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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Územní plán obce Slavětín - se zpracovává na základě smlouvy o dílo č. 15/2005 z 25.8.2005 
uzavřené mezi objednavatelem - Obec Slavětín a zhotovitelem Ing. arch. Vandou Ciznerovou 
autorizovaným architektem ČKA 01013, Labská 25, 625 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování územního plánu obce Slavětín v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  a vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Zadání územního plánu obce Slavětín, splňující současně funkci souborného stanoviska, schválilo 
Zastupitelstvo obce Slavětín dne 13.9.2006 na 6. zasedání zastupitelstva. Urbanistická studie 
v rozsahu konceptu územního plánu byla vypracována v červenci 2000.  

Podle § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.: "Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, 
u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona 
upraví, projednají a vydají. Vzhledem k tomu je návrh územního plánu již upraven dle zákona 
č.183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek. 

 

 

 

II.    ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

A.  Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území obce Slavětín je vymezeno k 30.11.2006. Na území obce je vymezeno jedno 
zastavěné území. 

Zastavěné území je tvořeno stavebními pozemky evidovanými v katastru nemovitostí jako stavební 
parcela a dalšími pozemkovými parcelami, zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek 
s obytnými a hospodářskými budovami.  

Zastavěné území je vymezeno ve výkresech: 

1. Výkres základního členění území     1 : 5 000 

2. Hlavní výkres       1 : 5 000 

 

B.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany 

a rozvoje jeho hodnot 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE OBCE 

 

 Koncepce řešení vychází ze základního úkolu zachovat udržitelný rozvoj v území, při zajištění 
vyváženosti hospodářské časti, sociální soudržnosti a životního prostředí. 
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 Územní plán v souvislostech a podrobnostech území zpřesňuje a rozvíjí  "Program rozvoje 
územního obvodu Olomouckého kraje“ (schválen zastupitelstvem Olomouckého kraje 
25.10.2001). 

 V souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje vymezuje 
koridory pro veřejnou infrastrukturu – řešení způsob zásobování obce vodou a odkanalizování 
obce a tím dochází  ke zlepšení kvality životního prostředí i stávajícího bydlení. 

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE OBCE 

 Hlavním koncepčním záměrem je vymezit plochy bydlení a tím i nadále podpořit hlavní funkci 
této obce. 

 Zajistit územní koridory  plochy pro dobudování technické  a dopravní infrastruktury. 

CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 

 Vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, uspokojit potřeby současné generace, aniž by byly ohroženy 
podmínky života budoucích generací. 

KVANTIFIKACE NAVRŽENÉHO ROZVOJE 

Územní plán navrhuje plochy pro bydlení, kde se předpokládá realizace 11 rodinných domů a nárůst 
počtu obyvatel o 33. Tento rozvoj neovlivní stávající strukturu zástavby, nevyvolá zvýšené požadavky 
na občanské vybavení ani na dopravní a technickou infrastrukturu. 

ČASOVÝ PRŮBĚH NAVRŽENÉHO ROZVOJE 

Realizace ploch bydlení bude probíhat dle potřeby a ekonomických možností. Navržená kapacita je 
dostačující na období následujících 15 let.  

Realizace vodovodu, jednotné kanalizace a ČOV se předpokládá až po roce 2015. 

 

C.  Urbanistická koncepce, vymezení 

zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně. 

C. 1. Urbanistická koncepce 

Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené zástavby 
typické pro tento region a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako souvisle 
urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů 
ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami, trasami technického 
vybavení, majetkoprávními vztahy, ekonomickými možnostmi obce i občanů a v neposlední řadě 
i sociální soudržností občanů. 

Jedná se o malou obec, kde je základní urbanistická struktura dlouhodobě fixována. Veškeré návrhové 
plochy pouze doplňují tuto struktury a zlepšují kvalitu stávajícího bydlení. Žádné zásadní koncepční 
změny nejsou navrženy. 

C. 2.  Navržené plochy zastavitelného území 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: 
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tab. 1  Zastavitelné plochy vymezené územním plánem  

Pořadové číslo 
plochy 

Označení (název plochy) Výměra v ha Způsob využití plochy 

1 B1 0,613 plocha bydlení 

2 B2 0,255 plocha bydlení 

3 B3 0,068 plocha bydlení 

4 B4 0,314 plocha bydlení 

5 O1 0,140 plocha občanského vybavení pro 
tělovýchovu a sport 

6 D1 0,170 plocha dopravní  infrastruktury 

7 T1 0,046 plocha technické infrastruktury 

 

Podmínky realizace pro navrhované funkce v rozvojové ploše : jen na základě územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu. 

Etapa realizace návrhových ploch není stanovena. 

C. 3. Plochy přestavby 

Nejsou územním plánem vymezeny. 

C. 4. Plochy sídelní zeleně 

NAVRŽENÝ SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ, JEHO PROMÍTNUTÍ DO PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

V územním plánu je sídelní zeleň součásti ploch občanského pro veřejnou správu, občanského 
vybavení pro tělovýchovu a sport  a plochy výroby a skladování. 

PODMÍNKY PRO REALIZACI SYSTÉMU ZELENĚ 

Speciální podmínky pro realizaci systému  zeleně nejsou určeny. 

 

D.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně   

podmínek pro její umisťování 

D. 1. Dopravní infrastruktura 

Stávající dopravní skelet je zachován, zajišťuje přiměřenou dopravní obsluhu území. Kapacita 
parkovišť je dostačující. 

Jsou vymezeny trasy: 

Pro zajištění dopravní obsluhy lokality B1 je navrženo prodloužení stávající místní komunikace. 
Je navržena plocha čerpací stanice pohonných hmot, dojde ke zlepšení sítě ČSPH v daném regionu. 

Podmínky umisťování: 
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Poloha navržených lokalit jsou jednoznačně vymezena. Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

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

D. 2. Technická infrastruktura 

Je vymezeno uspořádání technického infrastruktury vytvářející předpoklady pro obsluhu obce všemi 
druhy médií a vymezeny koridory  a plochy technické infrastruktury, které umožní zlepšení kvality 
života v obci i životního prostření.  

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

V obci není stávající vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. 
Je navrženo napojení obce na vodovod Pomoraví. Z Nové Vsi je navrženo rozšíření skupinového 
vodovodu o místní část Savín, obec Slavětín a místní část Luké Ješov. Předpoklad realizace je po 
roce 2015. 

Jsou vymezeny trasy: 

- přívodního vodovodního řadu  

- vodovodních řadů po obci 

Podmínky umisťování: 

Pro přívodní vodovodní řad je vymezen koridor podél silnice II/373. Vodovodní řady v obci budou 
umístěny v plochách dopravní infrastruktury. 

 

KANALIZACE, ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci je vybudovaná pouze dešťová kanalizace, která je provozována jako jednotná a je v majetku 
obce. Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se neuvažuje v návrhovém období do roku 2015 
s výstavbou kanalizace a centrální ČOV. 

Je navržena jednotná kanalizace s výstavbou vlastní ČOV situovanou severovýchodně od zástavby na 
pravém břehu Hradečky. 

Jsou vymezeny zastavitelné plochy, koridory a trasy: 

 čistírny odpadních vod a místní komunikace sloužící pro její obsluhu 

 jednotné kanalizace v obci 

Podmínky umisťování: 

Řady jednotné kanalizace budou umístěny  v plochách dopravní infrastruktury. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Středotlaká plynovodní síť je v obci vybudovaná. 

Jsou vymezeny trasy: 

- STL plynovodu pro  lokality  B1, B2, B3 

Podmínky umisťování: 

STL plynovod bude umístěn v plochách dopravní infrastruktury. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Byla provedena rekonstrukce a úprava trasy vedení VVN a vybudovány dvě trafostanice. Mechanický 
i přenosový stav nadzemní venkovní sítě NN je dobrý. Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje. 

Jsou vymezeny trasy: 

Nové trasy nejsou vymezeny. 

Podmínky umisťování: 

Nejsou stanoveny. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 
elektrické energie. Lokální vytápění rodinných domů bude řešeno individuálními kotli. Objekty 
podnikatelských aktivit budou mít samostatné kotelny. 

Podmínky umisťování: 

Ve stávajících i navržených objektech lze realizovat výstavby nových zdrojů tepla nebo takových úprav 
stávajících tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s komunálním odpadem v obci Slavětín je upraveno obecní vyhláškou. S výstavbou 
samostatného ekologického dvora neuvažuje. 

Stávající koncepce nakládání s odpadem bude zachována i v návrhovém období. 

D. 3. Občanské vybavení 

V obci je minimum občanského vybavení. Vzhledem k velikosti obce a ekonomickým možnostem obce 
nejsou nové plochy s touto funkcí navrhovány. Územní rezerva je ve stávajícím soukromém objektu, 
který sloužil jako pohostinství a již dlouhodobě tuto funkci neplní. 

D. 4. Veřejná prostranství 

V územním plánu vzhledem ke své velikosti je samostatně vymezena pouze plocha veřejného 
prostranství – veřejné zeleně u vodoteče Hradečka. Jsou součástí ploch jiného využití. Nové plochy 
s touto funkcí nejsou vymezeny. 

E.  Koncepce uspořádání krajiny, vymezení 

a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 

územní systém ekologické stability, prostupnost 

krajiny, protierozní opatření, ochrana před 

povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

 

Koncepce uspořádání krajiny zajišťuje ekologickou stability krajiny. Vychází  z předpokladu, že je třeba 
od sebe vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů 
a současně je nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná přirozená 
stanoviště společenstev, pro dané území charakteristických. V zájmovém území se nenachází přírodní 
park, maloplošně chráněná území ani lokality NATURA 2000. 
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VYMEZENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU VE VYUŽITÍ PLOCH 

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v krajině: 

 plochy vodní a vodohospodářské 

 plochy zemědělské 

 plochy lesní 

 plochy smíšené nezastavitelného území 

Podmínky realizace jiného způsobu využití ploch mohou být upřesněny na základě Komplexních 
pozemkových úprav. 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Vzhledem k platnému ÚTP ČR MMR a MŽP (1996) bylo v rámci ÚPD nutné přepracování koncepce 
ÚSES. Na katastrálním území obce Slavětín je územní systém zastoupen na lokální, regionální 
i nadregionální úrovni. V severní části území je vedena osa nadregionálního biokoridoru K 93 
mezofilních společenstev, na ni se napojuje regionální biokoridor RK 1426 v regionálním biocentru, 
které částečně sem zasahuje - RBC 1959 Pod Šuminou. Vzhledem k vysokému podílu trvalé vegetace 
v území (hlavně lesa) je možno skladebné části územního systému považovat v současnosti za 
částečně funkční. 

V územním plánu jsou specifikovány všechny skladebné prvky USES (biocentra, biokoridory, vč. 
interakčních prvků) a jejich plochy s tím, že lokalizace nově navrhovaných (dosud neexistujících) prvků 
může být upřesněna v návaznosti na Komplexní pozemkovou úpravu. Upřesnění bude možno 
provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému.  

PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 

POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

Územní plán nenavrhuje doplnění systému účelových komunikací, vzhledem k tomu, že prostupnost 
krajiny je zajištěna. 

V řešeném území není potřeba zajištění protipovodňových opatření vzhledem k charakteru vodotečí 
v území.  

Kapacita ploch rekreace v území je pro obyvatele obce dostačující. 

Na katastru nejsou evidovány žádné prognózní zdroje surovin, výhradní ložiska nerostných surovin, 
chráněná ložisková území ani dobývací prostor.  
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F.  Stanovení podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití s určením hlavního 

využití 

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území.  

NA PLOCHÁCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ SLEDUJEME: 

 typ plochy 

 podmínky pro využití ploch 

 časový horizont 

 

F. 1. Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  
 
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití. Ke každému typu plochy je stanoven kód. 
Seznam typů ploch 

B PLOCHY  BYDLENÍ 

Bv -  plochy bydlení venkovského 

R  PLOCHY REKREACE   

O PLOCHY OBČANSKÉHO  VYBAVENÍ  

Ov - plochy občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu 

Os – plochy občanského vybavení  pro veřejnou správu 

Ok - plochy občanského vybavení   pro kulturu 

Oo– plochy občanského vybavení  pro obchod  

Ot - plochy občanského vybavení  pro tělovýchovu a sport  

 

VP PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 VPZ – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

 

D  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

 Ds – plochy silniční dopravy 

 

T PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY  

V PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

H PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Z  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

L PLOCHY LESNÍ 

S  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 



SLAVĚTÍN 11 

F. 2. Podmínky využití území 

Podmínky pro využití ploch 

Stavby a způsoby využití ploch, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného využití 

a podmíněně přípustného využití jsou považovány za nepřípustné. 

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

 liniové stavby technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody, telekomunikační kabely), 

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

 veřejná hygienická vybavení ve vazbě na potřebu a účel funkční plochy, 

 zeleň veřejná, vyhrazená a ochranná, 

-    malé vodní plochy. 

 

B - PLOCHY BYDLENÍ 

Jako plochy pro bydlení jsou vymezeny plochy, ve kterých má bydlení rozhodující podíl a význam. 
V řešeném území byly podle podílu jiných činností i podle charakteru zástavby vymezeny dva 
funkční typy.  

 

BV – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO 

Charakteristika: Všechny stávající i navržené plochy jsou vymezeny jako plochy bydlení 
venkovského 

Podmínky pro  využití ploch  

Přípustné jsou: - rodinné domy 

- obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které 
slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území, 

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

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- lokalita B4 za předpokladu splnění legislativních ukazatelů platných na         
úseku ochrany zdraví před hlukem a nepříznivými vlivy hluku a vibrací v dalším 
stupni územní přípravy, 

- ubytovací zařízení, 

- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi, 

- stavby pro správu, 

- zahradnické provozy. 

Podmínky prostorového uspořádání 

Stávající zástavba - maximální výška zástavby 2. nadzemní podlaží sedlová střecha. 

Návrhové lokality  - max. výška 2. nadzemní podlaží, koeficient zastavěné plochy max. 40% 
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R – PLOCHY REKREACE 

Charakteristika: V řešeném území jsou takto vymezeny pouze plochy rodinné rekreace. 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - Rekreační objekty 

- přístavby zahradních domků a rekreačních chat pouze na stávajících plochách 
individuální rekreace, 

- výstavba nezbytných technických zařízení. 

 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

0 

Podmínky prostorového uspořádání 

Výška dostavovaných objektů nesmí přesahovat okolní zástavbu. 

 

O - PLOCHY  OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 

Charakteristika: V řešeném území jsou vymezeny plochy 

Ov – plochy občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu –mateřská škola 
Os – plochy občanského vybavení pro veřejnou správu – obecní úřad a hasičská 
zbrojnice 
Oo – plochy občanského vybavení pro obchod - obchod 

Ot - plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport – sportovní hřiště 
a výletiště a navržená plocha O1. 

OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU 

OK – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO KULTURU 

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 

OO – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO OBCHOD 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - objekty občanského vybavení 

- služební a pohotovostní byty. 

 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- služby nevýrobního charakteru. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou určeny. 

 

OT - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

Charakteristika: Jsou zde zahrnuty sportovně rekreační areály v obci a nově navržené 
sportoviště. 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - hřiště a sportovní zařízení 

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

- administrativní budovy. 

Podmínky prostorového uspořádání 

Objekty doprovodných služeb pro sportovní a rekreační zařízení - maximálně 1 nadzemní podlaží, 
tvar střechy bez omezení. 

 

PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

PVZ - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ 

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

 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu,  

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem 
na související ochranné režimy. 

- pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají 
způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, např. komunikace 
pro pěší dopravu, pomníky, sochy, kříže, drobný mobiliář. 

- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- odpočinkové plochy 

- drobné vodní plochy 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

 

D – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA 

Charakteristika: Jsou vymezeny pouze plochy silniční dopravy – silnice II. a III. třídy, místní 
komunikace a návrhová plocha čerpací stanice pohonných hmot. 

Podmínky pro  využití ploch 

Přípustné jsou: - silnice, místní komunikace, chodníky,   

- zařízení statické dopravy, které svým významem a velikostí vyžadují vyčlenění 

samostatné funkční plochy ( parkovací plochy, odstavná stání a garáže, ČSPH).  

 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- sítě technické infrastruktury 

Podmínky prostorového uspořádání 

Výška objektu čerpací stanice pohonných hmot max. 10 m.  
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T - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Charakteristika: Je vymezena plocha navržené čistírny odpadních vod a příjezdová komunikace 

k ČOV. 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - objekty technické infrastruktury a plochy dopravní infrastruktury s ní související 

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

 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

 

V- PLOCHY  VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

Charakteristika: . je vymezen areál firmy DCD Ideál s.r.o. 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, 

- administrativní, sociální a jiná vybavenost sloužící firmě, 

- výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury, 

- v rámci areálu je rovněž přípustné a dokonce žádoucí budování dopravně 
obslužných zařízení - parkování apod. 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či majitele a vedoucí 
provozoven, které jsou součástí výrobní provozovny a jsou zahrnuty do plochy 
jejího pozemku a do jejího stavebního objemu. 

- dostavby a přístavby stávajících objektů. 

 

Nepřípustné 
jsou: 

Stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného   
a podmíněně funkčního využití.  

 Podmínky prostorového uspořádání 

Výška nových objektů v areálu nesmí přesahovat okolní zástavbu. 

 

H – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Charakteristika: Na katastru se nachází pouze dvě vodoteče. 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a pro zajištění 
protipovodňové ochrany, 

- jednotlivé stavby a zařízení, pokud jsou nezbytná pro jejich provoz a využívání. 

 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

0 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou stanoveny. 



SLAVĚTÍN 15 

 

Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

Charakteristika: Na katastru se nachází pozemky ZPF, pozemky související dopravní. Nejsou zde 
žádné pozemky staveb a zařízení s výjimkou zařízení odvodnění. 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - změny kultur u orné půdy na trvalé travní porosty, 

- změny kultur u trvalých travních porostů na ornou půdu 

- umístění účelové stavby a zařízení hospodářství zemědělské výroby. Z těchto 
staveb jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci. 
Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch. 

- budování účelových komunikací za účelem zajištění prostupnosti krajiny. 

 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- zalesnění pozemků nízkých bonit, pozemků těžce obhospodařovatelných 
a ohrožených vodní erozí nebo sesuvy, 

- změny druhu pozemků na sady 

- drobné vodní plochy 

- doplňkové účelové stavby a zařízení hospodářství zemědělské výroby 
v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu. 

- liniové stavby technického vybavení a zařízení technického vybavení, 
trafostanice, studny, 

- technické plochy zařízení telekomunikací, 

- pomníky, sochy, kříže, odpočinkové plochy 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

L - PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  

Charakteristika: Tyto plochy tvoří 47,43 % výměry katastru. Jedná se o lesy hospodářské. 

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - pěstování lesních dřevin a těžba, signální a stabilizační kameny a jiné značky 
pro geodetické účely, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního 
vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního 
vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP, pěší komunikace, cyklistické 
stezky, účelové komunikace,  

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

- pomníky, sochy, kříže, odpočinkové plochy 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- výstavba mysliveckých účelových zařízení (seníků, krmelců aj.), výstavba 
studen . 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou stanoveny. 
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S – PLOCHY SMÍŠNÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Charakteristika: Tento způsob využití je vymezen pozemky vodoteče Hradečka a Javoříčky 

a v její bezprostřední blízkosti.  

Podmínky pro využití ploch 

Přípustné jsou: - trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních 
dřevin . U lokality Z1 je přípustné umístit drobný mobiliář a dětské hrací prvky. 

 

Podmíněně 
přípustné jsou: 

- pomníky, sochy, kříže, sítě technického vybavení, vodohospodářská zařízení, 
drobné vodní  plochy, odpočinkové plochy 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

F. 3. Časový horizont 

V grafice se rozlišuje časový horizont ploch: 

- stav  (stabilizované)   

- návrh  (návrhové plochy změn)  

- územní rezervy nebyly vymezeny 

G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

 

Územní plán vymezuje: 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: 

1 - místní komunikace v lokalitě B1 

2 - čistírna odpadních vod a místní komunikace k ČOV 

3 - řady jednotné kanalizace v celé obci 

4 - plynovod STL k lokalitě B1, B2, B3 

5 - přívodní  vodovodní řad 

6 - vodovodní řady v obci 

 

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny. 

Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  nejsou vymezeny. 

Veřejně prospěšným opatření je založení prvků územního systému ekologické stability. Není 
zakreslováno. 
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H.  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb 

a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 

Územní plán nevymezuje další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
uplatnit předkupní právo. 

 

I.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření 

Nebyly vymezeny. 

 

J.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je 

prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování 

Nebyly vymezeny. 

K.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je 

pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití a zadání 

regulačního plánu  

Nebyly vymezeny. 

L.  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky 

významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen 

autorizovaný architekt 

Nebyly vymezeny. 
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M.  Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené 

stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního 

zákona 

Nebyly vymezeny. 

 

N.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu 

výkresů k němu připojené grafické části 

Obsah územního plánu obce Slavětín  tvoří: 

A. Textová část – 18 listů. 

B. Grafická část – 3 výkresy 

1. Výkres základního členění území     1 : 5 000 

2. Hlavní výkres       1 : 5 000 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 2 000 

 


