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I.   ZMĚNA Č.2B ÚPO PŇOVICE 
 
 
 

A)   TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ZMĚNY Č.2B ÚPO PŇOVICE 

 
Změnou č. 2B se upravuje a doplňuje text územního plánu obce Pňovice: 
 
Ve svazku B. TEXTOVÁ ČÁST  územního plánu obce Pňovice se Změnou č. 2B  doplňují  kapitoly  
1.,  3. a 5. Ostatní kapitoly zůstávají v platnosti beze změny.  
Nově je vložena kapitola 6. 
 
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 Text se doplňuje v kapitole 1.1 , 1.2 a 1.4  takto: 
 
 
1.1 NÁZEV ÚKOLU, POŘIZOVATEL, ZHOTOVITEL 
 
Název úkolu: Změna č.2B územního plánu obce Pňovice 
Pořizovatel: Městský úřad Litovel  
Zhotovitel: ing. arch. Irena Čehovská, Atelier R, Wellnerova 14, 779 00 Olomouc 
 
 
1.2 ZADÁNÍ ÚKOLU 
  
Předmětem změny č.2B je jedna plocha pro bydlení (RD) v lokalitě „Za školou“, jedna plocha výrobních 
areálů v lokalitě „U družstva“ a komplex změn v krajině – vodní plochy, ochranné hráze, terénní úpravy 
pro usměrnění inundačních vod na katastru obce, které vyplynuly ze „Studie účinných protipovodňových 
opatření“  (Agroprojekt Olomouc, 2007). 
 
Způsob zpracování 
ÚPO Pňovice byl řešen na mapách v měřítku 1: 5000 (1:2000), požadované doplňky dílčího řešení 
změny č.2B jsou proto graficky dokumentovány v uvedeném měřítku, vždy na výřezu příslušného 
mapového listu platného ÚPO v rozsahu potřebném pro zachycení jednotlivých změn. 
Texty jsou zpracovány formou doplňků k jednotlivým kapitolám textové části platného ÚPO.  
Označení pořadí rozvojových lokalit navazuje na schválený ÚPO, označení v závorce je číslo lokality ze 
schváleného zadání. 
Obsah elaborátu je upraven a doplněn dle NSZ č.183/2006 Sb. a vyhl.č.500/2006 Sb.. 
 
1.4    SOUPIS A ZHODNOCENÍ PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACE A PODKLADŮ 
  
8)  Zadání souboru změn č.2 ÚPO Pňovice  
9)  Politika územního rozvoje ČR, 2008 
10)  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále ZÚR) schválené usnesením Zastupitelstva 
 Olomouckého kraje pod č.UZ/21/32/2008 dne 22.2.2008 
10)  Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále ZÚR) schválené usnesením 
 Zastupitelstva Olomouckého kraje pod č.UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011 
11)  Studie účinných protipovodňových opatření  (Agroprojekt Olomouc, 2007) 
12) Územní studie – „Využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) 
 těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje“,   vložena do 
 evidence územně plánovací činnosti dne 11. 12. 2009 
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3.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Text se doplňuje v kapitole 3.3, 3.6 (3.6.3), 3.13.2 (2.1 a 2.2) takto: 
 
 
3.3.  BYDLENÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA  
Doplňuje se odst.  + Nová výstavba rodinných domů v zastavitelném území 
 
Lokalita  1d „ZA ŠKOLOU“ (2/1)     
Navrhované využití plochy:  

- plocha obytné zástavby - rodinné domy (Br) 
 Specifické podmínky využití: 

- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat měřítko a 
kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter a atmosféru sídla 
- řešení musí zahrnovat návrh dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celkovou koncepci 
obce 

- využití plochy lokality je podmíněně přípustné využití tzn., že v dalším stupni projektové přípravy 
musí stavebník zajistit v chráněných vnitřních a venkovních prostorech splnění hygienických limitů 
hluku z dopravy na silnici II/447  

 
 
Tabulka číslo 5 beze změny, v tabulce č.6 se doplňuje řádek 16 (lokalita 1d)  
číslo počet RD parcela číslo  regulace  
16 14  21/1   dtto 
 
 
 
3.6  VÝROBA: ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL 
 
3.6.3   PRŮMYSLOVÁ  ZÓNA       
Doplňuje se odst. 1 
Rozšiřuje se plocha pro podnikatelské aktivity severním směrem:  
Lokalita  3a „U DRUŽSTVA“ (2/2)    
Navrhované využití plochy:  

- plochy výrobních areálů (V) 
- plochy určené pro výstavbu jsou přístupné ze stávající silnice II/446  

 Specifické podmínky využití: 
- řešení musí zahrnovat návrh technické obsluhy v návaznosti na celkovou koncepci obce 
- zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat měřítko a 
kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter a atmosféru sídla 

 
 
 
 
3.13.   OBNOVA KRAJINY 
 
3.13.2  NÁVRH OBNOVY KRAJINY 
Změnou č.2B se doplňuje systém protipovodňových opatření,  která byla prověřena a stanovena ve 
„Studii účinných protipovodňových opatření“ (Agroprojekt Olomouc, srpen 2007). Navrhují se opatření 
k ochraně zástavby obce, k ochraně pramenišť a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zejména před 
rozlivy řeky Oskavy v oblasti mezi km 10-18 a před rozlivy Mlýnského náhonu. 
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2.1  EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY A PLÁN MÍSTNÍHO ÚSES 
Doplňuje se odst.2  
Koncepce ÚSES se v rámci změny č.2B zásadně nemění. Je navrženo rozšíření stávajícího funkčního 
biocentra LBC 126 Studýnky směrem západním - v lokalitě LBC 126a STUDÝNKY (2/6), celková vodní 
plocha 1,65 ha bude zahloubena do 2 m s prohlubněmi a tůněmi a třemi úrovněmi dna s vytvořením 
litorálu jako optimálního prostředí drobných živočichů. Nádrž je koncipovaná jako biocentrum - vznikne 
rybník se stálou vodní hladinou (Hr – vodní plocha). 
 
 
2.2  NÁVRH ÚPRAV A OBNOVY KRAJINY 
Doplňuje se odst.5 
V jihovýchodním cípu katastru v lokalitě  IPp4 „BOUDY“  (2/5) je navržena retenční nádrž pro 
zachycení, zmenšení a zpomalení povodňové vlny a současně jako retenční prostory pro vody 
soustředěné jižně pod obcí. Plocha pro vodní nádrž v lokalitě „Boudy“ na pozemku o rozloze 16,2166 ha 
bude dočasně využita pro těžbu štěrkopísků. Po ukončení těžby bude sloužit jako rezervoár vody 
využitelný v případě potřeby pro úpravu na pitnou vodu a zároveň jako plošný interakční prvek doplní 
místní systém ekologické stability.  
Navrhované využití plochy:  

- vodní plocha (Hr) 
 
Doplňuje se odst.6  
Změnou č.2B se navrhují tato protipovodňová opatření: 

 
a) ochranné hráze: 
Lokalita H5 (2/7) – délka 950 m, koruna hráze bude sloužit jako polní cesta 
Lokalita H6 (2/8) – délka 545 m, podél Hlavnice 
Lokalita H7 (2/9) – délka 500 m, ochrana zástavby na severu 
Lokalita H8 (2/10) – délka 940 m, podél Kobylníka, ochrana zástavby na západě 
Lokalita H9 (2/11) – délka 440 m, ochrana zástavby v místní části Boudy 
Lokalita H10a, H10b (2/12) – celková délka 1470 m, ochrana prameniště Pňovice I 
Lokalita H11a, H11b (2/13) – celková délka 840 m, ochrana prameniště Pňovice II 
 
b) opatření v krajině: 
Lokalita PPO1 (2/14) – průleh, inundační mosty, délka 470 m, navazuje na hráz H7 
Lokalita PPO2 (2/15) – zvýšení terénu kolem hřbitova, rozsah cca 6000 m2  
Lokalita PPO3 (2/16) – zvýšení terénu polní cesty pod obcí nad soutokem Oskavy a Hlavnice,  
délka 400 m  

 
 

 

 

3.14. VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
 
Změnou č.2B se navrhuje plocha těžby (NT)  v lokalitě IPp4 Boudy  na území dosud netěženého 
nevýhradního ložiska štěrkopísku ST2 -3 Pňovice, evidenční číslo 304570000. Plocha je součástí 
specifické oblasti ST2 (podoblasti ST2-3) vymezené v ZUR OK. Plocha  bude dočasně využita pro těžbu 
štěrkopísků, předpokládané časové rozpětí těžby asi 10-15 let. Po ukončení těžby bude sloužit jako 
rezervoár vody využitelný v případě potřeby pro úpravu na pitnou vodu. V grafické části změny je 
vymezena hranice plochy těžby v rozsahu cca 16 ha. 
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5. ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.2B ÚPO A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Návrh změny č.2B ÚPO Pňovice obsahuje (text i výkresy tvoří jeden samostatný svazek formátu A4 ): 
8 stran textu  
2 listy výřezů z výkresu č.2 Hlavní výkres (tj. právní stav a  navrhovaný stav) 
1 list výřezu z výkresu č.8A Výkres veřejně prospěšných staveb 
 

 

 
 
6. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ 
ÚZEMNÍ STUDIE  
 
 
1d „ZA ŠKOLOU“ (2/1)  
Územní studie prověří celkové urbanisticko-architektonické řešení (uspořádání veřejných prostor i 
dopravní obsluhu v širších souvislostech) v závislosti na řešení koncepce dopravní a technické 
infrastruktury území a s ohledem na zachování urbanistických hodnot sídla.  
Územní studie musí být zpracována jako podklad pro rozhodování v území před zahájením jakékoli 
výstavby či jiné investiční činnosti v území.  
Lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plánovací 
činnosti: 

-10 let  
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Ve svazku C. REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  územního plánu 
obce Pňovice se Změnou č. 2B  doplňují  kapitoly 5. A  7. Ostatní kapitoly zůstávají v platnosti 
beze změny.  
Text se doplňuje tímto zněním: 

 
 
5. REGULATIVY NEURBANIZOVANÉHO (nezastavitelného) ÚZEMÍ 
Změnou č.2B dochází k vymezení nové plochy s rozdílným způsobem využití v rámci ploch 
neurbanizovaných – nezastavitelných, kap. 5. se doplňuje v odstavci 3: 
 
PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – NEZASTAVITELNÉ (NT)                                          
Hlavní využití: 
- povrchová těžba nerostné suroviny, povrchové doly a pískovny 
- rekultivace na vodní plochy, plochy přírodní krajinné zeleně a ÚSES, zemědělský půdní fond, 
zalesnění 
Přípustné využití: 
- stavby a pozemky určené k zajištění podmínek pro hospodárné využívání nerostů a pro ochranu 
životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů místního i nadmístního významu  
- stavby, zařízení a činnosti bezprostředně související s těžbou a zajištěním těžebního provozu 
- �stavby a pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů – výsypky a odvaly, 
rekultivace 
- �pozemky izolační zeleně 
- �stavby a pozemky pro odstavování a údržbu vozidel a těžební techniky 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení, činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny. 
Podmínky využití: 
- těžbou nesmí být narušen vodohospodářský režim území; po ukončení těžební činnosti budou tyto 
plochy upraveny dle schváleného plánu rekultivace. 
 
 
7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
V samostatném výkrese č.8 a 8A Změny č.2B ÚPO Pňovice jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a 
veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a pro které lze 
zároveň uplatnit předkupní právo (§101, §170 STZ). 
Konkrétní prostorový nárok ještě upřesní podrobnější projektová dokumentace. 
 

 
SOUPIS VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO) 

 
a) plochy pro založení prvků ÚSES 
- založení lokálního biocentra / kód: LBC126a   
 
b)    plochy pro snižování ohrožení v území povodněmi a zvyšování retenčních schopností v krajině: 
- ochranná hráz / kód: H5   
- ochranná hráz / kód: H6   
- ochranná hráz / kód: H7   
- ochranná hráz / kód: H8   
- ochranná hráz / kód: H9   
- ochranná hráz / kód: H10a   
- ochranná hráz / kód: H10b   
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- ochranná hráz / kód: H11a   
- ochranná hráz / kód: H11b  
- opatření v krajině / kód: PPO1 
- opatření v krajině / kód: PPO2 
- opatření v krajině / kód: PPO3 
 
 
Veřejně prospěšná opatření nebo stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy 
pro asanaci nebyly ve změně č.2B vymezeny.  
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B)   GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZMĚNY Č.2B ÚPO 
 
Původní struktura výkresové části platného ÚPO Pňovice zůstává ve změně č.2B zachována. 
Požadovaný obsah grafické části dle přílohy č.7 k vyhl.č.500/2006 Sb. je následující: 
 
a) výkres základního členění  území  požadovaný obsah tohoto výkresu je obsažen ve výřezu výkresu 
ÚPO č.2 – Hlavní výkres 1: 5000, zpracovaném v rámci změny č.2B. Jsou to: plochy zastavěného 
území, zastavitelná území. 
 
b) hlavní výkres dle vyhlášky č.500/2006Sb. má stejný obsah jako výkres č. 2 ÚPO Pňovice. Změny 
dílčího řešení jsou  dokumentovány na výřezu výkresu č. 2 platného ÚPO v rozsahu potřebném pro 
zachycení změny.  
 
c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  dle vyhlášky č.500/2006Sb. má stejný 
obsah jako výkres č. 8 ÚPO Pňovice 1:2000.  
Některé funkční změny navržené změnou č.2B se nachází však mimo území vymezené ve výkrese č.8.  
Veřejně prospěšná opatření vymezená změnou č.2B jsou proto dokumentovány ve výkrese č.8A v měř. 
1:8000 v rozsahu potřebném pro zachycení změny.  
. 


