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1.  Úvod 

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

Urbanistická studie v rozsahu konceptu byla dokončena v prosinci 1998 a následně projednána 
v souladu s ust. § 21 odst.6, tj. podle ust. § 21 odst. 2 a 4 stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů. 

Návrh Zadání územního plánu obce Měrotín splňující funkci souborného stanoviska schválilo 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání č.05/2004, konaném dne 26.5.2004.  

Důvodem pro pořízení Změny č.1 ÚPnO Měrotín je, že v žádné lokalitě navržené schváleným 
územním plánem v platném znění není možné zahájit výstavbu rodinných domů a vytvořit 
podmínky pro plochu rekreace a sportu. 

Obec má zájem vytvářet územní podmínky pro novou výstavbu rodinných domů a rekreační 
zázemí obce. 

Zadání Změny č.1 územního plánu obce Měrotín schválilo Zastupitelstvo obce Měrotín na 
zasedání konaném dne 7.2.2011.  

Územní plán obce Měrotín tvoří: 

A. Textová, tabulková a dokladová část, 

B. Regulativy funkčního využití a uspořádání ploch, 

C. Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL 

D. Grafická část. 

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

Územní plán obce má závaznou a směrnou část, která je navržena v regulativech využití 
a uspořádání území.  

Závazná část obsahuje: 

1. zásady urbanistické koncepce 

2. návrh funkčního uspořádání území 

3. funkční regulace 

4. zásady uspořádání dopravy 

5. zásady řešení technické infrastruktury a nakládání s odpady 

6. limity využití území  

7. územní systém ekologické stability 

8. plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační opatření 

Směrná část obsahuje informace o možném způsobu využití území.  

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, trasami technického 
vybavení a majetkoprávními vztahy. 
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Je respektován ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace včetně změny č.1, "Program rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje“(schválen zastupitelstvem Olomouckého kraje 25.10.2001).  

Ze závazné části ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace a 1. změny ÚPN VÚC Olomoucká 
aglomerace vyplývá pro řešené území:  

 Požadavek na zapracování nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 132. 

 

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 ani z Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
nevyplývají pro řešení změny č.1 žádné požadavky. 

Z "Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ pro obec Měrotín nevyplývají 
konkrétní požadavky, mající vliv na územně plánovací dokumentaci, mimo obecnou část, dopravní 
a technickou infrastrukturu a oblast rozvoje kulturní krajiny, zemědělství a venkova a zlepšení 
stavu životního prostředí, jejichž řešení vyplývá  z povinného obsahu  územně plánovací 
dokumentace tohoto stupně. 

Koncepce řešení územního plánu se týká: 

 vytipování vhodných rozvojových lokalit, 

 stanovení regulativů využití jednotlivých funkčních ploch pro celé katastrální území, 

 územního systému ekologické stability, 

 řešení koncepce technického vybavení, 

 stanovení hranice zastavitelného území obce. 

 

Návrh Změny č.1 ÚPnO nemění urbanistickou koncepci ÚPnO Měrotín. Dochází pouze 
k rozšíření plochy bydlení venkovské - lokalita B3 a návrhu její rezerva. Ve východní části katastru 
jsou  navrženy plochy bydlení obecné (lokalita B5, B6 a návrhu její rezervy). Ve východní části 
katastru je navržena plocha rekreace a sportu (R1) a v lokalitě „Pod boží mukou“ je navržena 
plocha technického vybavení (T2). 

 

VYTIPOVÁNÍ VHODNÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH 

Plochy bydlení 

Stávající zástavba obce je kompaktní a stabilizovaná.  

Navrhované lokality pro bydlení jsou přehledem o možném urbanistickém dotváření obce. 
Všechny uvažované lokality jsou z pohledu jejich využití více nebo méně podmíněny různými 
okolnostmi. Kapacitně převyšují potřeby obce. Ve výkresové části jsou označeny písmenem B a 
pořadovým číslem. 

Plochy bydlení jsou situovány do ploch bezprostředně navazujících na stávající zástavbu B1-B4, 
B5 a B6. 

Ukazatel velikosti podlažnosti v lokalitě  B2 je stanoven: 2 nadzemní podlaží, šikmá střecha. 

Ukazatel velikosti podlažnosti v lokalitě B1, B3, B4 je stanoven: 1 nadzemní podlaží, šikmá 
střecha – obytné podkroví. 

Plochy občanské vybavenosti 

V obci se nachází základní občanská vybavenost. Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. 
Nová občanská vybavenost může vznikat v objektech individuálního bydlení v souladu s regulativy.  

Plochy zemědělské výroby  

Zemědělské družstvo „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích živočišnou výrobu na katastru zrušilo. 
V bývalém areálu provozuje živočišnou výrobu soukromník. Výroba je stabilizovaná, nejsou 
navrženy nové plochy s touto funkcí. 



Územní plán obce Měrotín – právní stav po vydání změny č.1  

 

6 

Plochy podnikatelských aktivit 

V jihovýchodní části obce je vymezena plocha podnikatelských aktivit. Individuálně jsou 
podnikatelské aktivity provozovány v plochách bydlení v souladu s regulativy. Nové plochy s touto 
funkcí nejsou navrženy. 

Plochy těžby 

Na katastru obce těží vysokoprocentní vápenec firma Vápenka Vitoul s.r.o., se sídlem v Mladči. 

Není navrženo rozšiřování plochy těžby. 

Plochy rekreace a sportu 

V jihovýchodní části obce se nachází hřiště. Nové plochy pro rekreaci a sport nejsou navrženy. Ve 
východní části katastru je navržena plocha rekreace a sportu (R1) 

Ve změně je toto, zde neuvedeno : Změnou č.1 ÚPnO  se rozšiřují plochy rekreace a sportu o 

lokalitu R1, která se vymezuje jako plocha Rs – rekreace a sport. 

Funkční regulace 

 

Plochy individuální rekreace 

V západní části katastru se nacházejí 2 individuální rekreační objekty. Plochy pro výstavbu 
individuálních rekreačních objektů nejsou navrženy.  

Zeleň 

Stávající plochy veřejné zeleně budou zachovány. Jsou navrženy dvě nové plochy veřejné zeleně 
označené Z1 a Z2 a jedna jako součást plochy bydlení B1. 

Památky místního významu 

Udržovat evidované nemovité kulturní památky a památky místního významu. 

Obec i nadále bude plnit funkci bydlení. Má územní rezervy pro rozvoj funkčních ploch bydlení. 

 

3.  Návrh funkčního uspořádání území 

3. 1.  Členění území 

Řešené území 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 2a). Každá 

funkční plocha má stanoveny podmínky využití formou regulativů funkčního využití 
(charakteristika plochy - dominantní funkce, přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněné 
využití).  

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) v platném znění 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. 
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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 stanovena podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. BYLO BY VHODNĚJŠÍ UVÉST 
DLE183/2006 Sb.,? 

Hranice současně zastavěného území obce se v lokalitách změny oproti platnému ÚPnO Měrotín 
nemění a tudíž se nevyznačuje v grafické části a původní hranice zůstává v platnosti. Je však 
rozšířena o dvě plochy zastavěného území  k 31.7.2011. 

Plochy změny v lokalitě R1 (Z1/1), B5 (Z1/2), B3 (Z1/3), B6 (Z1/4) a T2  (Z1/5) se nachází mimo 
zastavěné území a jsou vymezeny jako nové plochy zastavitelného území.  

 

3. 3. 3. 2. Seznam funkčních ploch užívaných v územním plánu 
obce 

ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

B PLOCHY BYDLENÍ 

Bo  - bydlení obecné 

Bv  - bydlení venkovské 

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  

D DOPRAVNÍ PLOCHY  

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

T  PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

liniové stavby jsou bez kódu 

NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

Z  PLOCHY ZELENĚ 

Zk - krajinná zeleň, ÚSES 

Zv - zeleň veřejná  
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L PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

P  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Po - orná půda 

Ps - sady, zahrady, drobná držba    

Pt - trvalé travní porosty 

VO VODNÍ TOKY  

 ve výkresové části jsou liniové prvky bez kódu 

 

Vt  PLOCHY TĚŽBY 

Vt - plochy těžby nerostných surovin 

 

4.  Funkční 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), 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, 

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

 zeleň veřejná, vyhrazená a ochranná, 

 malé vodní plochy. 

Stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného a podmíněně 
přípustného funkčního využití jsou považovány za nepřípustné. 

 

4.1.1. PLOCHY BYDLENÍ B 

Jako plochy pro bydlení jsou vymezeny plochy, ve kterých má bydlení rozhodující podíl a význam. 
V řešeném území je vymezen funkční typ: Bo - bydlení obecné a Bv – bydlení venkovské (podle 
podílu jiných činností i podle charakteru zástavby).  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Všechny plochy bydlení jsou vymezeny jako plochy Bo - bydlení obecné.  
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NÁVRH 

Návrhové plochy bydlení B1, B2 a B4 jsou vymezeny jako plochy Bo - bydlení obecné. Návrhová 

plocha B3 je vymezena jako plocha Bv. 

Změnou č.1 ÚPnO  se rozšiřují plochy bydlení o lokality B5 a lokality B6 včetně rezervy, které jsou 

vymezeny jako plochy Bo – bydlení obecné a je navrženo rozšíření lokality B3 včetně rezervy, 

která je vymezena jako plocha Bv – bydlení venkovské. 

 

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. 

Umístění staveb a zařízení se váže na podmínku splnění ukazatelů legislativních předpisů 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro bydlení a občanské vybavenosti, a to v navazujících řízení. 

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 pro 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. 

BV - BYDLENÍ VENKOVSKÉ 

Dominantní funkcí je bydlení v původních zemědělských usedlostech nebo rodinných domech 
s hospodářským zázemím a užitkovou zahradou s možností chovu hospodářských zvířat – 
rodinné farmy. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- obytné budovy venkovského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší 
zemědělské - samozásobitelské hospodářství, 

- chov hospodářských zvířat, 

- obchody a stravovací provozovny sloužící zásobování území, 

- řemeslné provozovny odpovídající platným hygienickým předpisům, 
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- zahradnické provozovny. 

Nepřípustné jsou: 

- výrobní provozy zatěžující životní prostředí. 

Podmíněně přípustné jsou: 

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

- objekty individuální rekreace – chalupy 

 

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. 2a Funkční využití území, regulační prvky. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec nemá základní občanskou vybavenost. Jako plocha Ov - plocha občanské vybavenosti je 
vymezena plocha obecního úřadu, kostela, fary, prodejna potravin, pohostinství, zdravotní 
středisko, kaplička.   

NÁVRH  

V územním plánu je není navržena plocha s touto funkcí. Nová občanská vybavenost může 
vznikat v objektech individuálního bydlení v souladu s regulativy.  

Funkční regulace 

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

Jedná se o zařízení správy, zdravotnictví, maloobchodu, stravování, školství, kultury, 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. 

 

4.1.3. PLOCHY A OBJEKTY VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŽEB (V) 

VPA - PLOCHY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

Území výroby a služeb neslučitelné s bydlením. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Jako Vpa je vymezena stávající plocha podnikatelských aktivit v areálu bývalého kravína. Není 
však blíže specifikované její využití. Plocha je v současnosti nefunkční. Drobné plochy 
podnikatelských aktivit jsou součástí ploch bydlení.   

NÁVRH 

Nová plocha s touto funkcí není navržena.  
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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. 

Případné podnikatelské aktivity ve zrušeném areálu ZD musí být v souladu s § 30 zák.č. 
258/2000 Sb. a nař. Vlády 502/2002 Sb. 

VZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 

Slouží pro umístění zemědělských provozoven. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Jako Vz je vymezena stávající plocha soukromé farmy pozemek p.č. 101.  

NÁVRH 

Veškeré plochy zemědělské výroby jsou stabilizované, žádné nové plochy nejsou navrženy. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

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

- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 

- zahradnictví. 

Nepřípustné jsou: 

- plochy bydlení. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- administrativní budovy, 

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

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

4.1.4. PLOCHY  REKREACE A SPORTU (R) 

RS - REKREACE A SPORT 

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 

Jako plocha s funkcí  Rs je vymezena plocha hřiště, které je částečně zastřešené.  
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NÁVRH 

Nová plocha s touto funkcí není navržena.  Změnou č.1 ÚPnO  se rozšiřují plochy rekreace a 

sportu o lokalitu R1, která se vymezuje jako plocha Rs – rekreace a sport. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

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

Podmíněně přípustné jsou: 

- administrativní budovy,. 

-  plocha Rs1 nebude využívána k pořádání veřejných produkcí hudby jak v denní, tak v noční 
době (§2,§82 zák.č. 258/2000 Sb.). 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné.  

 

RI - INDIVIDUÁLNÍ REKREACE 

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

STÁVAJÍCÍ STAV 

V západní části katastru se nachází objekty individuální rekreace, vzhledem k velikosti těchto 

ploch jsou označeny kódem Ri parcely ve výkresu č. 2 a 2a. 

NÁVRH 

Nová plocha s touto funkcí není navržena.  

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

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

- výstavba nezbytných technických zařízení. 

Slouží pro individuální rekreaci v rekreačních chatách nebo zahradních domcích na zemědělském 
půdním fondu nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa, případně ostatních plochách. 

 

4.1.5. DOPRAVNÍ PLOCHY A KORIDORY (D) 

P - PARKOVIŠTĚ A ZASTÁVKOVÉ PRUHY 

Jedná se o plochy zařízení statické dopravy, které svým významem a velikostí vyžadují vyčlenění 
samostatné funkční plochy. Jedná se o parkovací plochy a odstavná stání. Ve výkresu č.2, 2a 
jsou plochy označeny pouze barvou. Liniovým prvkům není přiřazován žádný kód.  

Funkční regulace 

Nepřípustné je: 

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

Podmíněně přípustné jsou: 

- malé provozovny služeb a drobný prodej související s dominantní funkcí. 
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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. Jsou to plochy staveb a zařízení pro zásobování 
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií, 
telekomunikace apod. 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 řešeném území se nenachází samostatná plocha technického vybavení.   

NÁVRH 

Je navržena plocha čistírny odpadních vod. Změnou č.1 se rozšiřují návrhové plochy o plochu  

vodojemu - lokalita T2, která je vymezena jako plocha T – plochy technického vybavení. 

 

Funkční regulace 

Přípustné: 

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

Podmíněně přípustné: 

- malé provozovny služeb související s dominantní funkcí. 

 

Stavby, které nejsou vyjmenované jsou nepřípustné. 

 

4.1.7. NAVRŽENÉ PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 

tab. 1  Plochy zastavitelného území vymezené návrhem územního plánu větší než 0,5 ha 

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

1 B1- rodinné domy 0,70 A 

2 B3 - rodinné domy 1,46 2,52 A 

3 B4 – rodinné domy 0,94 A 

4 B5 – rodinné domy 0,72 A 

5 B6 – rodinné domy 1,82 A 

 

Poznámka: 

A -  bydlení  
B -  obchod a služby (není navrhováno) 
C -  rekreace (není navrhováno) 

D – podnikání (není navrhováno) 

E -  variabilní využití ploch (není navrhováno) 
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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) 

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. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Plochy krajinné zeleně jsou  zakresleny ve výkresu č. 2, 2a.  

NÁVRH 

Biokoridory a biocentrum jsou navrženy ve funkčních plochách krajinná zeleň. Mimo prvků ÚSES 
je navržena plocha krajinné zeleně ZK1 – lokalita Pod Parduskou. 

 

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

- trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních dřevin  

Podmíněně přípustné jsou: 

- pomníky, sochy, kříže, sítě technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, drobné vodní        
plochy, odpočinkové plochy 

ZV - VEŘEJNÁ ZELEŇ  

Zeleň charakteru parkově upravené plochy , veřejně přístupná, v zastavěném území obce. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Plochy veřejné zeleně jsou  zakresleny ve výkresu 2, 2a. Součástí ploch veřejné zeleně jsou 
stromy. 

NÁVRH 

V obci jsou navrženy lokality Z1 a Z2 a jedna drobnější plocha, která je součástí lokality bydlení 
B1 a je vyznačena pouze barvou.   

 

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, 
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- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury. 

 

Podmíněně přípustné jsou: 

- odpočinkové plochy 

- drobné vodní plochy 

 

Plocha hřbitova je vymezena jako plocha veřejné zeleně. 

Funkční regulace 

Přípustné je: 

- výstavba zařízení potřebných k zajištění funkce - sakrální stavby, obřadní síně, sociální zařízení,  
provozní zařízení, příslušné komunikace vozidlové a pěší, příslušná technická vybavenost. 

Nepřípustné jsou: 

- jakékoliv jiné stavby 

 

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 2, 2a. 

NÁVRH 

Nejsou navrženy nové plochy pro pozemky určené k plnění funkce lesa.  

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,  

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

Podmíněně přípustné jsou: 

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

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. Využívání je možné v souladu s platnými 
právními předpisy. Plochy orné půdy, luk, pastvin a zahrad, na kterých jsou vymezeny prvky 
ÚSES (chráněná území apod.) rovněž podléhají regulačním podmínkám příslušného ochranného 
režimu. 

Všechny plochy zemědělského půdního fondu jsou vyznačeny ve výkresu č.2 a 2a.  
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PO - ORNÁ PŮDA, PT - TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 

Funkční regulace 

Přípustné jsou 

- změny kultur u orné půdy na trvalé travní porosty, 

- změny kultur u trvalých travních porostů na ornou půdu, 

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

 

Podmíněně přípustné jsou: 

- účelové komunikace, 

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

- změny druhu pozemků na sady 

- drobné vodní plochy 

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

- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury, trafostanice, studny, 

- technické plochy zařízení telekomunikací. 

 

PS – SADY,  ZAHRADY A 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 o malé výměře v zastavitelném území.  

STÁVAJÍCÍ STAV 

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

NÁVRH 

Žádné nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy.  

Přípustné jsou pouze: 

- zahradnická a ovocnická produkce,  

Podmíněně přípustné jsou: 

liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice, studny, drobné vodní plochy, výstavby garáží, 
doprovodných staveb bydlení a drobné hospodářské činnosti, technické plochy zařízení 
telekomunikací. 

PLOCHY SADŮ, ZAHRAD A DROBNÉ DRŽBY MIMO ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ JSOU 

NEZASTAVITELNÉ. 

VO - VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Zahrnují vodní toky a vodní plochy. Plní funkci rekreační, protipovodňovou a krajinotvornou. Vodní 
toky a plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES, ochranná pásma 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. Liniové 
prvky nejsou značeny. 
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STÁVAJÍCÍ STAV 

V řešeném území se nachází pouze vodní toky. Vodní plochy na soukromých pozemcích nejsou 
vyznačovány, ani označovány kódem.   

NÁVRH 

Nejsou navrženy žádné nové vodní plochy.  

Funkční regulace 

Přípustné jsou: 

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

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

 

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 - Měrotín, evidenč.č. 6/0289. 

5.  Zásady uspořádání  dopravy 

V návrhu územního plánu jsou vymezeny dopravní trasy, které jsou předpokladem pro 
přiměřenou dopravní obsluhu území všemi druhy dopravy včetně zemědělských cest, pěších a 
cyklistických tras. Plochy pro dopravu, dopravní obsluhu a dopravní zařízení jsou vyznačeny ve 
výkrese č. 3. 

Jako závazné jsou vymezeny: 

 stávající dopravní skelet, 

 navržené místní komunikace, 

 navržené účelové komunikace, 

 navržená parkoviště 

 navržené chodníky 

 

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 umísťovány a povolovány 
novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou liniových staveb technické infrastruktury. 

Přesná poloha navržených místních komunikací a účelových komunikací, může být na základě 
zaměření upřesněna.  
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6.  Zásady řešení technické infrastruktury 

a nakládání s odpady 

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

6. 1. Vodní hospodářství 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Obec Měrotín nemá v současné době vybudovaný veřejný vodovod.  

Předmětem změny je řešení nové koncepce zásobování vodou. Mění se koncepce zásobování 
vodou obce Měrotín ze schváleného územního plánu, nebude realizováno napojení na vodovod 
Hradečná, ale obec Měrotín bude napojena výtlačným řadem z vodojemu Chudobín do nově 
navrženého vodojemu Měrotín.  

Jako závazné je vymezeno: 

 ochrana stávajících studní, které mají kvalitu pitné vody, jako zdrojů pitné vody, 

 vybudování přívodního vodovodního řadu 

 vybudování vodovodních řadů v obci. 

Jako směrné je vymezeno: 

 využívání stávajících studní jako zdrojů užitkové vody. 

 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

KANALIZACE, ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

V současné době je v obci Měrotín v provozu stávající jednotná kanalizační síť. Obec nemá 
vybudovanou čistírnu odpadních vod. 

Jako závazné je vymezeno: 

  vybudování navrhované ČOV 

 vybudování přivaděče na ČOV 

 oprava stoky S a S1 

 úprava stoky S2 

 výměna stoky S3 

 vybudování stoky S4, S2-5, S2-6, S5 

 vybudování čerpací stanice OV 

 výtlak odpadních vod 

 zatrubnění vodoteče 

 stávající i navržené trasy dešťové kanalizace 

 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna.  Neuvedeno Koncepce 
odkanalizování a likvidace odpadových vod zůstává nezměněna.  
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PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Na katastru obce nejsou v současnosti provedena žádná protierozní opatření. Obec je z jižní 
strany, v období prudkých přívalových deštů nebo dlouhodobého vlhkého počasí, ohrožována  
povrchovými vodami , které zaplavují soukromé pozemky a částečně i ulice vedoucí do polí z jižní 
strany obce. Částečně je tato problematika řešena návrhem ploch trvalých travních porostů.  

Jako závazné je vymezeno: 

 řešení problematiky přívalových dešťů na jižní straně obce musí řešena v rámci komplexních 
pozemkových úprav 

Jako směrné je vymezeno: 

 odvodňovací příkopy, 

 dodržovat základní agrotechnické zásady při obhospodařování v oblastech ohrožených erozí 
(volba plodin, způsob orby), 

 zpracovat samostatný projekt protierozních úprav na katastru obce. 

6. 2. Energetika, telekomunikace 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Středotlaká plynovodní síť je vybudovaná. 

Jako závazné je vymezeno: 

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

Přesná poloha navržených přípojek a rozvodů může být na základě zaměření upřesněna. 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Návrh elektrifikace vychází z výpočtu energetické bilance. Mechanický i přenosový stav nadzemní 
venkovní sítě NN je dobrý. Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje. 

Jako závazné je vymezeno: 

 výstavba rozvodů NN pro nové lokality, 

 výstavba veřejného osvětlení v nové lokalitě. 

 

Jako směrné je vymezeno: 

 rozšíření telefonní sítě v nových lokalitách,  

 

Přesná poloha navržených přípojek a rozvodů může být na základě zaměření upřesněna. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje z 50% zemní plyn, z 30% ekologické topení, 
zbytek doplňkovou funkcí elektrické energie. Lokální vytápění rodinných domů bude řešeno 
individuálními kotli. Objekty podnikatelských aktivit budou mít samostatné kotelny. 

Jako závazné je vymezeno: 

 přípustnost výstavby nových zdrojů tepla nebo takových úprav stávajících tepelných zdrojů, 
které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší. 
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6. 3. Nakládání s odpady 

Jako závazné je vymezeno: 

 nepřípustnost ukládání odpadů na řešené 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) 

Archeologická naleziště 

Řešené území  je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. 

Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

Kostel sv.Martina s ohradní zdí (č. rejstříku 16284/8 -1875), fara (č. rejstříku 3465/8 – 1875). 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

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

Zvláště chráněná území přírody 

Řešeného území se okrajově dotýká jižní hranice CHKO Litovelské Pomoraví. 

Na území katastru obce se nachází:  Geologické varhany. 

Ostatní chráněná území přírody  

Významné krajinné prvky 

Na území katastru obce se nachází:  1. Skalka, 2. Žleb. 

Dále jsou zde zákonem obecně vyjmenované krajinné prvky - lesy (lesní porosty s jejich 
prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.), vodní toky (tok 
přírodní dle KN a drobné toky bez vlastní parcely).  

Územní systém ekologické stability 

Vstupním limitem jsou prvky regionálního ÚSES obsažené v územním plánu VÚC Olomoucká 
aglomerace . Katastrálním územím prochází nadregionální biokoridor NRBK K 132, celé 
 k. ú. Měrotín se nachází v ochranné zóně NRBK 132, dále katastrem prochází  RBK 1427. 

OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 

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

Výhradní ložiska 

Na katastru je evidováno výhradní ložisko vysokoprocentního vápence.  



Územní plán obce Měrotín – právní stav po vydání změny č.1  

 

21 

Dobývací prostor 

Dobývací prostor Měrotín, evidenč.č. 6/0289. 

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU 

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 územního plánu 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) 

Provozní pásmo pro údržbu vodních toků 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku 
a to u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

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 

V území se nachází ochranné pietní pásmo hřbitova 100 m. (Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů) 

OCHRANA DOPRAVNÍ VYBAVENOSTI 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

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

ochranné pásmo silnice I.- III. třídy 

Ochranná silniční pásma pro silnice II. a  III. třídy je 15 m mimo zastavěnou část obce.   

rozhledová pole úrovňových křižovatek 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku 
a to u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

OCHRANA TECHNICKÉ VYBAVENOSTI  

(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. 
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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 2 stožárové trafostanice. Ochranné pásmo trafostanic je 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 7 m.  

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

Území obce Měrotín je v současné době napájeno z odbočky venkovního vedení VN č.83, sloupy 
č.21, 1-10, s napěťovou hladinou  22 kV, 50Hz, stř. 3 x 35 AlFe 6. Ochranné pásmo nadzemního 
vedení ve vzdálenosti 7,0 m.  

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  

Na katastru se nacházejí vysokotlaké plynovody: č. 642 080 DN 500 Olomouc Mohelnice, č. 642 
003  DN 350 Křelov-Palonín, č. 642 075 DN 100 Měrotín CVH. Bezpečnostní pásmo je 40,0 m, 
ochranné pásmo je 4,0 m. 

Telekomunikační ochranná pásma 

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

Ochranné pásmo kabelů a zařízení telekomunikací 

Katastrem obce prochází dálkový optický kabel.  

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

 (směrnice Ministerstva národní obrany č.j.: 01721 z 8.11.1958), který naplňuje § 125 zákona 
č. 50/76 Sb. 

Na řešeném území se nenachází žádné objekty a zařízení, ani zde nezasahují ochranná pásma vojenských 

objektů. Vojenská správa nemá v řešeném území žádné územní požadavky. 

8.  Územní systém ekologické stability 

Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů opatřením ve veřejném zájmu. 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a biokoridory. 
Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající z jejich funkce 
v systému. Směrné je vymezení (přesné hranice) skladebných prvků ÚSES.  

Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) platí následující 
regulace využití: 

Přípustné jsou: 

Výsadby porostů geograficky původních dřevin, změny dřevinné skladby lesních porostů 
ve prospěch geograficky původních dřevin, vodní plochy, do doby realizace jednotlivých prvků 
ÚSES stávající využití, příp. jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště 
a nesníží aktuální ekologickou stabilitu území, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro 
geodetické účely. 



Územní plán obce Měrotín – právní stav po vydání změny č.1  

 

23 

Podmíněně přípustné jsou: 

Liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního 
vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, stanice 
sloužící k monitorování ŽP. 

Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno v dalších stupních přípravy 
ÚSES koordinovat s požadavky správců dotčených sítí. Obdobně výsadbu podél vodních toků je 
nutno provádět v souladu s požadavky příslušného správce toku. 

V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu 
ÚSES s ohledem na nově vznikající vztahy k pozemkům. Tyto korekce či upřesnění bude možno 
provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

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 jsou graficky vymezeny ve výkresu č. 5. Zařazení těchto 
staveb musí schválit Zastupitelstvo obce. 

Změnou č.1 ÚPnO Měrotín se ruší plocha pro veřejně prospěšnou stavbu: 

10. příváděcí vodovodní řad z obce Hradečná,  pozemky p.č. 316/2, 319/2, 521/2.  

Ve Změně č.1 ÚPnO Měrotín se rozšiřují stávající vymezené plochy pro veřejně prospěšné 
stavby. 

 

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

1. místní komunikace a parkoviště v lokalitě B1, pozemky p.č.262/1, 262/4 

2. místní komunikace k lokalitě B3,  pozemky p.č. 535 

3. místní komunikace za kostelem pozemky p.č. 521/2,  

4. účelová komunikace k čistírně odpadních vod pozemek p.č. 388, 386, 385,  

5. chodník k lokalitě B1, pozemek p.č. 517/1 

6. chodník ke hřbitovu, pozemek p.č. 552, 343/10  

7. parkoviště za kostelem pozemky p.č. 328/1  

8. parkoviště v lokalitě B1 pozemek p.č. 262/4  

9. parkoviště pod Parduskou pozemek p.č. 120/1 

 příváděcí vodovodní řad z obce Hradečná,  pozemky p.č. 316/2, 319/2, 521/2 

11.   vodovodní řad v obci 

12.   čistírna odpadních vod a přívodní kanalizační řad  

13.   kanalizační stoka S4, S2–5, S2-6, S5 

14.   čerpací stanice odpadních vod a výtlačný řad odpadních vod 

15.   stoka dešťové kanalizace 

16. plynovodní přípojka pro lokalitu B1 a B4 
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17.  prodloužení místní komunikace k lokalitě B3,  pozemek p.č. 535 

19. místní komunikace k lokalitě B5,  pozemek p.č. 534 

20. prodloužení vodovodního řadu k lokalitě B3 a B5 

21. prodloužení kanalizačních stok k lokalitě B3 a B5 

22. plynovodní přípojka pro lokalitu B5 

23. přívodní vodovodní řad z vodojemu Chudobín 

24. vodojem Měrotín 

 

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K ASANACI 

V územním plánu nejsou navrženy asanační úpravy. 

10.  Návrh lhůt aktualizace 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2020. 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. 

 


