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Číslo usnesení: 2-2014
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Datum nabytí účinnosti: 27.12.2014

Razítko a podpis oprávněné osoby:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2014

o vydání ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘEŇ

Zastupitelstvo  obce  Střeň,  příslušné  podle  §  6  odst.  5  písm.  c)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 54
odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti,  ve  znění  pozdějších
předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

vydává

Ú z e m n í   p l á n   STŘEŇ.

Územní plán Střeň je závazný pro rozhodování o území ve správním obvodu obce Střeň - tj.  katastrální
území Střeň. 
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 A  .   OBSAH OOP 1/2014  -  ÚZEMNÍ PLÁN STŘEŇ

Část I - Návrh:
Příloha č.1 OOP 1/2014 Textová  část ÚP
Příloha č.2 OOP 1/2014 Grafická část ÚP

 Výkresy č. 1 Výkres základního členění území
2a,b Hlavní výkres – urbanistická koncepce a 

            koncepce uspořádání krajiny
3 Koncepce veřejné infrastruktury, 

 doprava, plyn, energetika
4 Koncepce veřejné infrastruktury, 

vodní hospodářství
5 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací

Část II – Odůvodnění ÚP:
Příloha č.3 OOP 1/2014 Odůvodnění ÚP - textová  část
Příloha č.4 OOP 1/2014 Odůvodnění ÚP - grafická část       
 Výkresy č. 6a,b,c Koordinační výkres

7 Výkres předpokládaného záboru ZPF
8 Výkres širších vztahů

OBSAH   TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
3. OCHRANA  A  ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OBCE 
4. URBANISTICKÁ KONCEPCE
5. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A  PLOCH PŘESTAVBY
6. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY      
.7 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
.8 DOPRAVNÍ OBSLUHA ÚZEMÍ
.9 ZÁSOBOVÁNÍ OBCE VODOU
.10 ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

11. ZÁSOBOVÁNÍ OBCE PLYNEM 
12. ZÁSOBOVÁNÍ OBCE EL.ENERGIÍ, SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ 
13. VYTÁPĚNÍ  OBJEKTŮ
14. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
15. CIVILNÍ OCHRANA, OCHRANA A OBRANA STÁTU (AČR)

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
.16 VYMEZENÍ PLOCH A  PODMÍNKY PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

17. VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO  SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
18. PROSTUPNOST KRAJINY
19. VODNÍ TOKY A PLOCHY 
20. MELIORAČNÍ ÚPRAVY 
21. OCHRANA PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
22. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
23. REKREACE
24. PODMÍNKY PRO VYUŽITELNOST PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
25. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
26. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
27.           VYMEZENÍ VEŘ. PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VP OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
                K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZP.STÁTU, PLOCHY ASANACE, S PRÁVY VYVLASTNĚNÍ

                        28.           VYMEZENÍ VPS A VEŘ.PROSTRANSTVÍ  S UPLATNĚNÍM PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
29.           STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE § 50 ODST.6 SZ
30.           STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
31.           VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 
32.           ÚDAJE - POČTY LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTY VÝKRESŮ K NĚMU 
                PŘIPOJENÉ  GRAFICKÉ ČÁSTI
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1.             VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

V  grafické části územního plánu je vymezena hranice zastavěného území.  Zastav  ě  né území bylo
stanoveno  k datu 30.6.2012 (výkres č.1,2,6 a 7)

Řešené území územního plánu Střeň  je určeno rozsahem jednoho katastrálního území  Střeň.

2.             ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Řešené území zahrnuje rozsah celého správního území,  jde o  jedno katastrální  území Střeň,  o
celkové výměře  578 ha .

Územní plán definuje předpoklady pro rozvoj a stabilitu obce tak, aby byly uspokojeny potřeby a
požadavky na územní rozvoj jednotlivých funkcí v území. 

Doplňuje se chybějící technická vybavenost včetně chybějící dopravní obsluhy, rozšiřují se plochy
pro bydlení, jsou doplněny plochy občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a zeleně izolační i
zeleně zahrad, to vše v návaznosti na zastavěné území obce. 

3.             OCHRANA  A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OBCE 

Územní plán specifikuje všechny hodnoty řešeného území, které je třeba chránit a rozvíjet. Jde zejména o: 

3.1.          kulturní hodnoty – památky místního významu
 Kaple Panny Marie na návsi z r.1718 na návsi, parc.č.611/5
 Dřevěný kříž z r.1867 na návsi u kaple Panny Marie, parc.č.26/2
 Dřevěný kříž z přelomu 19.a20.století u silnice do Lhoty, parc.č.591
 Hraniční kámen JV od obce v místní části Páče,  parc.č.590/22
 Hraniční kámen Z od obce, za ochrannou hrází u lesa, parc.č.590/39
 Pomník obětem světových válek na návsi u kaple, parc.č.611/53.2.

3.2.          Hodnoty místní identity a jiné
H1 hřiště kopaná v lese při vjezdu do obce od Lhoty
H2 prostor návsi, kaple a okolní vzrostlá zeleň
H3 parčík u ZŠ, památník osvobození obce a vzrostlá zeleň
H4 sportovní areál za obecním úřadem, místo letních aktivit, vazba na kulturní 

dům a restauraci
H5 systém studní v lesním komplexu JZ od obce, významné prameniště 
H6 komplex lužních lesů v okruží kolem obce

3.3.          Archeo  logický zájem
řešené území je ve svém celém rozsahu územím archeologického zájmu

.
3.4.          Urbanistické hodnoty

 Poloha obce v komplexu lesních lužních porostů
 Vzájemné vazby a komunikační propojení  obcí 
 Dispoziční založení  obce
 Okolí historických objektů
 Vodní plochy a plochy zeleně v zastavěném území obcí 

3.5.          Přírodní hodnoty
 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví(CHKO) - celé řešené území 
 Natura - Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví – 67% řešeného území
 Natura - ptačí oblast Litovelské Pomoraví,  - celé řešené území 
 přírodní rezervace PR Kenický - maloplošné zvláště chráněné území 
 národní přírodní rezervace - Ramena řeky Moravy
 CHOPAV řeky Moravy - celé řešené území, kvalitní spodní vody
 3 památné stromy
 vyjímečný ekosystém – biotopy,  flora, fauna, řeka Morava, lužní lesy,  aluviální louky,

stojaté vody, mokřady
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3.6.          Zranitelné oblasti
Celé řešené území je dle Nařízení vlády č. 262/2012 v souladu se zákonem 254/2001, § 33 
zahrnuto do zranitelných  oblastí.

Územní plán svou koncepcí potvrzuje a respektuje základní vybrané hodnoty řešeného území.
Požadovaná ochrana uvedených územních jevů a prvků je prioritní pro zachování kvality a identity daného
prostředí, jejich lokalizace je vyznačena ve výkrese č.6

4.             URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Urbanistická  koncepce  je  postavená  na  základním  požadavku  rozvoje  řešeného  území
zdůrazněného potřebami bydlení, rozvoje rekreace a cestovního ruchu, ochrany kulturních, urbanistických a
přírodních hodnot řešeného území,  respektuje v celém rozsahu přírodní a krajinné hodnoty řešeného území.
Koncepce  ÚP neomezuje rozvoj zemědělské výroby a hospodaření v lesích.

Územní plán respektuje dispoziční založení  obce, zdůrazňuje důležitost centra, respektuje většinu 
zařízení v území a kompletuje chybějící plochy. V největším rozsahu se doplňují plochy bydlení, kompletují  
plochy občanské vybavenosti a veřejných prostranství a doplňují se plochy výroby. 

Obec Střeň nemá z hlediska svého potenciálu v současné době předpoklady pro extrémní
územní rozvoj. 

Technická vybavenost  je  v  celém řešeném území řešena v souladu se skutečnými potřebami a
možnostmi území, ale zejména  v souladu se zpracovanými dokumenty  koncepcí olomouckého kraje.

V části dopravní obsluhy jsou mimo jiné navrženy rekonstrukce obslužných komunikací a doplnění
pěších tahů, cyklostezky nejsou nově vymezovány ani v zastavěném území, ani v okolní krajině.

Plochy bydlení -      B: 
Koncepce ÚP respektuje veškeré objekty i plochy zóny bydlení, v řešeném území nejsou definovány 
plochy asanačních  úprav. 
Navržené zastavitelné plochy pro funkci bydlení  B1 – B11 (z toho podmíněně přípustné lokality B10 
a B11)
Počet  obyvatel  k  roku  vydání  ÚP  je  cca  602,  kapacita  rozvojových  ploch  je  cca  28  bj.,  (což  
představuje teoreticky možný nárůst obyvatel o cca 68). Reálný odhad pro rozšíření obce a zvýšení 
počtu obyvatel je v rámci návrhového období cca 10 -15 let maximálně do počtu 670   obyvatel .

Plochy rekreace – R  :
V ÚP jsou samostatně vyčleněny plochy zahrad, které navazují na plochy bydlení. ÚP vymezuje  
nové plochy zahrad R1-R3.

Plochy a zařízení občanské vybavenosti  O  :
Jsou  obecně  respektovány  v  celém  plošném  rozsahu  i  v  rozsahu  působnosti.  Proti  platnému  
územnímu plánu nejsou vymezeny žádné další  plochy,  v ÚP zůstávají  plochy  O1-O3.  O1 pro  
realizaci rozšíření sportovního areálu za obecním úřadem, O2 a O3 bez  předurčení náplně

Plochy výroby a skladování – V:
Zemědělská živočišná výroba -  je  zastoupena a respektována  ve stávajícím areálu ve východní 
části obce. 
Areál není plně využit, prostorová kapacita umožňuje další využití. I přes tuto skutečnost je v 
návaznosti na tyto plochy navrženo další rozšíření ploch výroby V1, přípravou území je možno lépe 
získat investora pro aktivity, poskytující pracovní příležitosti obci.

Ostatní podnikatelské aktivity:   
Návrh ÚP respektuje menší výrobní prostory ve stávajících objektech na plochách bydlení,všechny 
zůstávají ponechány. Provozními aktivitami nesmí v žádném případě dojít ke znečišťování ŽP nebo 
jiným negativním jevům.
Drobné dílny  menšího rozsahu je  možno provozovat  i  v  objektech RD v případě,  že  nebudou  
negativně působit na okolní zástavbu svým hlukem, prašností, exhalacemi, vibracemi a podobnými 
vlivy.
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Plochy dopravní obsluhy a technického  vybavení – D, T:
Stávající vybavenost je v celém rozsahu respektována. (komunikace, vodovod,  elektrovedení, VO, 
atd...)
Výhledově dojde k vybudování dalších větví všech sítí  u zastavitelných ploch. V rámci doplnění  
rozvojových ploch pro umístění zařízení technické infrastruktury je vymezena plocha T1, plocha pro 
realizaci trafostanice.  
V rámci řešení dopravní obsluhy na území obce je navrženo prodloužení místních komunikací D2-
D6 k nově vymezeným zastavitelným plochám, realizace chybějících chodníků D1 kolem silnice na 
hlavní návsi i mimo ni je prioritou řešení pěší dopravy v obci. 

5.             VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH  PŘESTAVBY A OSTATNÍCH PLOCH

Územní plán  Střeň vymezuje v rámci koncepce rozvoje území následující zastavitelné a ostatní plochy,  pro
dimenzování  technické  infrastruktury  ploch  bydlení  uvádí  orientačně  jejich  možné kapacity  v  účelových
jednotkách, tento údaj je nezávazný.
***  - označení podmíněné přípustnosti 

Ozn.
lokality

Výměra v 
m 2

Funkč.
regul.

Charakteristika – poloha v obci
b.j. 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

B 1 1684 B Z okraj obce, proluka v ulici za školou, 2

B 2 7476 B nová ulice jižně pod obecním úřadem, severně sousedí se
sportovním areálem

4

B 3 4470 B nová ulice jižně pod obecním úřadem, severně sousedí se
sportovním areálem 

6

B 4 1034 B proluka ve stávající zástavbě u silnice do Pňovic 1

B 5 1061 B proluka ve stávající zástavbě u silnice do Pňovic 1

B 6 2240 B prodloužení stávající zástavby u silnice do Pňovic 3

B 7 2294 B JV okraj obce, prodloužení záhumenní cesty 3

B 8 3383 B prodloužení ulice za školou, západní okraj obce 4

B 9 1873 B prodloužení ulice za školou, západní okraj obce 2

B10*** 1682 B S okraj obce, zahrady stávající zástavby
podmíněně přípustná lokalita *** 

2

B11*** 1095 B S okraj obce, zahrady stávající zástavby
podmíněně přípustná lokalita *** 

2

***  Přípustnost  bude  posouzena  v rámci  následného  řízení  podle  SZ
průkazem splnění hygienických limitů hluku z dopravy na dráze Olomouc
– Zábřeh v denní a noční době pro chráněný venkovní prostor stavby
(§82 odst. 2 písm. j) zák.č. 258/2000 Sb.) – viz odůvodnění

O 1 9647 Os S část obce, za Obecním úřadem

O 2 966 Ov S část obce, za Obecním úřadem

O 3 874 Ov střed obce, proti objektu ZŚ

 V 1 15132 A Rozšíření výrobního areálu v návaznosti na stávající farmu 

 T 1 116 T Severní konec obce, trafostanice

VP 1 294 U rozšíření prostoru ulice za školou, vazba na B1

VP 2 452 U rozšíření prostoru ulice za OÚ, vazba na O1 a O2

VP 3 1062 U Prostor nové ulice ulice , vazba na B2 a B3

VP4 100 U rozšíření prostoru ulice , vazba na B4

VP 5 72 U rozšíření prostoru ulice , vazba na B5
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VP 6 205 U rozšíření prostoru ulice za školou, vazba na B6

VP 7 126 U prostor ulice, vazba na B7

VP 8 523 U prostor ulice za školou, vazba na B8 a B9

VP 9 828 U prostor ulice za školou, vazba na B8 a B9

VP 10 341 U rozšíření prostoru ulice , vazba na B10

VP 11 351 U rozšíření prostoru ulice, vazba na B11

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY

Z 1 676 ZI S okraj obce, v návaznosti na vysokorychlostní železnici, 

Z 2 1139 ZI S okraj obce, v návaznosti na vysokorychlostní železnici 

Z 3 223 ZI V část obce, SZ strana výrobního areálu

Z 4 876 ZI V část obce, SZ strana výrobního areálu

R 1 4369 R S část obce, v návaznosti na plochu bydlení B11, 
plní i funkci izolační zeleně vedle vysokorychlostní železnice

R 2 2715 R S část obce, v návaznosti na plochu bydlení B11, 
plní i funkci izol.zeleně vedle vysokorychlostní železnice

R 3 5040 R Z část obce, v návaznosti na plochu bydlení B 3, 
odděluje  zastavitelnou  plochu  B3  od  bloku  stávající  obytné
zástavby v ulici za školou

6.             SÍDELNÍ ZELEŇ

 Je zastoupena plochami zahrad jak stavovými, tak i navrženými R1-R3, viz bod 5 a stávajícími
zelenými  plochami  se  vzrostlou  zelení.  ÚP navrhuje  tzv.  formu izolační  zeleně,  jde  o  pásy
navržené vysoké zeleně Z1-Z4 kolem železnice a kolem výrobního areálu. Zeleň je doplňována i
ve formě interakčních prvků,  kolem polních cest jsou navržena stromořadí s pásem zatravnění.
Všechny  plochy  zeleně  jsou  svým  způsobem  propojeny,  vytváří  ucelený  komplex  v  rámci
řešeného území a musí být v celém rozsahu udržovány a chráněny.

7.             KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  -   DOPRAVA

 Koncepce dopravní obsluhy nedoznává v rámci širších vztahů v regionu žádné změny, úpravy
některých částí dopravní obsluhy jsou navrženy územním plánem v následujícím rozsahu:

 Silnice III.tř. jsou  ve své trase stabilizovány,  jsou  navrženy v kategorii S 7,5/60, v zastavěném
území  budou upravovány  ve  své  trase  ve  funkční  skupině  C  v kategorii  MO2 10/8/50  jako
obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů.

 V  rámci  rozšíření  zastavitelného  území  je  třeba  realizovat  nebo  rekonstruovat  místní
komunikace, zejména   u zastavitelných ploch, místní komunikace  D2-D6

 Podél průtahů silnic obce je jako součást vymezených ploch veřejných prostranství navrženo
dobudování chodníků D1 v celé obci

 Pro  parkování  v obci  je  třeba  zajistit  12  parkovacích  nových  stání,  tato  bilance  nezahrnuje
potřebu  parkování  pro  návštěvníky  sportovněrekreačních   areálů,   to  musí  být  zajištěno  v
areálech. 

8.             KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - ZÁSOBOVÁNÍ OBCE VODOU

 Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující, zůstane zachován i do budoucna. 
 Pro nově navrhované lokality pro výstavbu budou prodlouženy vodovodní řady podle potřeby. 
 V  případě  přerušení  dodávky  vody  budou  obyvatelé  zásobeni   individuálně  z přistavených

cisteren, případně balenou vodou.  
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9.             KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY -  ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

 Stávající  systém  odkanalizování  území  respektuje  koncepci  PRVKOK,  kanalizační  síť  je
napojena na ČOV na východní straně obce. 

 Na stávající kanalizační síť budou napojeny i všechny zastavitelné plochy. 

10.           KONCEPC  E VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY -   ZÁSOBOVÁNÍ OBCE PLYNEM 

 Plynovod v obci není, plynofikace je v ÚP navržena.  

11.           KONC  EPCE VEŘEJNÉ  INFRASTRUKTURY -  ZÁSOBOVÁNÍ OBCE  EL.ENERGIÍ 

Rozvody VN 22 kV
 Přenosové schopnosti  vedení VN vyhovují  současným i  budoucím požadavkům na dodávku

elektrické energie. Nové rozvody VN 22 kV nejsou v obci uvažovány
 Požadovaný  příkon  v obci  bude  zajištěn  stávajícími  trafostanicemi,  eventuelně  může dojít  k

výstavbě nové trafostanice T1.
Rozvody NN
 Stav distribučních vedení  NN v obci je pro současné a budoucí zatížení vyhovující. V řešeném

období se předpokládají pouze běžné opravy.
Rozvody VO
 Síť  VO bude doplňována postupně s realizovanou výstavbou,  jinak se rekonstrukce sítě VO

v obci  neuvažuje.  Při  běžných  opravách  distribuční  sítě  NN  bude  prováděna  i  oprava
zasažených  venkovních rozvodů VO. 

 Navrhuje  se  důsledně  dbát  na  ekonomický  provoz  osvětlení  cestou  snižováním  spotřeby
elektrické energie. 

Mísní rozhlas
 Rozšíření  stávající  sítě  místního  rozhlasu  pro  zajištění  uspokojivé  slyšitelnosti  ve  všech

lokalitách bude prováděno v návaznosti na novou výstavbu a počítá se s provedením rozvodů
venkovním vedením.

12.           KONCEPCE VEŘEJNÉ  INFRASTRUKTURY -  SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ

Dálkové kabely
 Kolem železnice v severní části řešeného území je trasován dálkový optický kabel, je ÚP

respektován.  
Radioreléové spoje

 Řešeným územím prochází radioreléová trasa Českých radiokomunikací a.s.v jižní části k.ú.
Střeň,  stávající  kabelová  síť  je  respektována,  s  pokládkou  dalších  optických  kabelů  se
v dané lokalitě neuvažuje.

Příjem rozhlasu a televize
 Příjem  rozhlasu  je  vyhovující,  rozšíření  nabídky  televizních  programů  je  možné  řešit

zavedením kabelového vysílání společnosti CABEL PLUS Střední Morava a.s., 

13.             KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY -  VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ 

 V obci nejsou předpoklady pro vytvoření obecního systému zásobování teplem z centrálního
zdroje.  

 Po  realizaci  plynovodní  sítě  bude  nově  realizovaná  výstavba  řešit  vytápění  především
plynem.  Část  bytové  zástavby,  případně  i  některá  výrobní  zařízení,  může  k  vytápění
používat  také  alternativní  zdroje  energie.  Zásobování  lokalit  navržených  pro  výrobní  a
podnikatelské  aktivity  bude  řešeno  samostatně,  v návaznosti  na  konkrétní  požadavky
jednotlivých investorů na zajištění tepla.
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14.           KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY -  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

 Systém likvidace odpadů v obci je vyhovující. Pevný domácí odpad je formou centrálního
svozu vyvážen z obce na regionální skládku v Medlově. Výhledově je uvažováno nadále s
centrálním svozem PDO. 

 U černých skládek je třeba provést rekultivaci a návrat pozemků ZPF.

15.             KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY -  CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU (AČR)

Civilní obrana
 Plán ukrytí obyvatelstva není zpracován. Po jeho zpracování budou vyhodnoceny základní 

principy ochrany obyvatelstva v krizových situacích a vyvolané územní potřeby budou 
řešeny  v rámci povinné aktualizace ÚP. 

Obrana státu 
 Nově  se  doplňují  a  upravují  limity  (viz  výkres  č.6  a  8),  které  představují  zájmy  AČR v

řešeném území, které je nutno respektovat, jde o :
a. Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby 
b. Vzdušné prostory LK TSA MO ČR 
c. Zájmové území objektu důležitého pro obranu státu

                                                                 

16.             KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -  VYMEZENÍ PLOCH
                                                                          A PODMÍNKY PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

V     řešeném  území  jsou  v  rámci  krajiny  vymezeny  tyto  základní  plochy,  jejich  využitelnost  je  
specifikována ve funkčních regulativech:

 plochy zemědělské - Z (plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským
využitím, včetně pozemků staveb, zařízení  a jiných opatření pro zemědělství  a pozemků
související dopravní a technické infrastruktury.

 plochy přírodní  –  N   (přírodní  rezervace,  plochy  evropsky  významných  lokalit,  plocha
biocenter)

 plochy vodní a vodohospodářské Vp a Vh (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a
jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití – protipovodňové hráze).

17.             KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -  VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO  SYSTÉMU 
                                                                          EKOLOGICKÉ STABILITY

 Uspořádání  krajiny  zůstává  územním  plánem  nedotčeno.  V  řešeném  území  je  kostra
územního systému ekologické stability zastoupena nejvyšší třídou , většinová plocha k.ú.
Střeně je součástí funkčního nadregionálního biocentra Litovelské Pomoraví – Luh
(charakter  nivní,  slatinný).   Regionální  a lokální  ÚSES navazují  na NRBC v sousedních
obcích. 

 V rámci řešeného území je kostra ÚSES doplněna pouze interakčními prvky, vše viz výkres
č.2 a 6.

18.           KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -  PROSTUPNOST KRAJINY

 Stávající  prostupnost  krajiny  zůstává  návrhem ÚP nedotčena.  V  rámci  koncepce  ÚP je
zdůrazňována nezbytnost zajištění průchodnosti území jak v zástavbě, tak i v krajině. Pěší
trasy jsou vedeny přes zastávky hromadné dopravy, silniční i železniční.  

 Síť účelových komunikací je stabilizována tak, že umožňuje obsluhu všech zemědělských
pozemků, je trasovaná mimo centrum obce. 

 Systém stávajících cyklotras a pěších tras v celém řešeném území je vyhovující, není třeba
jej posilovat, zajišťuje výbornou prostupnost území.   Přehled turistických tras a cyklotras v
řešeném území – viz výkresy  č.3 a 6.
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 19.          KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -  VODNÍ TOKY A PLOCHY

 Územím  protéká  řeka  Morava  a  Benkovský  potok.  Oba  vodní  toky  v území  jsou
stabilizovány. Ramena řeky Moravy jsou národní přírodní rezervací, jsou graficky vyznačena
ve výkr.3 a 6. Správcem vodotečí v řešeném území  je Povodí Moravy.

 Dle  vodního  zákona  č.  254/2001  Sb.  §  27  jsou  vlastníci  pozemků  povinni  zajistit,  aby
nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů z pozemků, odnosu půdy erozní činností
vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Dešťové vody musí být  v maximální
míře uváděny do vsaku nebo zdrženy.

 Podle § 49 vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou správci  toků po projednání s vlastníky
oprávněni užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku

- u významných vodních toků nejvýše do šířky 8 m od břehové hrany

- u drobných vodních toků nejvýše v šířce 6 m od břehové hrany

20.             KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -  MELIORAČNÍ ÚPRAVY 

 Stávající vodohospodářská zařízení jsou v řešeném území v celém rozsahu respektována ,
meliorační úpravy jsou prezentovány ve výkrese č.4,  6 a 7, zastavitelné plochy se  investic
v půdě dotýkají, není možno volit náhradní řešení.  

21.           KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -   OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 

                                                                           PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Povodně
 Celé  řešené  území  je  součástí  stanoveného  záplavového  území.  Podle  vodního

zák.č.254/2001Sb.§  67  odst.  1  a  2  je  specifikováno  omezení  činnosti  v záplavových
územích. 

 Specifická  situace  v  obci  je  dána  existencí  vybudovaných  a  rekonstruovaných  selských
hrází, které zaručují bezprostřední ochranu zastavěného území a části zemědělských ploch
kolem zástavby před povodněmi.  Hranice a plocha záplavového území,  včetně selských
hrází je vyznačena ve výkrese č.4 a 6. 

Protierozní opatření

 Dle  vodního  zákona  č.  254/2001  Sb.  §  27  jsou  vlastníci  pozemků  povinni  zajistit,  aby
nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o
zlepšování retenční schopnosti krajiny – v zastavěném území není aktuální. Jako součást
protierozních opatření  bude realizována výsadba alejí  spolu se zatravněním pásu kolem
polních cest ve formě interakčních prvků.  

22.             KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -   DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

 V řešeném území není evidován dobývací prostor.

23.             KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  -   REKREACE

Rekreace krátkodobá
 K hlavním  rekreačním  aktivitám  budou  sloužit  i  nadále  stávající  hřiště  v  obci  a  plochy

zahrad,  jak  stávající,  tak  i  navržené.  Region  bude  i  nadále  využíván  pro  turistiku,
cykloturistiku i vodní turistiku.
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Rekreace dlouhodobá
 Objekty ani zařízení   hromadné rekreace se v řešeném území nevyskytují,  obyvatelé za

dlouhodobou rekreací budou vyjíždět mimo region.  

24.            PODMÍNKY PRO VYUŽITELNOST PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

 V rámci urbanistické koncepce územního plánu jsou vymezeny následující funkční plochy
(plochy  s rozdílným  způsobem  využití  ve  smyslu  vyhlášky  č.  501/2006  sb.),  které  jsou
v grafické části územního plánu rozlišeny barvou a značkou příslušné funkční plochy.

 Mimo základní režim následujících funkčních regulativů platí obecně: 
◦ Ve všech funkčních plochách mohou být mimo vyjmenované stavby 

umísťovány  drobné vodní prvky,  zeleň a pěší trasy. 
◦ V celém území nelze umísťovat stavby a zařízení, které nejsou uvedeny 

jako přípustné v podmínkách využití ploch  v  definovaných podmínkách 
dané funkce.

◦ Změny dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy) jsou 
přípustné ve všech plochách v souladu s danými podmínkami využití 
jednotlivých ploch 

◦ U dokončené stavby, situované v ploše, která není v souladu s podmínkami
využití ploch s rozdílným způsobem využití při zachování stávajícího využití 
stavby  ve smyslu její kolaudace , jsou přípustné pouze stavební úpravy, při
kterých se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, 
přičemž za přípustnou stavební úpravu se považuje též zateplení pláště.

ÚP STŘEŇ  VYMEZUJE TYTO ZÁKLADNÍ DRUHY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:

PLOCHY BYDLENÍ

B - plochy bydlení v rodinných i bytových domech venkovských do 2 NP
Hlavní využití: 
Plochy venkovského bydlení jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí,
umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných
prostranství  a občanského vybavení.   Plochy jsou vymezeny s cílem chránit  a rozvíjet  charakteristickou
strukturu nízkopodlažní zástavby venkovského typu.
Přípustné využití:   

 pozemky pro stavby pro bydlení (objekty bydlení do 2 nadzemních podlaží + podkroví), oplocení 
pozemků

 pozemky pro stavby a zařízení občanského vybavení lokálního významu v kapacitě úměrné 
potenciálu území a v souladu s jeho charakterem

podmínečně přípustné   využití

 vestavěné malé provozovny drobných služeb a malé dílny, umožňující realizovat i drobné pracovní 
aktivity související se způsobem venkovského života, pokud jejich provoz nebude negativně 
ovlivňovat okolí 

 stavby a zařízení pro sport lokálního významu v kapacitě úměrné potenciálu území a v souladu 
s jeho charakterem

 zahradnictví
 drobný chov hospodářských zvířat pro osobní potřebu
 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí

Nepřípustné využití:  
 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
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PLOCHY REKREACE

R – plochy rekreace, zahrady - soukromá zeleň, nezastavitelné plochy
Hlavní využití: 

 Plochy zeleně ve formě zahrad v zastavěném území i v krajině, jsou vymezeny za účelem využití 
rekreačního potenciálu území a zajištění protierozní ochrany území v souladu s požadavky na 
ochranu jejích hodnot

Pozemky a plochy izolovaných zahrad
Přípustné využití:

 zahrádkářská činnost
 zahradní domky
 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí a 

jsou slučitelné s rekreačními aktivitami i s požadavky na ochranu hodnot krajiny
Nepřípustné využití:  

 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
Pozemky a plochy zahrad, plnících funkci zázemí RD
Přípustné využití:

 zahrádkářská činnost
 oplocení pozemku

Nepřípustné využití:  
 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním přípustným využitím.

PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Ov – plochy občanské vybavení, zařízení veřejné infrastruktury i komerční zařízení
Hlavní využití:

 Plochy občanského vybavení charakteru jsou vymezeny za účelem zajištění dostupnosti staveb 
občanského vybavení zřizovaných a provozovaných ve dvou formách - veřejném zájmu i komerčním
zájmu

Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, vědu a výzkum, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní

služby, kulturu, stravování, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
 stavby pro obchod do 1000 m2 prodejní plochy, zařízení pro ubytování, zdravotní služby a lázeňství
 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí
 oplocení pozemků
 byt správce zařízení

podmínečně přípustné využití
 stavby a zařízení pro sport a rekreaci lokálního významu v kapacitě úměrné potenciálu území a 

v souladu s jeho charakterem
Nepřípustné využití:  

 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Os – plochy občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití: 

 Plochy hřišť a sportovních zařízení jsou vymezeny za účelem zajištění dostupnosti staveb, které jsou
pro vybavení obce nezbytné.

Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu,

 stavby a zařízení pro ubytování, stravování, vše související se sportovními aktivitami,
 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí
 byt správce zařízení

podmínečně přípustné využití

 doplňující stavby a zařízení pro služby a lázeňství, to vše v kapacitě úměrné potenciálu území a 
v souladu s jeho charakterem

Nepřípustné využití:  
 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

U – plochy veřejných prostranství, ulice, významné prostory obce
Hlavní využití: 

 Plochy veřejných prostranství charakteru ulic a návsí jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek 
pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem.

Přípustné využití: 
 povrchové úpravy (např. dlažby, lití zpevněných povrchů, nízká zeleň atp.) veřejných prostranství 

ulic, návsí a ostatních veřejných ploch 
 objekty krytých zastávek hromadné dopravy, objekty turistických přístřešků
 lehké kryté přístřešky pro nádoby na tříděný odpad
 podzemní stavby (podchody, podjezdy, garáže)
 prvky drobné architektury – altánky, zvoničky, kaple, kašny, zídky, pomníky, uliční mobiliář
 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí
 liniová zeleň (aleje, stromořadí..)

Podmíněně přípustné využití:
 dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci   

Nepřípustné využití:  
 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Ds – plochy dopravní infrastruktury, silniční doprava
Hlavní využití:  

 plochy zajišťující silniční dopravní obsluhu v území
Přípustné využití:

 stavby silniční dopravy, těleso silnice, chodníků, 
 cyklostezky
 plochy statické dopravy
 stavby podzemních garáží
 jiné podzemní stavby a zařízení, např. podchody, podjezdy; 
 objekty krytých zastávek hromadné dopravy, objekty turistických přístřešků
 lehké kryté přístřešky pro nádoby na tříděný odpad
 prvky drobné architektury – prvky osvětlení, pomníky, lavičky
 objekty a zařízení související technické infrastruktury podzemní,
 ÚSES

podmínečně přípustné využití
 pozemky čerpacích stanic pohonných hmot;

Nepřípustné využití:  
 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Dz – plochy dopravní infrastruktury, železniční doprava
Hlavní využití: 

 Plochy drážní dopravy jsou vymezeny jako plochy s negativními vlivy na okolí, jejichž účelem je 
zejména zajištění dopravní přístupnosti obce.

Přípustné využití:

 pozemky dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně

 stavby a zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště, provozní a správní 
budovy, depa, vozovny, opravny, překladiště, apod.

 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury
podmínečně přípustné využití

 ubytovací jednotka (pro pracovníky železnice) 
Nepřípustné využití:  - objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

T – plochy technické infrastruktury, technická zařízení
Hlavní využití:

 Plochy  technické  infrastruktury  jsou  vymezeny  v  případech,  kdy  využití  pozemků  pro  tuto
infrastrukturu  vylučuje  jejich  začlenění  do  jiných  funkčních  ploch  nebo  kdy  jiné  využití  těchto
pozemků není možné. 

Přípustné využití:
 pozemky,  stavby  a  zařízení  technické  infrastruktury,  například  vodovodů,  vodojemů,  kanalizace,

čistíren odpadních vod,  trafostanic,  energetických  vedení,  elektronických komunikačních zařízení
veřejné komunikační sítě, apod. 

 stavby a zařízení související dopravní infrastruktury
 stavby a zařízení pro nakládání s odpady
 ÚSES

podmínečně přípustné využití
 ubytovací jednotka (pro obsluhu technického zařízení)
 dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci  

Nepřípustné využití: 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

A – plochy výroby a skladování, výroba a sklady bez negativního vlivu na okolí 
Hlavní využití:

 plochy výroby a skladování v areálech jsou vymezeny z důvodu negativních vlivů staveb a zařízení 
za hranicí jednotlivých pozemků uvnitř areálu, kdy je vyloučeno začlenění těchto pozemků do jiných 
funkčních ploch.

Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro zemědělskou i nezemědělskou  výrobu a skladování s případným negativním 

vlivem  v rámci pozemků areálu, 
 stavby pro administrativu související s hlavním využitím;
 stavební dvory a zařízení pro údržbu pozemních komunikací 
 stavby a zařízení biostanic a čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich reklamu, a 

další stavby a  zařízení pro služby motoristům  
 vodohospodářské stavby a zařízení 
 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury

podmínečně přípustné využití
 stavby a zařízení občanského vybavení slučitelného s využíváním areálu
 stavby a zařízení pro sport lokálního významu slučitelné s využíváním areálu
 stavby pro ubytování zaměstnanců a veřejné stravování slučitelné s využíváním areálu a 

navazujícími plochami
Nepřípustné využití:  

 objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím.

PLOCHY IZOLAČNÍ ZELENĚ

ZI – plochy izolační zeleně, vysoká zeleň
Hlavní využití:

 Plochy jsou určeny zejména pro doplnění ploch veřejných prostranství, funkce biologická, estetická, 
prostorotvorná, izolační

Přípustné využití:
 zatravnění a výsadba vysoké zeleně bez omezení druhovosti
 ÚSES 
 opěrné zídky, 
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podmínečně přípustné využití
 stavby technického vybavení pouze liniové, křížení ve směru kolmém na pás zeleně; tyto

stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný společenský význam
a nemožnost vedení mimo 

Nepřípustné využití:
 oplocení, objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Vp – plochy vodní, vodoteče, vodní nádrže,                                                                                                 
Vh – plochy vodohospodářské, protipovodňové hráze, ostatní Vh zařízení

Hlavní využití:
 Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny za účelem zajištění  podmínek pro nakládání s

vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, pro regulaci vodního režimu území a plnění
dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími  problematiku na úseku vod a ochrany
přírody a krajiny.

Přípustné využití: 
 pozemky  vodních  ploch,  koryt  vodních  toků  a  jiné  pozemky,  určené  pro  převažující

vodohospodářské využití a jejich revitalizace, mokřady a tůně
 krajinná zeleň odpovídající přírodním podmínkám 
 ÚSES
 plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod

 stavby a zařízení protipovodňové ochrany (např. protipovodňové hráze) 
 stavby a zařízení pro vodní hospodářství 
 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí a

jsou slučitelné s využíváním plochy
podmínečně přípustné využití

 objekt zajišťující provoz na vymezené vodní ploše (např. hlídací služba), 
Nepřípustné využití:  

 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně,
dále které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují  kvalitu a čistotu vody a vodního
režimu, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Z – plochy zemědělské, pozemky zemědělského půdního fondu
Hlavní využití:

 zemědělská prvovýroba a jiné specifické aktivity na orné půdě, trvalých travních porostech, 
stabilizace odtokových poměrů v území (akumulace vody, odvádění povrchových vod) 
Plochy se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny 

Přípustné využití:
 pozemky  vodních  ploch,  koryt  vodních  toků  a  jiné  pozemky,  určené  pro  převažující

vodohospodářské využití a jejich revitalizace, mokřady a tůně
 krajinná zeleň odpovídající přírodním podmínkám 
 ÚSES
 pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
 drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, 

odpočívadla a plastiky);
 pozemky nemotorové dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí ÚP;
 pozemky dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím

podmínečně přípustné využití
 útulek pro opuštěná zvířata s oplocením
 pozemky staveb pro zemědělství a včelařství, které svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru 

a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků a jsou technologicky přímo vázány na dané 
stanoviště;
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 pozemky staveb a zařízení, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, zejména cyklistické stezky, in-line stezky, turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy;

 pozemky, stavby a zařízení pro chov zvířat k jiným než hospodářským účelům, (např. chov koní).
Nepřípustné využití:

 oplocení pozemků (mimo útulky pro opuštěná zvířata)
 stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím
 stavby, zařízení a jiná opatření, uvedená v odst. 5 § 18 Stavebního zákona, mimo stavby uvedené 

výše a vyjma zemědělské stavby – viz dále
Specifické koeficienty staveb v nezastavěném území :
max. zastav. plocha zeměd. stavby Z = 0,1% velikosti obhospodařované související zemědělské plochy

PLOCHY  PŘÍRODNÍ 

NP – plochy přírodní, chráněné 
Hlavní využití:

 Plochy se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, zvláště 
chráněných území, biocenter

Přípustné využití:
 ÚSES (biocentra)
 pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu 
 pozemky vodních ploch, koryt vodních toků  a jejich revitalizace, mokřady a tůně

podmínečně přípustné využití:
 v souladu se zájmy ochrany přírody  a krajiny porosty tvořené stromy a keři lesních dřevin, plnících v

daných podmínkách funkci lesa a PUPFL;
 pozemky  zemědělského půdního fondu
 pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
 jiné pozemky, určené pro převažující vodohospodářské využití 
 mobiliář naučné stezky
 drobná doprovodná a sakrální architektura (např. kapličky, boží muka, turistické přístřešky, altánky, 

odpočívadla a plastiky);
Nepřípustné využití:

 oplocení
 změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické

stability
 stavby a zařízení, uvedené v odst. 5 § 18 Stavebního zákona  mimo stavby uvedené výše

PLOCHY ÚSES – NRBC

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní – N,  ostatní prvky – biokoridory a interakční prvky jsou 
chápány jako prvky překryvné. 
Přípustné využití: 

 překryvné prvky jsou  opatřeními ve prospěch funkčnosti ÚSES. 
podmínečně přípustné využití:

 opatření k hospodaření na daných plochách, která nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, 
zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES.  

Nepřípustné využití:
 nové stavby  kromě staveb technické, dopravní infrastruktury a staveb pro vodní hospodářství, které 

nenaruší funkčnost ÚSES. 
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25.  PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Pro celé řešené území je plošně stanovena výšková zonace, výška objektů max. 9,5m   nad úrovní terénu
včetně zastřešení

Výjimku  ***   mohou tvořit objekty občanského, event. technického vybavení

Plochy bydlení a rekreace
 Je stanoven rozsah procenta zastavění pozemků, koef.zastavěnosti je min.0,05, max.

0,5  (zohledňuje  respektování  charakteru  stávající  zástavby  a  dále  zohledňuje
ekonomické hledisko)

 Nové domy budou realizovány citlivě k okolnímu prostředí, bude dodržena podlažnost a
šikmý tvar střech ve stávající zástavbě, maximální výška objektů RD obecně – 2 podlaží
(1,5 +P, výška římsy cca do 7 m nad střední úrovní terénu, celk. výška max. 9,5 m nad
terénem).

 Pokud  bude  zájem  realizovat  výstavbu  objektů  RD  s  plochou  střechou,  bude  takto
realizována celá řada domů, min.skupina 3 RD, ne na hlavní ulici – návsi.

 Je nutné dodržovat a respektovat stavební čáru, která je ve většině případů vymezena
hranicí plochy

             ***   Podmínky přípustnosti realizace vyšších objektů občanského nebo technického vybavení: 
obč.vybavenost: architektonické  zdůraznění  významu objektu  užitím  vyšší  dominanty
hmoty (max.1/4 zastavěné plochy celého objektu) , max. možná výška 18m nad úrovní
terénu
techn.vybavenost:   potřebná výška objektu je dána svou funkcí a technologií stavby, je
omezena  limity řešeného území

26.        ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

 Jsou definovány ve vyhlášce o zřízení  a v plánu péče CHKO Litovelské Pomoraví. Navržený
rozvoj  řešeného  území  je  koncipován  citlivě  s  cílem  zachování  veškerých  hodnot  území,
zejména  přírodních.  Navržené  prostorové  regulace  jsou  směrovány na  zachování  drobného
měřítka zástavby, nové plochy nevystupují do krajiny, ale navazují na stávající zástavbu. 

 Řešené území vykazuje plochy a existenci  zvláště chráněných území.  Jde o plochu národní
přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a  přírodní rezervace Kenický. Tyto lokality jsou od
zástavby řešeného území značně vzdáleny a ÚP je v celém rozsahu respektuje, jsou graficky
vyznačeny ve výkrese č.6 - Koordinační výkres .

27.    VYMEZENÍ VEŘ. PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VP OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
         K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZP.STÁTU, PLOCHY ASANACE, S PRÁVY VYVLASTNĚNÍ 

 V souladu s § 170 SZ 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je územním plánem Střeň
vyčleněna plošná   veřejně prospěšná stavba, pro kterou může být uplatněno právo vyvlastnění
pozemku  Její situování je graficky znázorněno ve výkrese č.5  - Výkres VPS a VPO

označení 
VPS

popis VPS dotčené parcely k.ú. Střeň

Technická vybavenost

WT1 plocha pro trafostanici, S konec obce 203/7

 Nové prvky ÚSES (biocentra nebo biokoridory) nejsou návrhem ÚP vymezovány. 
 Opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou v ÚP samostatně vyčleněny.
 Plochy asanace (ozdravění) území  nejsou vyčleněny.
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28.             VYMEZENÍ VPS A VEŘ.PROSTRANSTVÍ  S     UPLATNĚNÍM PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Územní plán obce Střeň nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, na
která by uplatňovala obec předkupní právo.

29.           STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE §50 ODST.6 SZ

 V rámci řešení nejsou kompenzační opatření vyvolána. 

30.           STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

 Pořadí  změn využitelnosti  navržených  zastavitelných  ploch je  dána číslováním  dílčích  ploch
jednotlivých  funkcí.  Vzhledem  k  tomu,  že  nelze  předvídat  dostupnost  pozemků  z  hlediska
vlastnických vztahů nebo připraveností území, není uvedené pořadí závazné. 

31.           VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

 Jde zejména o objekty na plochách občanského vybavení. Mimo plochy, označené v přehledu
zastavitelných  ploch,  jsou  dále  vyčleněny  plochy   veřejných  prostranství,  určených  k
rekonstrukci. Ve všech částech obce je žádoucí  komplexní přístup k navržené přestavbě. Jejich
charakter  a  kvalita  přestavby  může   pozvednout  význam  celého  prostoru  a  kvalitním
architektonickým řešením podpořit jeho identitu.

32.           ÚDAJE - POČTY LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU,   
           POČTY VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová  část ÚP – 18 listů A4
Grafická část ÚP

Výkresy č. 1   Výkres základního členění území 1: 5000
     2a,b   Hlavní výkres – urbanistická koncepce a 

              Koncepce uspořádání krajiny 1: 5000
     3   Koncepce veřejné infrastruktury 

doprava, plyn, energetika 1: 5000
     4   Koncepce veřejné infrastruktury 

vodní hospodářství  1: 5000
     5   Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací            1: 5000
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