunikacemi, dopravou v klidu a plochami veřejné zeleně.
Při změnách užívání staveb bytových domů musí být zachována převažující funkce bydlení a byty nesmí
ztratit charakter bytů ve smyslu § 3 písm. b) a 1) vyhl. č.137/1998 Sb.
Přípustné  je využití:

- bydlení hromadné v bytových domech do 4. nadzemního podlaží s možností využití podkroví
objektů,
- doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy),
- místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky),
- plochy veřejné zeleně,
- nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území.

Výjimečně přípustné je využití a umisťování:
- likvidace a zmenšování ploch stávající veřejné zeleně pro účely výstavby nových ploch určených
pro dopravu v klidu (parkování),
- nové místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky),
- výstavba nových nadzemních skupinových garáží.

Nepřípustné je umisťování:
- bydlení hromadné v bytových domech nad 4 n.p.,
- průmyslová výroba a sklady,
- zemědělská výroba, sklady a zařízení,
- živnostenské provozovny,
- individuální rekreace,
- technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (hromadné čistírny odpadních vod),
- technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (skládky).

Prostorová regulace
- bytové domy mohou být pouze bodové (solitérní) vzhledem k charakteru zástavby ve značně členitém

terénu obce Žulová.

2.6.1.2. Plochypro bydlení nižší jak 2 podlaží
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č. 2 – Hlavní výkres.
Charakteristika

Plochy nízkopodlažní zástavby s dominující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech, s
možností chovu drobného zvířectva, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských provozoven
v objektech RD nebo na pozemcích u RD. Při změnách užívání staveb rodinných domů musí být zachován
charakter rodinného domu ve smyslu §3 písm.c) vyhl.č. 137/1998 Sb.
Přípustné je využití:

- bydlení individuální v rodinných domech do 2 nadzemních podlaží s možností využití podkroví,
s užitkovými zahradami,
- drobná občanská vybavenost a služby (např. holičství a kadeřnictví, kosmetické salóny, úklidové
služby, půjčovny průmyslového zboží a pod- nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny
(např. opravny rozhlasu, televize a reprodukčních přístrojů, opravny drobných elektrospotřebičů,
opravny chladniček a chladírenských zařízení; opravny plynových spotřebičů; opravny jízdních
kol, šicích strojů a kočárků; nožířství a brusičství; opravny hodin a klenotů; zakázková výroba a



opravny prádla, střihová služba, výroba a opravny kožené galantérie, sedlářství a brašnářství,
kožešnictví, knihařství, opravny sportovních potřeb, vazárny květin, čalounictví,
plynoinstalatérství a vodoinstalatérství, elektroinstalatérství, malířství a natěračství, sklenářství
apod.) v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných domů (ve smyslu ustanovení §50 odst.8
vyhl. č. 137/1998 Sb.),

           -chov drobného zvířectva a drobná pěstitelská činnost,
           - obslužné komunikace

- doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní zpevněné plochy).
Podmíněně přípustné je využití a umisťování:

- nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny (např. opravny rozhlasu, televize a
reprodukčních přístrojů, opravny drobných elektrospotřebičů, opravny chladniček a
chladírenských zařízení, opravny plynových spotřebičů, opravny jízdních kol, šicích strojů a
kočárků, nožířství a brusičství, opravny hodin a klenotů, zakázková výroba a opravny prádla,
modiství a kloboučnictví, střihová služba, výroba a opravny kožené galanterie, sedlářství a
brašnářství, kožešnictví, knihařství, opravny sportovních potřeb, vazárny květin, čalounictví,
plynoinstalatérství a vodoinstalatérství, elektroinstalatérství, malířství a natěračství, sklenářství
apod.) v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných domů (ve smyslu ustanovení §50 odst.8
vyhl. č.137/1998 Sb.) na pozemcích u rodinných domů (s max. zastavěnou plochou do 30 m2)
nebo na samostatných pozemcích (s max. zastavěnou plochou do 60 m2),
- individuální rekreace v rekreačních chalupách,
- nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území.

Výjimečně přípustné je využití a umisťování:
- částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny (např. zámečnictví stavební a nestavební,
truhlářství stavební a nestavební, kolářství a bednářství, lakýrnictví, autoopravny a autoservisy,
provozovny zednické a pokryvačské, klempířství, drobné provozovny stavební údržby apod.) na
pozemcích u rodinných domů (s max. zastavěnou plochou do 30 m2) nebo na samostatných
pozemcích (s max. zastavěnou plochou do 60m2).

Nepřípustné je umisťování:
- rušící a obtěžující živnostenské provozovny (např, kovářství, nástrojářství, kovoobráběčství,
smaltérství, galvanizérství apod.),
-   průmyslová výroba (např. výroba potravin a nápojů, chemická výroba, zpracování kůží a
plastických hmot, papírenská a polygrafická výroba apod.),
-   zemědělská výroba, sklady a zařízení zemědělské výroby.

Prostorová regulace:
- Rodinné domy mohou být:

- izolované (solitérní),
- řadové (v návaznosti na charakter stávající zástavby),
- dvojdomky (v odůvodněných případech v návaznosti na charakter stávající zástavby).

- Charakter novostaveb, modernizací, vestaveb a přístaveb ve stávající zástavbě musí být přizpůsoben
okolní zástavbě. Musí být respektována podlažnost okolní zástavby, objem objektů, zastavění pozemků,
tvar a krytina střech. Ve stávající zástavbě bude respektována stavební čára vymezená stávajícími objekty.
- Nově navržené rodinné domy  mohou být maximálně dvoupodlažní (1-2 podlaží), s možností využití
podkroví, s možností podsklepení nebo s technickým podlažím, tvar střechy bude přizpůsoben charakteru
sousedních objektů.
- Hlavní, převažující funkcí bude bydlení. Výstavba nebo zřizování objektů, nebo vestavby s jinou funkcí
(občanské vybavení, služby, živnostenské provozovny apod.) nesmí narušovat funkci hlavní. V rámci
výstavby nových objektů musí být zabezpečeno odstavování (garážování) osobních automobilů obyvatel
minimálně pro stupeň motorizace 1:3,5, nebo pod obytnými objekty, případně na pozemcích rodinných
domů.
- Nové objekty zařízení služeb a živnostenské provozovny  mohou být maximálně jednopodlažní (1.n.p.) s
možností podsklepení. Objemy a charakter těchto objektů musí být rovněž přizpůsobeny okolní zástavbě.

2.6.1.3. Občanská vybavenost a plochy smíšené obč. vybavenosti a bydlení
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace výkres č. 2 – Hlavní výkres.
Charakteristika



Jde o plochy se stabilizovaným funkčním využitím pro komerční a veřejně prospěšné a nezbytné
činnosti sloužící pro zabezpečování základních potřeb obyvatel obce a jejích návštěvníků.
Přípustné je umisťování:

            - bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností
- obchodní vybavenost a služby

-      -administrativní a správní objekty
-      -  školská zařzení, kulturní zařízení
-      -  zařízení pro sport a tělovýchovu,

- zdravotní střediska a privátní zdravotnická zařízení a lékárny,
- rehabilitační střediska,
- dětské poradny a domovy,
- domovy důchodců,

- penzióny pro seniory.
- Ubytovací zařízení
- Obslužné komunikace

Nepřípustné je umísťování:
-veškerá výrobní zařízení a rušivé provozy

2.6.1.4. Průmyslová výroba a sklady
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č. 2 –  hlavní výkres
Charakteristika

Plochy určené pro produkční funkci s převažujícím charakterem hromadné a velkosériové výroby,
které svým objemem a charakterem částečně obtěžují okolí a jsou určené zejména pro průmyslovou
výrobu, sklady, skladové hospodářství a navazující  výrobní zázemí a technická zařízení.
Přípustné je umisťování:

- nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny (např. opravny rozhlasu, televize a
reprodukčních přístrojů, opravny drobných elektrospotřebičů, opravny chladniček a
chladírenských zařízení, opravny plynových spotřebičů, opravny jízdních kol, šicích strojů a
kočárků, nožířství a brusičství, opravny hodin a klenotů, zakázková výroba a opravny prádla,
modiství a kloboučnictví, střihová služba, výroba a opravny kožené galanterie, sedlářství a
brašnářství, kožešnictví, knihařství, opravny sportovních potřeb, vazárny květin, čalounictví,
plynoinstalatérství a vodoinstalatérství, elektroinstalatérství, malířství a natěračství, sklenářství
apod.),
- částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny (např. zámečnictví stavební a nestavební,
truhlářství stavební a nestavební, kolářství a bednářství, lakýrnictví, autoopravny a autoservisy,
provozovny zednické a pokryvačské, klempířství, drobné provozovny stavební údržby apod.),

             -sklady a pomocné provozy,
            - obslužné komunikace

- odstavné zpevněné plochy,
- hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky,
- podniková administrativa
- vzorkové prodejny a zařízení odbytu,
- stavby a zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu výrobních areálů a zařízení,
- zařízení požární ochrany,
- služební byty správců objektů nebo nezbytného technického personálu,
- umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru, požární nádrže),
- plochy izolační a vnitroareálové zeleně,
- prodejny průmyslového zboží a prodejny typu „cash and carry“.

Podmíněně přípustné je umisťování:
- sběrny druhotných surovin.

Výjimečně přípustné je umisťování:



- likvidace a zmenšování ploch, izolační a vnitroareálové zeleně.
Nepřípustné je umisťování:

- individuální bydlení s výjimkou bydlení vlastníků areálu a služebních bytů správců objektů nebo
nezbytného technického personálu,
- nové objekty hromadného bydlení v bytových domech,
- školská zařízení s výjimkou učňovských dílenských zařízení,
- individuální rekreace.

2.6.1.5. Zemědělská výroba a zařízení
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č. 2 – Hlavní výkres
Charakteristika

Plochy určené pro produkční funkci, s převažujícím charakterem hromadné, velkosériové výroby,
které svým objemem a charakterem obtěžují nebo částečně obtěžují okolí a jsou určené zejména pro
zemědělskou výrobu, sklady, skladové hospodářství a navazující technická zařízení.
Přípustné je umisťování:

- produkční stáje a chov zvířat, přičemž způsob a objem chovaných zvířat nesmí negativně
ovlivňovat území za hranicemi pásma hygienické ochrany (PHO),
- posklizňové linky rostlinné výroby,
- sušárenská zařízení,
- výrobny krmných směsí,
- opravny a služby zemědělské techniky,
- sklady a pomocné provozy pro zemědělské účely,
- vnitroareálové čerpací stanice pohonných hmot,

             -zařízení požární ochrany,
            - obslužné komunikace

- odstavné zpevněné plochy,
- pomocné provozy,
- hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky,
- podniková administrativa,
- zařízení veřejného stravování (bufety, občerstvení),
- stavby a zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu areálů zemědělské výroby,
- technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod),
- technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (s výjimkou skládek),
- služební byty správců objektů nebo nezbytného technického personálu,
- umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru, požární nádrže),
- plochy izolační a vnitroareálové zeleně.

Podmiňující přípustné je umisťování:
- prodejny průmyslového zboží a prodejny typu „cash and carry“,
- sběrny druhotných surovin.

Výjimečně přípustné je umisťování:
- likvidace a zmenšování ploch stávající izolační a vnitroareálové zeleně.

Nepřípustné je umisťování:
- individuální bydlení s výjimkou bydlení vlastníků areálů a služebních bytů správců objektů nebo
nezbytného technického personálu,
- nové objekty hromadného bydlení v bytových domech, s výjimkou bydlení nezbytného
technického personálu,
- školská zařízení,
- individuální rekreace.

2.6.1.6. Doprava
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace:
výkres č.2 – Hlavní výkres,

č. 3 - Dopravní řešení,
č. 7 - Energetika a telekomunikace



Charakteristika
Plochy vymezují koridory a zařízení sloužící pro účely dopravy.

Přípustné je umisťování:
- zařízení sloužící pro silniční motorovou dopravu (silnice I., II a III. třídy, odstavné silniční

pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy),
- v průjezdních úsecích sídel je přípustné v rámci dopravních koridorů (mimo vlastní silniční
těleso) umísťovat pěší a cyklistické komunikace, izolační pásy zeleně, pásy liniové veřejné zeleně,
nezbytné inženýrské sítě,
- zařízení sloužící pro motorovou dopravu,  odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou
samostatnými parkovišti,
- místní komunikace hlavní  a vedlejší,
- místní komunikace s omezeným provozem,
- pěší komunikace a chodníky,
- cyklistické komunikace a stezky,
- plochy veřejné a izolační zeleně,
- nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území,
- zpevněné komunikace sloužící pro účelovou zemědělskou a lesní dopravu mimo zastavěná území
sídel, které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou dopravu,
- vnitroareálové zpevněné komunikace,
- přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně,
- nezbytná liniová vybavenost zajišťující obsluhu území.

Výjimečně přípustné je umisťování:
- vedení nezbytných inženýrských sítí a zařízení v silničních tělesech.

Nepřípustné je umísťování:
- všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti

nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné.
2.6.1.7 Rekreační zóna
    Územní rozsah omezení
           Výkres 2 Hlavní výkres
   Charakteristika
         Plochy a objekty pro sporta rekreaci, veřejná zeleň, zahrádkářské kolonie
   Přípustné je umísťování
-   zařízení a plochy pro krátkodobý aktivní nebo pasívní odpočinek se zachováním pěších a cyklistických
komunikací
-    plochy veřejné zeleně a parků
- liniová zeleň
- koupaliště a sportovní plochy
- zahrádkářské kolonie
- lyžařské svahy a vleky
  Podmínečně přípustné je umísťování :
- nezbytně rekreačních zařízení nutná vedení a zařízení technické vybavenosti, která neovlivní funkci a

vzhled
Nepřípustné umísťování :
- všechny ostatní urbanistické funkce , kromě výslovných výjimek-výše uvedených

2.6.1.8         Technická vybavenost
Uzemní rozsah omezení

výkres č. 2 – Hlavní výkres
3 – Dopravní řešení,
4 – Vodní hospodářství - vodovod
5 – Vodní hospodářství - kanalizace
6 – Plynofikace
7 – Energetika –VN, NN, VO

Charakteristika
Technická vybavenost je funkční systém provozních souborů, vedení, objektů a zařízení ploch,

který zajišťuje zásobovací a spojovací funkce v území.



Přípustné je umisťování:
- zařízení pro zabezpečování zásobování pitnou vodou (vodní zdroje, úpravny vody, přívodní a
distribuční rozvody vodovodu, vodojemy, čerpací a přečerpávací stanice, AT stanice atd.),
- zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod (stoková síť, objekty na
stokové síti, přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod atd.),
- zařízení sloužící pro rozvod (přenos) a spotřebu elektrické energie (přenosové vedení VVN 110
kV, primární (napájecí a rozvodné) vedení VN 22 kV, sekundární (distribuční)  rozvody NN
380/220 V, transformovny (trafostanice) VN/NN atd.,
- zařízení sloužící pro zabezpečení přívodu a rozvodu zemního plynu (VTL, STL, NTL), regulační
stanice plynu (VTL/STL, STL/NTL), plynárenská zařízení sloužící k uskladňování energetických
plynů (plynojemy, podzemní zásobníky plynu) atd.,
- zařízení spojů (podzemní  a nadzemní  radioreléová vedení, síťové rozvaděče, telefonní ústředny,
zařízení pro hromadný příjem TV signálu, včetně satelitního, rozvody televize apod.),
- zařízení pro shromažďování tuhého domovního odpadu,
- Související plochy  a zařízení,

- účelové komunikace zpevněné (vnitroareálové, zvláštní)
- doprava v klidu ( parkování,  ostatní odstavné zpevněné plochy)
- plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území včetně zařízení požární ochrany,
- umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru),
- technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (s výjimkou skládek).

Podmíněně přípustné je využití a umisťování:
- sběrny druhotných surovin.

Výjimečně přípustné je umisťování:
- likvidace a zmenšování ploch stávající izolační a vnitroareálové zeleně.

Nepřípustné je umisťování:
- individuální bydlení s výjimkou bydlení vlastníků areálů a služebních bytů správců objektů nebo
nezbytného technického personálu,
- školská zařízení,
- občanské vybavenosti,
- individuální rekreace.

2.6.1.9           Urbanizovaná zeleň
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č. 2 – Hlavní výkres
Charakteristika

Urbanizovanou zeleň tvoří plochy zeleně v zastavěné části sídel ve volných nezastavěných
prostranstvích převážně se zahradnickou úpravou, které jsou vymezeny uličními frontami zástavby, pěšími
nebo vozidlovými komunikacemi, které jsou veřejnosti  přístupné bez omezení, plní funkci izolační,
rekreační nebo estetickou.
Přípustné je umisťování:

- užívání stávajícím způsobem pro krátkodobý aktivní nebo pasivní rekreační pobyt se zachováním
pěších a cyklistických komunikací (veřejná prostranství, návesní prostory apod.),
- zřizování ploch veřejné zeleně v nově navrhovaných lokalitách bydlení a u občanské
vybavenosti,
- zkvalitňování stávající  zeleně a nové výsadby a dosadby stromové a keřové zeleně,
- umisťování prvků drobného mobiliáře (lavičky, osvětlení apod.),
- výsadba liniové nebo plošné izolační zeleně ve stávajících i navrhovaných výrobních areálech.

Podmíněně přípustné je využití a umisťování:
- nezbytně nutná vedení a zařízení technické vybavenosti na plochách veřejné a izolační zeleně s
tím, že výrazně nenaruší stávající vzhled a uspořádání ploch a nedojde k likvidaci zeleně,
- umisťování nových pěších a cyklistických komunikací.

Výjimečně přípustné je umisťování:
- oplocování ploch veřejné zeleně.

Nepřípustné  je umisťování:



- všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti
nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné.

2.6.1.10 Vodní plochy ( jsou umístěny v urbanizovaných i neurbanizovaných
plochách), záplavová území

Územní rozsah omezení
Je vymezen v grafické části dokumentace:
výkresy č. 2 – Hlavní výkres

č. 8 – Vlivy řešení na ZPF, PUPFL, vodní toky a nádrže.
Charakteristika

Vodní plochy, toky a nádrže patří k hlavním vodohospodářským opatřením pro úpravu
odtokových poměrů. Slouží k akumulaci vody, zvýšení nízkých průtoků a k zachycení povodňových
průtoků. Ve výkresové části a jako příloha textu jsou stanoveny záplavové hranice Q 20 a Q 100. Vodní
plochy jsou i významnými krajinotvornými prvky a základními hygienickými a estetickými činiteli tvorby
životního prostředí.
Přípustné způsoby využívání:

- přirozené, upravené, umělé vodní toky a plochy,
- stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy,  jímání vody, výpusti, hráze apod.),
- stavby a zařízení pro chov ryb a zařízení pro rybaření.

Podmíněně přípustné způsoby využívání:
- umisťování nových vodohospodářských staveb a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze
apod.). Výstavba v hranicích Q 100 za předpokladů respektování odtokových poměrů v území.

Výjimečně přípustné je umisťování:
- výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti.

Nepřípustné  způsoby využívání:
- jakákoliv další výstavba (vyjma nezbytných vodohospodářských staveb a zařízení, zejména v
návaznosti na  protipovodňovou ochranu v rozsahu záplavového území Q 20 )

2.6.2 Plochy neurbanizované (nezastavěné a nezastavitelné plochy, volná krajina)
2.6.2.9 Územní rozsah

Je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č. 2 – Hlavní výkres.

2.6.2.10 Plochy krajinné zeleně

                       Charakteristika
Tyto plochy jsou tvořeny veškerou mimolesní stromovou a křovinovou zelení (remízky a náletová

zeleň, mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél potoků, solitérní a
rozptýlená zeleň apod.). Plochy krajinné zeleně jsou důležitými ekologicko-stabilizačními prvky.
Přípustné způsoby využívání:

- dosavadní extenzívní (nehospodářské) využívání,
- dosadba stávajících ploch krajinné zeleně s cílem převodu ploch na lesní půdní fond,
- zásahy mající charakter výchovný,
- začlenění vybraných ploch do územního systému ekologické stability.

Podmíněně je přípustné umisťování:
- nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

Nepřípustné způsoby využívání:
- intenzívní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva,
 - holosečné způsoby výchovných zásahů,
- výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin,
- jakákoliv výstavba vyjma vedení liniových staveb  technické infrastruktury,
- přeměna na zemědělský půdní fond.

2.6.2.11 Plochy zemědělského půdního fondu ( ZPF)
Územní rozsah omezení



Je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č. 2 – Hlavní výkres.
Charakteristika

Plochy mají rozhodující podíl zastoupení zemědělských kultur zaměřených na tržní produkci,
včetně nezpevněných polních cest a ostatních zařízení, odvodňovacích kanálů apod.
Přípustné způsoby využívání:

- stávajícím způsobem s cílem snižování množství dodatkové energie (hnojení),
- vytváření protierozních prvků (meze, zatravněné průlehy apod.) včetně vysazování větrolamů,
- rozdělování obhospodařovaných ploch na menší celky s možností vytváření nových přístupových
polních cest,
- orná půda podél potočních niv a zaplavovaných území, extenzívně využívané nebo nevyužívané
plochy ZPF převádět do kategorie trvalých porostů (louky, pastviny), případně některé vhodné
plochy zalesnit,
- při pozemkových úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření
a doplnění prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční
prvky),
- vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci.

Nepřípustné způsoby využívání:
- jakákoliv stavební činnost s výjimkou zemědělské a účelové výstavby sloužící pro zabezpečení
zemědělské produkce a výstavby nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické
vybavenosti,
- oplocování volné krajiny, zřizování zahrádkářských a rekreačních lokalit včetně výstavby
zahradních domků
- výsadba a pěstování nevhodných plodin na erozně ohrožených plochách,
- vytváření a zcelování nových ploch orné půdy na erozně ohrožených plochách,
- rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků,
- rušení stávajících polních cest plnících protierozní funkci.

Podmíněně přípustné způsoby využívání:
- výstavba zemědělských staveb ve smyslu §3 písm. j) vyhlášky č. 137/98 Sb. o celkové zastavěné
ploše do 30m2 (v případě, že se nejedná o podnikatelskou zemědělskou činnost provozovanou na
základě živnostenského oprávnění), sloužící prokazatelně pro zabezpečování zemědělské
produkce.

Výjimečně přípustné způsoby využívání:
- výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti,
- převádění zahrad, sadů a luk na ornou půdu.

- všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti
nebo stavby přípustné, podmíněně nebo výjimečně přípustné.

2.6.2.12 Pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUPFL)

Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace  - Komplexní urbanistický návrh
                  Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL

Charakteristika

Lesní porosty v souvislých celcích i osamělé lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plní
ekologicko stabilizační i hospodářskou funkci. Hospodaření v lesích se řídí zvláštními předpisy
na základě  zpracovaného lesního hospodářského plánu ve smyslu zákona č. 289/1195 Sb. o
lesích a změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon), Všechny lesní porosty jsou zároveň
významnými krajinnými prvky.



Přípustné  způsoby využívání

- dosavadní využívání lesů podle funkce ( hospodářská, ochranná, lesy zvláštního určení)
- dosadba a obnova stávajících ploch
- zásahy mající charakter výchovný
- začlenění vybraných ploch do územního systému ekologické stability
- mýtní těžba ( včetně předmýtní a nahodilé) v souladu se schváleným lesním hospodářským

plánem

Podmínečně je přípustné umisťování

- nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti
- jakákoliv výstavba ve vzdálenosti menší než 50m od okraje lesa

2.6.2.13 Plochy prvků územního systému ekologické stability( ÚSES), ZCHÚ
Územní rozsah omezení
Je vymezen v grafické části dokumentace na výkresech č.:
2 – Hlavní výkres,
8– Vlivy řešení  na ZPF, PUPFL,vodní toky a nádrže
9-  ÚSES
Charakteristika

Plochy vytvářející nepravidelnou síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou účelně
rozmístěny na základě funkčních a prostorových kritérií a svým vzájemným působením kladně působí na
uchování a zvyšování ekologické stability území.
Stávající způsoby využívání:

- plochy zemědělského půdního fondu,
- extenzívní louky, sady, zahrady,
- břehová, doprovodná a solitérní zeleň,
- remízky a náletová zeleň na zemědělských a ostatních plochách,
- trvalé lesní porosty.

Přípustné způsoby využívání:
- stávajícím způsobem s cílem převedení do ploch prvků ÚSES (biocentra, koridory),
- dosadba stávajících porostů vybranými dřevinami odpovídajícími požadavkům ÚSES,
- extenzívní zásahy mající výchovný charakter.

Výjimečně přípustné způsoby využívání:
- výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti.

Nepřípustné způsoby využívání:
- holosečné způsoby výchovných zásahů,
- intenzivní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva,
- výsadba typově a druhově nevhodných a nepůvodních dřevin,
- jakákoliv výstavba vyjma liniových staveb a zařízení technické vybavenosti,

- přeměna dřevinných společenstev na zemědělský půdní fond.
Samostatnému režimu podléhají  území NPP Borový, PP Skalka pod Kaní horou, ochranné pásmo
Památného stromu k.ú Kobylá n.V., kde lze jakoukoliv činnost měnící stávající přírodní podmínky vyvíjet
pouze se  souhlasem příslušného orgánu pro ochranu přírody.

2.6.2.14 Plochy pro těžbu surovin
                   Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části výkres č.:
2 – Hlavní urbanistický výkres
8- ZPF, PUPFL
9- ÚSES



Charakteristika
Plochy tvoří dobývací prostory ( DP), chráněná ložisková území ( CHLÚ) a výhradní ložiska
nerostných surovin.
       Stávající způsoby využívání
      Území jsou využívána pro těžbu surovin v dobývacích prostorech stanovenými organizacemi,
nebo jsou po vytěžení ponechána ve stávajícím stavu s postupnou probíhající revitalizací
přírodních společenstev. S rekultivací pro většinu  těchto lokalit není počítáno.
      Přípustný způsob využití
Plochy jsou evidovány Obvodním báňským úřadem v Brně v souladu se zák. č. 44/1988 Sb. a je
požadováno jejich respektování a vyznačení hranic v ÚPD. Využívány jsou pro těžbu surovin ,
v lokalitě Žulová, Kobylá těžbu kamene ( žuly)pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.
Přípustné jsou stavby a liniová vedení určená pro účel těžby surovin a její přepravu.
       Nepřípustný způsob využití
Jakékoliv další činnosti a stavby  nesloužící pro těžbu surovin a odporující svým charakterem
zákonu č. 44/ 1988 Sb.

2.7 Veřejně prospěšné stavby
Územní rozsah omezení

Je vymezen v grafické části dokumentace na samostatném výkrese č. 11 – Veřejně prospěšné
stavby“ a také v dalších výkresech řešících problematiku jednotlivých vedení a zařízení inženýrské a
technické infrastruktury.
Charakteristika

Veřejně prospěšné stavby jsou stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro technické
vybavení území podporující rozvoj a ochranu životního prostředí.

Seznam veřejně prospěšných staveb
1) Nově navržené komunikace

Položka neobsazena
2) Šířkové úpravy a dílčí změny směrového uspořádání komunikace III. třídy

2b) Úpravy komunikace III/ 4539 v k.ú. Kobylá
3) Plynofikace obce

3b) Rozvody STL plynovodu na k.ú. Kobylá
4) Vodohospodářské sítě

4d) Dobudování vodovodního řadu v k.ú. Kobylá včetně návrhových ploch
4e) ČOV u řeky Vidnávky v k.ú. Kobylá
4f) Kanalizační síť včetně návrhových ploch v k.ú. Kobylá

5) Vodní nádrž, nachází se mimo k.ú. Kobylá
6) Energetické sítě

6b) Elektrorozvody k návrhovým plochám
7) Prvky protierozní, ekologické a krajinotvorné

7b) Stavby – opravy břehů řeky Vidnávky související s opatřeními proti záplavám

2.7.1 Bydlení, výroba, souvisící infrastruktura
Bydlení- lokalita parc.č.961/1, 962/2,3,4
               Lokalita parc.č.980/1,982/15
Označení na výkrese VPS : 3b, 4d,6b

2.7.2 Odvod splaškových vod z obce
Kanalizace a čistírna odpadních vod  v lokalitě u řeky Vidnávky při severní hranici katastru
Označení na výkrese VPS : 4e

2.7.3 Ostatní funkční plochy
Dobudování vodovodu
Označení na výkrese VPS : 4 d



2.7.4 Dopravní stavby

Šířkové úpravy a změny směrových parametrů komunikací III třídy v zastavěné části obce
Označení na výkrese VPS : 2b

2.7.5 Prvky protierozní, ekologické a krajinotvorné
Stavby- opravy břehů řeky Vidnávky související s opatřeními proti záplavám.

2.7.6 Elektrická energie
Elektrorozvody k návrhovým plochám
Označení na výkrese VPS : 6 b

2.8 Asanace a asanační úpravy

2.9 Lhůty aktualizace územního plánu
Územní plán obce Kobylá střednědobou platnost 15 let, t.j. do roku 2019 od schválení

územního plánu v roce 2004. Po tomto období, bude-li územně vytěžen, bude nutno přikročit k provedení
aktuálních průzkumů a rozborů se zhodnocením dosavadního stavu a následně zpracovat novou územně
plánovací dokumentaci v rozsahu aktuální legislativy dle společenských a rozvojových potřeb obce.

Aktualizace- aktuální stav ÚPD bude obcí- orgánem územního plánování prověřován a doložen do
dokumentace zápisem minimálně vždy po 4 letech, tj. rok 2006, 2010, 2014

3 SMĚRNÁ ČÁST
Směrné ukazatele regulace budou ovlivněny celkovým ekonomickým a společenským vývojem,

tvorbou nové legislativy, transformací  zemědělství, průběhem privatizace a dalšími vnějšími i vnitřními
podmínkami. Všechny kvalitní a kvantitativní ukazatele, které nejsou obsaženy v závazné části regulativů,
jsou směrné.

3.6 Hlavní směrné ukazatele
3.6.1 Počet obyvatel ke konci návrhového období 

Demografická skladba obce je v současnosti vyvážená a indikuje v příštích letech relativně stabilní
vývoj přirozenou měnou. Rozhodně však nelze předpokládat přírůstky obyvatel z vlastních
demografických zdrojů. Ty mohou nastat pouze vlivem pozitivního migračního salda. V současnosti je
v obci  poptávka po pozemcích pro bytovou výstavbu zejména z důvodu příznivých cen pozemků.

Součtem stavebních míst v lokalitách pro individuální bydlení 10-15rodinných domků, při
průměrné velikosti cenzovní domácnosti 2,9 ob./b.j. x 15 RD lze předpokládat nárůst obyvatel v horizontu
platnosti návrhového období územního plánu 44 obyvatel..

3.6.2 Technické parametry komunikací a technické infrastruktury
3.6.2.9 Komunikace

Kromě průběžné rekonstrukce stávající silniční sítě jsou navrženy dvě stavby, přeložka silnice I/60
a přeložka silnice III/ 4538

3.6.2.10 Vodní hospodářství – pitná voda, odvod odpadních vod
Vodovodní síť je stabilizovaná, kanalizační síť je nutno kompletně dobudovat včetně čistíren

odpadních vod.

3.6.2.11 Plynofikace
Obec je plynofikována, dobudována bude infrastruktura k návrhovým plochám.

3.6.2.12 Energetika
Energetické rozvody jsou vybudovány, dobuduje se pouze síť NN k návrhovým plochám

3.7 Plochy ložisek nerostů
Podle vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII pracoviště

Wellnerova 5, Olomouc ze dne 27.11.2000, č.j. 570/2807/00-Šs byla v katastrálním území Žulová



geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin. V textové části jsou přiloženy
seznamy výhradních lořisek... Toto území je ponecháno do budoucna bez zástavby.

3.8 Protipovodňové stavby
Navržená protierozní a protipovodňová opatření  mají za cíl zpomalení povrchového odtoku a

podpořit tak zasakování vody přímo na pozemcích. Jedná se o průcezné kamenné přehrážky,  zasakovací
průlehy a  výsadby remízů. Krom toho je navrženo otevření trubního kanálu a hlavníku odvodnění a jejich
nahrazení otevřeným korytem.

Návrh zasakovacích průlehů a jejich situační umístění vychází z výpočtu erozního ohrožení který
byl proveden dle programu RCN 2 VÚMOP a je uveden v textové části územního plánu.

3.9 Etapizace výstavby

Veškerá výstavba bude realizována postupně na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva,
finanční dostupnosti a zájmu investorů.

Prioritně se budou realizovat veřejně prospěšné stavby. Funkční plochy návrhové a s nimi
související infrastruktura jsou uvažovány v návrhovém období územního plánu.

Předpokladem pro jakýkoli další rozvoj je vyřešení odvodu splaškových vod.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Jeseník, odbor regionálního rozvoje.

2. Zhotovitelem dokumentace je Ing. arch. Jiří Valert a kolektiv Stavoprojektu Šumperk, spol.s r.o.

3. Za realizaci regulativů  rozvoje odpovídá místně příslušný stavební úřad (Javorník).

4. O úpravě směrné části dokumentace může rozhodnout pořizovatel územně plánovací 
dokumentace.

5. Schválený Územní plán včetně všech dokladů bude uložen na Obecním úřadu Kobylá nad
Vidnávkou a na místně příslušném Stavebním úřadu (Javorník). a na Krajském úřadu
Olomouckého kraje, odb. strategického rozvoje kraje-pracoviště Šumperk.

6. Veškeré případné změny Územního plánu musí být provedeny v souladu s ustanovením §13
vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a
ve smyslu pořizování územně plánovací dokumentace zákona č. 50/1976 (Stavební zákon).


