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1.  Úvod 

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

V červenci r. 2000 Obec Haňovice pořídila Urbanistickou studii obce zpracovanou v rozsahu 
konceptu územního plánu. Urbanistická studie řešila katastrální území obce Haňovice, které je 
současně jejím administrativně správním územím. 

Zadání územního plánu s funkcí souborného stanoviska obce Haňovice schválilo Zastupitelstvo obce 
Haňovice na svém zasedání, konaném dne 31.7.2003 usnesením č.4/2003. 

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

Návrh územního plánu obce Haňovice tvoří: 

A. Textová, tabulková a dokladová část, 

B. Regulativy funkčního využití a uspořádání ploch, 

C. Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 

D. Grafická část. 

Výkresy v měřítku 1 : 5 000 jsou zpracovány na celý katastr. Výkresy v měřítku 1 : 2000 jsou 
zpracovány pro současně zastavěné a zastavitelné území. Širší vztahy jsou v měřítku 1 : 25 000.   

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

Závazná část obsahuje: 

 zásady urbanistické koncepce 

 zásady funkčního uspořádání území 

 funkční a prostorové regulace 

 zásady uspořádání dopravy 

 zásady uspořádání občanského a technického vybavení a nakládání s odpady 

 zásady pro tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, ochranu krajiny   
a ÚSES 

 limity využití území  

 plochy pro veřejně prospěšné stavby 

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

Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené zástavby 
typické pro tento region a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako souvisle 
urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů 
ve vztahu obce a krajiny. 

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

Kvalitu stávajícího bydlení zlepšit  vybudováním splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. 

Zlepšit prostupnost území vybudováním přemostění a komunikace přes vodoteč. Stavba nemusí být 
vázána na výstavbu v lokalitě B2. 

Plochy bydlení  

Návrhové plochy jsou situovány zejména do ploch bezprostředně navazujících na stávající zástavbu. 
Zásadně zpracovatel doporučuje realizovat výstavbu v jedné lokalitě a následně v dalších. Jsou 
navrženy dvě větší lokality B1 a B2, u  lokalit B3 – B6 se jedná o dostavbu stávajících proluk 
a výstavbu po asanovaném objektu. Navrhovaná plocha B7 navazuje na stávající zástavbu v místní 
části Litovel – Nová Ves. Navrhovaná plocha B8 se nachází v jižní části obce mimo současně 
zastavěné území. 

Nová zástavba musí být přizpůsobena charakteru území a charakteru původní zástavby (měřítkem, 
členěním fasád, použitými materiály, způsobem zastřešení a barevností). Orientace objektů bude 
vyvozena z konkrétního místa ve vazbě na okolní zástavbu. Objekty max. dvoupodlažní (využití 
podkroví je možné), byt. domy max. třípodlažní. Zachovat sedlovou střechu. Garáže mohou být 
součástí obytného objektu nebo mohou být samostatné. 

Plochy občanské vybavenosti  

Nejsou požadavky na nové plochy. Nová občanská vybavenost může vznikat v objektech 
individuálního bydlení. Přednostně však občanskou vybavenost soustřeďovat do centrální části. 
Je navrženo obnovení pohostinství v objektu na pozemku p.č. 42/1. 

Plochy pro podnikatelské aktivity 

V obci je areál bývalé strojně traktorové stanice, nyní Moravia bagr s.r.o.. Dále firma Romba Drywal 
CZ s.r.o. a firma Mikmek. Část podnikatelských aktivit je v areálu zemědělské družstva. Nové plochy 
nejsou navrhovány. 

Plochy zemědělské výroby a služeb  

V obci se nachází areál zemědělského družstva Doubrava se sídlem v Haňovicích. Jedná se 
o rozsáhlý komplex v severní části obce. V areálu je možnost  intenzivnějšího využití stávajících 
ploch. Dochází  k rozšíření ploch zemědělské výroby (Vz) o návrhovou plochu zemědělské výroby 
Vz1. 

Plochy sportovně rekreační  

Tyto plochy jsou stabilizovány - jedná se o sportovně rekreační areál – TJ Doubrava v západní části 
obce. Objekty individuální rekreace se v obci vyskytují minimálně. Nové plochy pro tuto funkci nejsou 
navrhovány.  

Plochy veřejných prostranství 

Tato plocha je vymezena v jihovýchodní části obce v současně zastavěném území. 

Plochy technického vybavení 

Na katastru se nachází skládka tuhého komunálního odpadu. Pro rozšíření této funkce je určena 
plocha zrušeného dobývacího prostoru. 
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Plochy těžby 

Na katastrálním území se nachází dobývací prostory Nasobůrky a Haňovice II, stanovené pro 
organizaci Cihelna Litovel-Nasobůrky, s.r.o. se sídlem v Prostějově. Jsou stanoveny pro dobývání 
výhradního ložiska cihlářské hlíny. Nové plochy těžby v návrhovém období nejsou stanoveny, jsou 
vyznačena pouze chráněná ložisková území. 

Plochy veřejné zeleně 

Stávající plochy se nacházejí v centrální části obce. Nové plochy jsou navrženy jako součást lokality 
B1. 

Památky místního významu 

Udržovat památky místního významu – kapli sv, Cyrila a Metoděje, kamenný kříž se sousoším 
Kalvárie, kamenný kříž v místní části Kluzov, kříž na „Dolním konci“ a pomník obětem 1. světové 
války. 

 

3.  Zásady funkčního uspořádání území 

3. 1.  Členění území 

Řešené území (správní území Obce Haňovice, které je současně vymezeno katastrálním územím 
Haňovice) je rozděleno do samostatně vymezených ploch. Každé vymezené ploše území je 
přičleněna funkce resp. funkční typ. Plocha je pak označována jako funkční plocha. Ta je vyjádřena 
graficky barvou a dále kódem funkčního typu (zakresleno ve výkresu 2 a 3). Každá funkční plocha 
má stanoveny podmínky využití formou regulativů funkčního využití (charakteristika plochy - 

dominantní funkce, přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněné využití) a prostorových 

regulativů (stavební čáry, výška zastavění atd.) Návrh regulativů využití a uspořádání ploch je 
samostatnou kapitolou. 

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

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

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

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

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

ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

B PLOCHY BYDLENÍ 

Bo  - bydlení obecné 

Bs  - bydlení smíšené 

Bn  - bytová nízkopodlažní výstavba 

OV PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

V  PLOCHY VÝROBY 

  Vpa - plochy podnikatelských aktivit 

Vz - plochy zemědělské výroby  

R  PLOCHY A REKREACE A SPORTU 

 Rs - sport a rekreace 

 Ri - individuální rekreace - zahrádkářská kolonie 

P* PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

P*- plochy veřejných prostranství 

D DOPRAVNÍ PLOCHY A KORIDORY 

liniové stavby jsou bez kódu (rychlostní komunikace, silnice, místní komunikace, účelové 
komunikace) 

 Dp – doprava v klidu (parkoviště, odstavná stání), ve výkresech bez kódu  

T  PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

liniové stavby jsou bez kódu 

Tčov - čistírna odpadních vod  

Ts - skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) 

NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

Z  PLOCHY ZELENĚ 

Zk - krajinná zeleň, ÚSES 

Zv - zeleň veřejná  

L PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

P  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Po - orná půda 

Ps - sady, drobná držba    

Pt - trvalé travní porosty 

Vt - plochy těžby nerostných surovin 

H VODNÍ TOKY A PLOCHY 

 ve výkresové části jsou bez kódu 

ROZDĚLENÍ PLOCH Z HLEDISKA NÁVRHOVÉHO OBDOBÍ 

STÁVAJÍCÍ (STAV) plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání je bez větších plánovaných 
změn (prvky shodné se současným stavem) 
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NAVRŽENÉ (NÁVRH) plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami 
v návrhovém období  do roku 2018 

4.  Funkční a prostorová regulace 

4. 1. Zastavitelné území  

Zastavitelné území tvoří plochy stávající zástavby, plochy navrhované zástavby nebo plochy určené 
pro jiné urbanizační záměry. 

Ve všech funkčních plochách zastavitelného území jsou přípustné: 

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

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

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

- zeleň veřejná, vyhrazená a ochranná, 

- malé vodní plochy. 

 

4.1.1. PLOCHY BYDLENÍ B 

Jako plochy pro bydlení jsou vymezeny plochy, ve kterých má bydlení rozhodující podíl a význam. 
Podle podílu jiných činností i podle charakteru zástavby jsou tyto plochy zařazeny do funkčních typů: 
Bo - bydlení obecné, Bs - bydlení smíšené, Bn – bytová nízkopodlažní zástavba. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Všechny plochy bydlení včetně ploch původních zemědělských usedlostí jsou vymezeny jako plochy 
Bo - bydlení obecné. Jako plochy  

NÁVRH 

Nově navržené plochy jsou vymezeny jako Bo - bydlení obecné, pouze lokalita B2 je vymezena jako 

Bo a Bn – bydlení obecné a bytová nízkopodlažní zástavba. Zastavovací studie prokáže vhodný 

způsob zástavby, případně poměr mezi rodinnými domy a bytovými domy. Plochy Bs – bydlení 
smíšené nejsou navrženy.  

 

BO - BYDLENÍ OBECNÉ 

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

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

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- rodinné domy s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, 
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- obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro potřebu 
obyvatel přilehlého území, 

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

 

Nepřípustné jsou: 

- výrobní provozy zatěžující životní prostředí, 

- skladové hospodářství. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- ubytovací zařízení, 

- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi, 

- stavby pro správu, 

- zahradnické provozy. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

BS - BYDLENÍ SMÍŠENÉ (BYDLENÍ A PODNIKATELSKÉ AKTIVITY) 

Slouží pro umístění rodinných domů a podstatně nerušících zařízení drobné výroby a služeb. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Jako plochy smíšené jsou vymezeny pozemky p.č. 118/2, 65 – zahradnictví Jindřich Přidal, 50/1101, 
51 – klempířství a pokrývačství Zdeněk Šperlich a pozemek p.č. 42/1 a 42/2 – objekt bývalého 
pohostinství. 

NÁVRH 

Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. Je navrženo obnovení pohostinství v objektu p.č.42/1. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- rodinné domy s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, 

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

- nerušící zařízení drobné výroby a služeb, 

- drobné skladové hospodářství, 

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, 

Nepřípustné jsou: 

- výrobní provozy zatěžující životní prostředí. 

Podmíněně přípustné jsou 

- ubytovací zařízení. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

BN - BYTOVÁ NÍZKOPODLAŽNÍ VÝSTAVBA 

Slouží pro umístění bytových domů a nezbytného zázemí. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Jako plochy smíšené jsou vymezeny pozemky p.č. 103/5, 163, 164, 165, 103/1, 171 a 172. 
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NÁVRH 

Lokalita B2 je vymezena jako Bo a Bn – bydlení obecné a bytová nízkopodlažní zástavba. Popis 
viz odstavec Bo – bydlení obecné. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

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

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

Nepřípustné jsou: 

- výrobní provozy zatěžující životní prostředí, 

- skladové hospodářství. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- ubytovací zařízení, 

- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi, 

- stavby pro správu, 

- zahradnické provozy. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

4.1.2. PLOCHY  OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (OV) 

Veškeré plochy občanské vybavenosti jsou zakresleny a popsány ve výkresu č. 2 Hlavní výkres a č. 3 
Funkční využití území, doprava. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Kódem Ov jsou značeny plochy obecního úřadu, pohostinství, kaple sv.Cyrila a Metoděje, hasičská 
zbrojnice, základní škola a prodejna potravin. 

NÁVRH 

Nové plochy nejsou územním plánem navrhovány. Není potřeba územních rezerv pro občanskou 
vybavenost v souvislosti s uvažovanou výstavbou. (Zde je předpoklad postupné realizace). Nové 
požadavky na umístění občanské vybavenosti směřovat do centrální části obce.  

Funkční regulace 

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení, které slouží občanskému vybavení.  

Jedná se o zařízení maloobchodu, stravování, školství, kultury, zdravotnictví. S ohledem na svou 
funkci, nebo svým stavebním charakterem neumožňují integraci s bydlením. 

Přípustné jsou: 

- služební a pohotovostní byty. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- služby nevýrobního charakteru. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 
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4.1.3. PLOCHY VÝROBY (V) 

VPA - PLOCHY  PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

Území výroby a služeb neslučitelné s bydlením. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Jako Vpa je vymezeny stávající plochy podnikatelských aktivit: 

na pozemcích p.č. 44,85/5, 88/7, 86/1, 86/2, 87, 49/1 areál firmy Moravia bagr s.r.o.  

pozemek p.č. 3/5 – firma Romba Drywall s.r.o. – výroba nářadí a tmelů 

objekt na p.č 3/1 – firma Mikmek (součást areálu zemědělského družstva Doubrava) 

NÁVRH 

Nové plochy nejsou navrhovány. Dostavby v rámci stávajících areálů jsou přípustné. 

 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, 

- administrativní, sociální a jiná vybavenost sloužící firmě, 

- výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury, 

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

Nepřípustné jsou: 

- plochy bydlení. 

Podmíněně přípustné jsou: 

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

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

VZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY  

Slouží pro umístění zemědělských provozoven. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V obci se nachází areál zemědělského družstva „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích. V obci je 
soukromě provozováno zahradnictví na parcele č. 118/1 - firma Jindřich Přidal. Jedná se o plochu, 
která je zařazena do funkce bydlení smíšené. 

NÁVRH 

Veškeré plochy zemědělské výroby jsou stabilizované, žádné nové plochy nejsou navrženy. 
Dostavby v rámci areálu jsou přípustné.  

Funkční regulace 

Přípustné jsou 

- stavby a zařízení zemědělských provozoven a k tomu náležející byty, 

- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 

- zahradnictví. 
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Nepřípustné jsou: 

- plochy bydlení. 

Podmíněně přípustné jsou 

- administrativní budovy, 

- drobné provozy výroby, služeb a technického zařízení obtěžujícího okolí. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

Funkční a prostorové regulativy pro lokalitu Vz1. 

 

VZ1 - PLOCHA PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU 

Hlavní využití: Jako plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu jsou vymezeny pozemky slouží pro 
umístění zemědělských provozoven. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: - stavby a zařízení zemědělských provozoven včetně skladů a k tomu náležející byty, 

- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 

- zahradnictví, 

- výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury, 

výstavba zaøízení na výrobu alternativní energie. 

Nepřípustné jsou: - stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného   využití. 

 Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou požadovány. 

Změnou č.2 se doplňují funkční a prostorové regulativy pro lokalitu Vz1. 

 

VZ1 - PLOCHA PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU 

Hlavní využití: Jako plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu jsou vymezeny pozemky slouží pro 
umístění zemědělských provozoven. 

 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: - stavby a zařízení zemědělských provozoven včetně skladů a k tomu náležející byty, 

- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 

- zahradnictví, 

- výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury, 

výstavba zaøízení na výrobu alternativní energie. 

Nepřípustné jsou: - stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného   využití. 

 Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou požadovány. 

 

4.1.4. PLOCHY REKREACE A SPORTU (R) 

RS - SPORT A REKREACE 

Jsou zde zahrnuty sportovně rekreační areály nebo samostatná sportoviště (nikoliv hřiště u občanské 

vybavenosti - školní apod.). Jsou určena pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V území se nachází v západní části udržovaný sportovně rekreační areál. Jedná se o dvě fotbalová 
hřiště a klubovnu. 
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NÁVRH 

Nové plochy s touto funkcí nejsou navrhovány. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou 

- objekty doprovodných služeb pro sportovní a rekreační zařízení  (např. stravovací zařízení). 

Podmíněně přípustné jsou  

- administrativní budovy 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

RI - INDIVIDUÁLNÍ REKREACE 

Slouží pro soustředěnou individuální rekreaci v rekreačních chatách, chalupách nebo zahradních 
domcích na ZPF, LPF, případně ostatních plochách. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Na katastru se nachází zahrádkářská kolonie a jedna chata.  

NÁVRH 

Nové plochy individuální rekreace nejsou navrženy.  

Funkční regulace 

Přípustné jsou 

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

- výstavba nezbytných technických zařízení. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

4.1.5. DOPRAVNÍ PLOCHY A KORIDORY (D) 

Liniovým prvkům a stávajícím plochám není přiřazován žádný kód.  

Dopravní plochy (prostor) a železniční koridor jsou ve výkresu č.2 a 3 značeny pouze barvou. 

DP DOPRAVA V KLIDU (PARKOVIŠTĚ, ODSTAVNÁ STÁNÍ), 

Jsou plochy zařízení statické dopravy, které svým významem a velikostí vyžadují vyčlenění 
samostatné funkční plochy. Jedná se o garáže, parkovací plochy a odstavná stání.  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Stávající parkoviště a garáže jsou ve výkresu č.2 a 3 značeny pouze barvou. 

Funkční regulace 

Nepřípustné je  

- umísťovat parkoviště a garáže pro nákladní automobily, jejich přívěsy a autobusy v plochách 
pro bydlení. 
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Podmíněně přípustné jsou: 

- malé provozovny služeb a drobný prodej související s dominantní funkcí. 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

4.1.6. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (T) 

Slouží pro umístění staveb a zařízení sloužících pro provozování zásobovacích sítí a zneškodňování 
tekutých i tuhých odpadů, které svým charakterem, významem a nebo velikostí vyžadují vyčlenění 
samostatné funkční plochy. Stavby a zařízení technického vybavení lze umístit i ve všech plochách, 
ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně připouštějí nebo slouží pro 
bezprostřední zásobování daného území. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V území je vymezena skládka tuhého komunálního odpadu Ts. 

NÁVRH 

Je navržena plocha čistírny odpadních vod TČOV. 

Funkční regulace 

Ve všech funkčních typech jsou kromě vlastních technologických zařízení : 

Přípustné 

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

- v navržené ploše skládky lze umístit v případě potřeby i kompostárnu. 

Podmíněně přípustné  

- malé provozovny služeb související s dominantní funkcí. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

4.1.7. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P*) 

 

Zatřídění dle zákl. 

členění území 

Plochy zastavitelné:  P1 

Zatřídění dle ploch 

s rozdílným způsobem 

využití 

Plochy veřejných prostranství 

Kód dle podrobnějšího 

členění území 

P*  –   PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Hlavní využití Plochy veřejných  prostranství pro veřejnou obsluhu funkčních ploch obce.  

Přípustné využití Pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky 
dopravní infrastruktury (komunikace, pěší trasy) a technické infrastruktury, 
pozemky veřejné, doprovodné a izolační zeleně, sochy, drobný mobiliář, 
hrací prvky, občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství 
. 

Podmínky prostorového uspořádání 

Nejsou požadovány. 
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4.1.8. PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM 

VĚTŠÍ NEŽ 0,5 HA 

tab. 1  Plochy zastavitelného území vymezené územním plánem větší než 0,5 ha 

Pořadové číslo plochy Označení (název plochy) Výměra v ha Druh funkčního využití 

1 B1 2,26 A 

2 B2 0,949 A 

3 B7 0,692 A 

 B8 1,999 A 

 Vz1 9,96  plocha zemědělské výroby 

 

Poznámka: 

A -  bydlení  
B -  obchod a služby (není navrhováno) 
C -  rekreace (není navrhováno) 
D -  podnikání (není navrhováno 
E -  variabilní využití ploch (není navrhováno) 

 

4. 2. Nezastavitelné území  

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

4.2.1. PLOCHY  ZELENĚ (Z) 

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

ZK - KRAJINNÁ ZELEŇ 

Plochy nelesní zeleně, jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy. Jsou určeny pro 
zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Plochy krajinné zeleně jsou veřejně 
přístupné. Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území 
apod.) podléhají rovněž tomuto režimu. 

U veškerých činností ve vymezených skladebných částech ÚSES je třeba udělení souhlasu 
příslušného orgánu ochrany přírody. 

Stávající i navržená zeleň je zakreslena ve výkresu č.2 a 3. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- přirozené a přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitérní dřeviny s podrostem bylin,  
bylinné porosty bez dřevin, liniové porosty stromů, 

- pěší, cyklistické a jezdecké stezky, drobné sakrální stavby, drobné solitérní objekty podporující 
rekreační funkce krajiny (lavičky, přístřešky, herní prvky) ve vazbě na cesty. 

Podmíněně přípustné jsou 

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

- pomníky, sochy, kříže, sítě TI, vodohospodářská zařízení, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, 
rekreační využití bez stavební činnosti 

 

ZV - VEŘEJNÁ ZELEŇ  

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

STÁVAJÍCÍ STAV 

Plochy veřejné zeleně jsou  zakresleny ve výkresu č.3. Součástí ploch veřejné zeleně jsou stromy. 

NÁVRH 

V obci jsou navrženy plocha veřejné zeleně Zv1 v souvislosti s řešením lokality B1.  

Funkční regulace 

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 

 

4.2.2. PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (L) 

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

STÁVAJÍCÍ STAV 

Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa jsou zakresleny ve výkresu č.2. 

NÁVRH 

Nové plochy pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou navrženy.  

Funkční regulace 

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,  

- lesní účelové stavby (plochy pro skladování dřeva), výstavba mysliveckých účelových zařízení 
(seníků, krmelců)  

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

- výstavba a úprava pěších a cyklistických stezek, 

 

4.2.3. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (P) 

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

STÁVAJÍCÍ STAV 

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

NÁVRH 

Plochy orné půdy nejsou navrženy. Plochy trvalých travních porostů jsou součástí navržených prvků 
ÚSES, samostatně nejsou značeny. 

 

Po - ORNÁ PŮDA 

Funkční regulace 

Přípustné jsou 

- zemědělská produkce polních plodin, školky ovocných a okrasných dřevin, lesní školky, 

- zemědělské cesty, stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny 

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

- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury, 

- pěší a cyklistické stezky 

Podmíněně přípustné jsou: 

- změny druhu pozemků v rámci zemědělského půdního fondu, zalesnění, 

- drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např. skleníky), stavby pro skladování plodin, 
zajištěná hnojiště 

 

Pt -TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 

Funkční regulace 

Přípustné jsou 

-  pěstování travních porostů, pastva hospodářských zvířat 

- zemědělské cesty, stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny 

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

- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury, 

- pěší a cyklistické stezky 

Podmíněně přípustné jsou: 

- změny druhu pozemků na sady  
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PS – ZAHRADY, DROBNÁ DRŽBA 

Na plochy zahrad a drobné držby v zastavitelném území by se nemělo pohlížet jako na stavební 
pozemky. Jejich využití ke stavebním účelům by mělo být podrobeno důkladnému zvážení  
a průkaznosti účelu jejich zastavění. Pro potřeby regulativů je termínem „drobná držba“ označena 
orná půda a louky o malé výměře v zastavitelném území. 

Plochy zahrad a drobné držby mimo zastavitelné území jsou nezastavitelné. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

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

NÁVRH 

Žádné nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy.  

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- zahradnická a ovocnářská produkce, včelíny 

- výstavby garáží, doprovodných staveb bydlení a drobné hospodářské činnosti, 

Podmíněně přípustné jsou: 

- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, 
plynovod, elektrorozvody, telekomunikační kabely), jejichž jiné trasování by bylo neřešitelné nebo 
ekonomicky nereálné. 

 

4.2.4. VODNÍ PLOCHY A TOKY (H) 

Zahrnují vodní toky, jezera, rybníky a nádrže. Plní funkci hospodářskou (chovné rybníky), rekreační, 
protipovodňovou a krajinotvornou. Vodní toky a plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES, 
chráněná území, vodní plochy se zvláštní ochranou - např. pro pitnou vodu, apod.) podléhají rovněž 
regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu. Pokud to tento režim nevylučuje, mohou být 
využívány rekreačně a hospodářsky. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

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

NÁVRH 

Nové plochy nejsou navrženy.  

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění protipovodňové 
ochrany, 

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

 

4.2.5. - PLOCHY TĚŽBY (VT) 

Slouží pro dobývání nerostných surovin. Na tyto plochy se vztahují režimy vyplývající z horního 
zákona. 

V území se nachází dobývací prostor - DP Nasobůrky, ev. č. 7/0687 a Haňovice II, event. číslo 71150 
(OBÚ Brno, 2686/00 z 19.9.2000). 
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5.  Zásady uspořádání  dopravy 

V územním plánu jsou vymezeny dopravní trasy, které jsou předpokladem pro přiměřenou dopravní 
obsluhu území všemi druhy dopravy včetně zemědělských cest, pěších a cyklistických tras. 

Jako závazné jsou vymezeny: 

 stávající dopravní skelet 

 nově navržené komunikace, 

 navržené chodníky. 

Jako směrné jsou vymezeny: 

 cyklotrasa 

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

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

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

Přesná poloha navržených komunikací bude upřesněna po vyhotovení podrobnější územně plánovací 
dokumentace. 

6.  Zásady řešení technické infrastruktury 

Jako závazné je vymezeno uspořádání technické vybavenosti vytvářející předpoklady pro obsluhu 
obce všemi druhy médií a pro likvidaci odpadů. Rozsah ploch stavby a zařízení technické 
infrastruktury je zakreslen na výkresech č. 4 (Vodní hospodářství) a č. 5 (Energetika, telekomunikace) 
v měřítku 1 : 2000  ve výkresu č. 2 (Hlavní výkres) v měřítku 1 : 5000.  

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

6. 1.  Vodní hospodářství 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

V obci je vybudován veřejný vodovod. 

Jako závazné je vymezeno: 

 stávající trasy vodovodů, 

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

 vybudování vodovodních řadů pro návrhové lokality  

Jako směrné je vymezeno: 

 využívání stávajících studní jako zdrojů užitkové vody, 

 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 
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KANALIZACE, ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Jako závazné je vymezeno: 

 vybudování čerpací stanice odpadních vod, 

 kombinace navržených tras jednotné kanalizace s možným využitím některých úseků stávající 
oddílné kanalizace. 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Na katastru obce nejsou v současnosti provedeny žádná protierozní opatření ani nejsou požadována. 

6. 2. Energetika, telekomunikace 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

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

Jako závazné je vymezeno: 

 Doplnění nových tras plynovodu pro část navržené zástavby, která nebude situovaná při 
stávajících trasách. 

 stavba VTL plynovodu – propojení systémů plynovodů Východočeské plynárenské a 
Severomoravské plynárenské, 

 přípojka do průmyslové zóny Litovel 

Jako směrné je vymezeno: 

 postupně provést napojení veškerých nemovitostí na veřejný plynovod. 

 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Je nutno respektovat všechna ochranná pásma energetických a telekomunikačních zařízení. Návrh 
elektrifikace vychází z výpočtu energetické bilance. Nevyvolává nároky na nové stavby vedení VN. 
Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě NN je na hranicích možností  pro stávající 
zástavbu. Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje. V obci byla provedena pokládka nové 
telefonní sítě - metalické kabely. 

Jako závazné je vymezeno: 

 výstavba rozvodů NN pro nové lokality. 

Jako směrné je vymezeno: 

 výstavba nové trafostanice a přeložka el. vedení 22 kV (variantní řešení), 

 rozšíření telefonní sítě pro nové lokality. 

 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

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

6. 3. Nakládání s odpady 

Jako závazné je vymezeno: 

 je nepřípustné ukládání odpadů na řešeném území, ale svoz a odvoz na řízené skládky mimo 
území obce. 

Jako směrné je vymezeno: 

 zapojení obce do svozového systému komunálního odpadu subjektů zajišťujících odvoz příp. 
zneškodňování dalších odpadů, s postupným rozšiřováním separace přímo u zdrojů. 

7.  Limity využití území a ochrana území 

Všechny limity v území jsou  závazné. 

OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 

(dle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Řešené území  je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů.. 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  

Památky místního významu 

V řešeném území jsou evidovány památky: kaple sv. Cyrila a Metoděje na návsi, kamenný kříž 
se sousoším Kalvárie na návsi, kamenný kříž v místní části Kluzov, pomník obětem 1. světové války 
a na žádost obce kamenný kříž na Dolním konci. 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

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

OSTATNÍ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY  

Významné krajinné prvky 

Ze zákona jsou to lesy, rybníky, vodní toky a údolní niva. Hranice nivy s ohledem na problematičnost 
jejího vymezení není zakreslována. 

Ekologicky významné segmenty krajiny v rámci těchto krajinných prvků jsou zakresleny ve výkresu 
č. 2 a 3. Jedná se o tyto segmenty: 1. Mokrá louka u Kluzova, 2. Úvoz jižně od Chudobína, 3. Porosty 
Loučky, 4. Kluzovský rybník, 5. Rybníček v Haňovicích. 
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OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 

(dle Zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů) 

Chráněné ložiskové území 

Na katastru je evidováno chráněné ložiskové území Haňovice I., OBÚ Brno, 5304/89 z 14.5.1990 
a chráněné ložiskové území Haňovice II, OBÚ Brno, 5304/89 – 2 z 14.5.1990 

Dobývací prostor 

Na katastru je evidován - DP Nasobůrky, ev. č. 7/0687 (OBÚ Brno, 4077/99 z 28.9.1999) DP 
Haňovice II, event. číslo 71150 (OBÚ Brno, 2686/00 z 19.9.2000) 

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU 

Ochrana zemědělské půdy 

Hranice třídy ochrany je vyznačena ve výkresu č.7 - Zábor ZPF. 

Ochrana lesa 

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

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

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

Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Územím prochází hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  

Provozní pásmo pro údržbu vodních toků 

Provozní pásmo všech recipientů je 6 m od břehových hran. 

OCHRANA STAVEB 

(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
ČSN, Metodické pokyny) 

Ochranná pásma  provozů a zařízení 

Na území obce nejsou vyhlášená žádná PHO.  

OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

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

Ochranné pásmo dálnice a rychlostní komunikace 

Ochranné silniční pásmo pro rychlostní silnici R 35 je 100 m od osy krajního jízdního pruhu.. 

Ochranné pásmo silnice III. třídy 

Ochranná silniční pásma pro silnice III. třídy je 15 m mimo průjezdný úsek.  
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Rozhledová pole úrovňových křižovatek 

Pole rozhledových trojúhelníků jsou vyneseny v průjezdném úseku silnic pro rychlost 50 km/hod, tj. 
35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 15 m od středu 
křižovatky. 

ochranná pásma drah 

(zákon č.266/1994 Sb., o drahách v platném znění) 

ochranné pásmo železnice celostátní, regionální 

Ochranné pásmo dráhy je 60 m od krajní koleje. 

Izofona pro přípustnou hladinu hluku 50 dB(A) ve dne je 60 m od krajní koleje a shoduje se tak 
s technickým ochranným pásmem dráhy. Vzhledem k tomu, že vlak projíždí cca 1 x za hodinu a 
pouze ve dne v prostoru za pásem zeleně, není hluk z provozu tratě pro novou výstavbu v lokalitě B 
1 žádnou zátěží. 

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
ČSN, Metodické pokyny), zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zásobování vodou 

Ochranné pásmo vodovodu -  do průměru 500 mm včetně 1,50 m, u průměru nad 500 mm 2,50 m 
na obě strany od vnějšího líce potrubí. Ochranné pásmo přiváděcího řadu  - 2 m na obě strany 
od vnějšího líce potrubí. 

Čištění odpadních vod 

Ochranné pásmo ČOV - 20,0 m 

Ochranné pásmo kanalizace - 1,5 m, od vnějšího líce potrubí. 

Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení 

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

Ochranné pásmo stožárové transformovny VN  

Na katastru obce se nachází celkem osm stožárových trafostanic. Ochranné pásmo trafostanic je 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 7,0 m.  

Ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí(VN 1-35 kV) 

Území obce Haňovice je v současné době napájeno z venkovního vedení VN 22 kV s napěťovou 
hladinou  22 kV, 50 Hz. Ochranné pásmo nadzemního vedení ve vzdálenosti 7,0 m od krajního 
vodiče.  

Ochranná pásma plynárenských zařízení 

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

Ochranné  a bezpečnostní pásmo VTL plynovodů 

Na katastru se nacházejí vysokotlaké plynovody:  

DN 500 PN 40 č.64208 Olomouc - Mohelnice a DN 350 PN 40 č.64303 Křelov - Palonín , 
bezpečnostní pásmo je 40 m, ochranné pásmo je 4 m na obě strany od půdorysu. 



ÚPnO Haňovice – právní stav po vydání změny č.4  

 

26 

Ochranná pásma STL plynovodů  

Ochranné pásmo STL rozvodu v obci činí dle zák. č. 458/2000 1 m na obě strany od půdorysu 
potrubí, u technologických objektů pak 4 m na všechny strany od půdorysu.  

Telekomunikační ochranná pásma 

zák. č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. 

Ochranné pásmo kabelů a zařízení telekomunikací 

Katastrálním územím obce prochází  trasa dálkového  optického kabelu (DOK) Litovel - Mohelnice,  
ochranné pásmo je 1,5 m. 

LIMIT NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIONÁLNÍCH ZÁMĚRŮ 

V 1. změně VÚC Olomoucká aglomerace je pro katastr obce stanoven nová stavba – Propojení 
systémů plynovodů Východočeské plynárenské a Severomoravské plynárenské (označení E.1).  

 

8.  Územní systém ekologické stability 

Plochy navržené pro regionální a místní ÚSES jsou vyznačeny ve výkresech č. 2, 3 a 7. 

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

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

Závazně jsou vymezeny:  

Všechny skladebné části ÚSES včetně interakčních prvků s tím, že jejich přesná poloha může být 
v případě návrhových prvků změněna při Komplexních pozemkových úpravách.  

Omezení funkčního využití vyplývající z ochranného režimu ÚSES. 

U veškerých činností  ve vymezených skladebných částech ÚSES je třeba udělení souhlasu 
příslušného orgánu ochrany přírody. 

Přípustné jsou 

Výsadby porostů geograficky původních dřevin, změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch 
geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých skladebných částí ÚSES stávající 
využití, případně jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží 
aktuální ekologickou stabilitu území. 

Podmíněně přípustné jsou 

Liniové stavby napříč biokoridory. 

Nepřípustné jsou 

Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné či podmíněně přípustné, zejména pak 

stavby trvalého charakteru a takové činnosti, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-

stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzívnění hospodaření, ukládání 

odpadů a navážek aj.) 

Výsadbu v místech střetů s inženýrskými sítěmi (křížení, souběh) je v dalších stupních přípravy 
ÚSES nutno sladit s požadavky správců dotčených sítí (druh vegetace). 
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Obdobně výsadbu podél vodních toků je nutno sladit s požadavky správců toků (přístup pro údržbu 
toků). 

9.  Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 

a asanačních úprav 

V této části textu jsou závazně vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 29 zák. č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejně 
prospěšné stavby lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby a objekty navržené k stavební uzávěře a následné asanaci jsou 
graficky vymezeny ve výkresu č. 6. Zařazení těchto staveb musí schválit Zastupitelstvo obce. 

tab. B    Seznam veřejně prospěšných staveb 

označení název akce  dotčený pozemek p.č.  poznámka 

1 místní komunikace v lokalitě B1 315, 202/1 částečně je využitá stávající 
účelová komunikace 

2 místní komunikace k lokalitě B2 včetně 
přemostění vodoteče Loučka 

289/4, 344/5, 99, 
100/1 

 

3  místní komunikace k lokalitě B4 307/1 úprava stávající místní 
komunikace 

4 vodovodní řad v lokalitě B1 315, 202/1  

5 vodovodní řad pro lokalitu B2 289/4, 344/5, 99, 
100/1 

trasy vodovodního řadu 
v lokalitě budou upřesněny 
zastavovací studií 

6 vodovodní řad pro lokalitu B4 128/1, 128/2, 307/2  

7 splašková kanalizace v obci viz  výkres č.6  

9 STL plynovod pro lokalitu B1 315, 202/1  

10 STL plynovod pro lokalitu B2 289/4, 344/5, 99, 
100/1 

trasy STL plynovodu v lokalitě 
budou upřesněny zastavovací 
studií 

11 STL plynovod pro lokalitu B4 128/1, 128/2, 307/2  

12 přípojka VTL – průmyslová zóna   

13 přípojka VTL (E1 – označení 1. změna 
VÚC OA) 

Propojení systémů plynovodů 
Východočeské plynárenské a 
Severomoravské plynárenské 

  

14 kabelové el. vedení v lokalitě B2 100/1 pokud zastavovací studie 
prokáže nezbytnost této 
investice 

15 trafostanice – přemístění stávající 
trafostanice T2 

100/1 pokud zastavovací studie 
prokáže nezbytnost této 
investice 

16 kanalizace splašková - výtlak viz  výkres č.6   

17 jednotná kanalizace v obci viz  výkres č.6   

18 čerpací stanice kanalizace viz  výkres č.6   

19 odlehčovací komora viz  výkres č.6   
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20 dešťová kanalizace viz  výkres č.6   

 

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K ASANACI 

Objekty určené k stavební uzávěře a následné asanaci: objekt na pozemku parcelní číslo 51 a 74. 

Oba objekty jsou v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. 

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

10.  Koncept lhůt aktualizace 

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

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

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

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

 


