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OBEC CHOLINA , Cholina  52, 783 22  

 
 
Spis. zn.:   VYS 95/2015/JVy                                           Datum: 13.6.2017 
 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 
 

 
Zastupitelstvo obce Cholina, jako příslušný správní orgán podle stanovení § 6 odstavce 5 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 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 
(dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 19/2017 
 

formou opatření obecné povahy 
vydává  

 
 
 
 

ZMĚNU Č.2  
ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objednatel: Obec Cholina 
Pořizovatel: Městský úřad Litovel, odbor výstavby 
Projektant: ing. arch. Irena Čehovská 
 Atelier „R“, 779 00  OLOMOUC, Wellnerova 14 
Spolupráce: ing. arch. Viktor Čehovský 
Datum: červen 2017 
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Záznam o účinnosti:  
 
Označení orgánu, který Změnu č.2  
územního plánu Cholina vydal:     Zastupitelstvo obce Cholina  
Číslo usnesení:      č.19/2017 
Datum vydání:      13.6.2017 
 
 
Číslo jednacího spisu:          VYS 95/2015/JVy 
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:                  Ing. Ludmila Šmakalová,  

vedoucí odboru výstavby MěÚ Litovel 
 

Podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:  ……………………………………….. 
 

 
Datum nabytí účinnosti:             29.6.2017 
 
 
Otisk úředního razítka: 
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I. A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA 

 

 

 

 

Závazná část účinného znění územního plánu Cholina se Změnou č.2 mění takto: 

 
 
 

1. V kapitole 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se v prvním odstavci ruší text  
„Zastavěné území bylo vymezeno na základě mapových podkladů a průzkumů ve fázi 
zpracování návrhu územního plánu (dále ÚP) k datu 30.10.2007. Hranice zastavěného území 
z větší části sleduje hranici intravilánu (zastavěné území k 01.09.1966), rozšířenou 
o zastavěné či jinak využité pozemky.“ a nahrazuje textem „Zastavěné území bylo vymezeno 
v rámci zpracování návrhu územního plánu (dále ÚP), upraveno Změnou č.1 ÚP ke dni 
30.07.2012 a aktualizováno Změnou č.2 ÚP Cholina k datu 30.04.2016.“  
 
 
 
2. Název kapitoly „2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT„ se doplňuje na „2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT“. 
 
 
 
 
3. V kapitole 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, v podkap.3.1. Urbanistická 
koncepce se kompletně ruší text druhého odstavce „Správní území obce představuje 
katastrální území Cholina o výměře 899 ha, z toho zastavěné plochy zaujímají cca 2 %“.  
 
 
 
 
4. V kapitole 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, v podkap.3.2. Zastavitelné 
plochy se kompletně ruší text odstavce „Lokalita Z2- „ZA HUMNY“ a nahrazuje se textem:
  
„Lokalita Z2a - „ZA HUMNY“   
 Navrhované využití plochy:  
- plochy bydlení venkovského charakteru BV 
 Informace o stavu lokality: 

- celková výměra lokality: 0,72 ha  
- předpokládaný počet RD: 4 
- lokalita se nachází v zastavěném území 
- lokalita je z větší části přejata z urbanistické studie  z r.1999 
- situace: záhumenní zahrady v rovinatém území, pozemky určené pro zástavbu jsou 
přístupné z přilehlé komunikace  

 Specifické podmínky využití: 
- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- nová zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat 
měřítko a kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter a 
atmosféru sídla 

- zajistit technickou obsluhu (vodovodní řad, kanalizaci, STL plynovod apod.)v návaznosti 
na celkovou koncepci obce  
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Lokalita Z2b - „ZA HUMNY“   
 Navrhované využití plochy:  
- plochy bydlení venkovského charakteru BV 
 Informace o stavu lokality: 

- celková výměra lokality: 0,34 ha  
- předpokládaný počet RD: 1-2 
- lokalita se nachází v zastavěném území 
- lokalita je z větší části přejata z urbanistické studie  z r.1999 
- situace: záhumenní zahrady v rovinatém území, pozemky určené pro zástavbu jsou 
přístupné z přilehlé komunikace  

 Specifické podmínky využití: 
- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- nová zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat 
měřítko a kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter   a 
atmosféru sídla 

- zajistit technickou obsluhu (vodovodní řad, kanalizaci, STL plynovod apod.)v návaznosti 
na celkovou koncepci obce  

 
 
Lokalita Z2c - „ZA HUMNY“   
 Navrhované využití plochy:  
- plochy bydlení venkovského charakteru BV 
 Informace o stavu lokality: 

- celková výměra lokality: 1,00 ha  
- předpokládaný počet RD: 6-7 
- lokalita se nachází v zastavěném území 
- lokalita je z větší části přejata z urbanistické studie  z r.1999 
- situace: záhumenní zahrady v rovinatém území, pozemky určené pro zástavbu jsou 
přístupné z přilehlé komunikace  

 Specifické podmínky využití: 
- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- nová zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat 
měřítko a kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter a 
atmosféru sídla 

- zajistit technickou obsluhu (vodovodní řad, kanalizaci, STL plynovod apod.)v návaznosti 
na celkovou koncepci obce“  

 
 
 
 
5. V podkap.3.2. Zastavitelné plochy se kompletně ruší text odstavce  „Lokalita Z3 - „U 
HŘIŠTĚ“. 
 
 
 
 
6. V podkap.3.2. Zastavitelné plochy v odstavci „Lokalita Z4 - „HLINÍKY“  se ruší text     
v bodě  Podmínka pro rozhodování:  
„lhůta pro zpracování studie: do dvou let od vstupu prvního investora“. 
 
 
 
 
7. V podkap.3.2. Zastavitelné plochy se kompletně ruší text odstavce „Lokalita Z5 - 
„ZAHRÁDKY I“. 
.     
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8. V podkap.3.2. Urbanistická koncepce se text odstavce „Lokalita Z6 - „ZAHRÁDKY II“   
ruší a nahrazuje se textem:  

 
„Lokalita Z6a - „ZAHRÁDKY II“  
 Navrhované využití plochy:  

- plochy bydlení venkovského charakteru BV 
 Informace o stavu lokality: 

- celková výměra lokality: 0,09 ha  
- předpokládaný počet RD: 1 
- lokalita se nachází mimo zastavěné území je součástí územní rezervy R2 pro bydlení   
- situace: rovinaté území záhumenních zahrádek a políček, lokalitu možno napojit 
ze stávající účelové komunikace  

 Specifické podmínky využití: 
- pro zpřístupnění pozemků respektovat přilehlé hlavní odvodňovací zařízení 
- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- nová zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat 
měřítko a kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter sídla 

- zajistit technickou obsluhu v návaznosti na celkovou koncepci obce 
 

Lokalita Z6b - „ZAHRÁDKY II“ 
 Navrhované využití plochy:   

- plochy bydlení venkovského charakteru BV 
 Informace o stavu lokality: 

- celková výměra lokality: 0,32 ha  
- předpokládaný počet RD: 2 
- lokalita se nachází mimo zastavěné území je součástí územní rezervy R2 pro bydlení   
- situace: rovinaté území záhumenních zahrádek a políček, lokalitu možno napojit 
ze stávající účelové komunikace 

 Specifické podmínky využití: 
- pro zpřístupnění pozemků respektovat přilehlé hlavní odvodňovací zařízení 
- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- nová zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat 
měřítko a kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter sídla 

- zajistit technickou obsluhu v návaznosti na celkovou koncepci obce“ 
 
 

 
9. V podkap.3.2. Zastavitelné plochy se kompletně ruší text odstavce „Lokalita Z8 - 
„HUSÍNEK“. 
 
 
 
 
10. V podkap.3.2. Urbanistická koncepce se text odstavce „Lokalita Z13 –  
„V CHALOUPKÁCH“ ruší a nahrazuje se textem:  
 
„Lokalita Z13a - „V CHALOUPKÁCH“  
 Navrhované využití plochy:   

- plochy bydlení venkovského charakteru BV 
 Informace o stavu lokality: 

- celková výměra lokality: 0,40 ha  
- předpokládaný počet RD: 2 
- lokalita se nachází mimo zastavěné území  
- situace: svažité území rekreačních zahrádek, přístup do lokality po komunikaci na severním okraji 
lokality v místě bývalé cesty 

 Specifické podmínky využití:  
- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- nová zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat  
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měřítko a kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter sídla 
- nelesní zeleň na jižním okraji lokality musí zůstat zachována a využití lokality ji musí respektovat, 
neboť je součástí navrženého lokálního biokoridoru 
- zajistit technickou obsluhu v návaznosti na celkovou koncepci obce“ 
 
 
 

11. V podkap.3.2. Zastavitelné plochy se doplňuje výčet zastavitelných ploch: 
 
 „Lokalita Z15 - „U DRUŽSTVA“  
 Navrhované využití plochy:  

- plochy bydlení venkovského charakteru BV 
 Informace o stavu lokality: 

- celková výměra lokality: 0,36 ha  
- předpokládaný počet RD: 1 
- lokalita se nachází v zastavěném území  
- situace: rovinaté území záhumenních zahrádek a políček, lokalitu možno napojit 
ze stávající účelové komunikace  

 Specifické podmínky využití: 
- lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení 
- nová zástavba musí architektonickým řešením a celkovým objemem staveb respektovat 
měřítko a kontext okolní zástavby a krajinného rázu s cílem zachovat charakter sídla 

- zajistit technickou obsluhu v návaznosti na celkovou koncepci obce“ 
  

 
 
12. V kapitole 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD 
JE MOŽNÉ JE STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO 
RÁZU   
 
v odstavci s nadpisem  
plochy vodní a vodohospodářské (W) 
v bodě d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání se ruší text  
-  „v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíř. min. 4 m od osy 

 a zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m“ a nahrazuje 
textem   

- „podél otevřených hlavních odvodňovacích zařízení zachovat 6m manipulační pruh“ 
v bodě e) nepřípustné se ruší text  
-  „všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti“ a nahrazuje textem 
- do hlavních odvodňovacích zařízení vypouštět odpadní nebo dešťové vody 
- „veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným 
využitím“. 

 
 
 
13. V kapitole 6. v odstavci s nadpisem  
plochy zemědělské (NZ) 
v bodě b) přípustné 
 se ruší text 
- „účelové komunikace 
-  izolační a doprovodná zeleň 
-  zařízení zabraňující erozí a splachů půdy, protipovodňová opatření“  
 a vkládá text 
- „stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví, 
 zejména seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka  
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování  
 nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků  
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky  
- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové  
 komunikace, pěší cesty, cyklostezky, hipostezky  
- související technická infrastruktura  
- nezbytné stavby liniové technické infrastruktury  
- oplocení pastevních areálů a výběhů, například pro koně  
- doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských  
 pozemků“ 
v bodě c) podmíněně přípustné 
 se ruší text 
- „nezbytná technická infrastruktura“  
a dále se vkládá text 
„d) nepřípustné 
- „veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,  
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případů, uvedených v přípustném 
 využití  
- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případů uvedených    

v přípustném využití  
- stavby a zařízení pro rekreaci a sport s výjimkami uvedenými v podmíněně 
 přípustném využití 
- oplocování s výjimkami uvedenými v přípustném využití  
- stavby pro těžbu nerostů  
- veškeré stavby, zařízení a využití, které by zhoršily prostupnost krajiny“ 
 
 
 
 
14. V kapitole 6. v odstavci s nadpisem  
plochy lesní (NL) 
v bodě b) přípustné 
 se vkládá text 
- „stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 
 ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků  
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a tok 
 - související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace, 
 pěší cesty, cyklostezky, hipostezky, běžecké lyžařské trasy 
 - související technická infrastruktura  
- nezbytné stavby liniové technické infrastruktury  
- prvky územního systému ekologické stability 
 - oplocení obor a lesních školek“  
v bodě d) nepřípustné 
 se ruší text 
-  „všechny ostatní výše neuvedené funkce a činností“ 
 a vkládá text 
- „veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím  
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případů, uvedených v přípustném 
 využití  
- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případů, uvedených 
 v přípustném využití  
- oplocování s výjimkou oplocení obor a lesních školek  
- stavby a zařízení pro rekreaci a sport, s výjimkami uvedenými v podmíněně 
 přípustném využití 
 - stavby pro těžbu nerostů 
 - veškeré stavby, zařízení a využití, které by zhoršily prostupnost krajiny“  
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15. V kapitole 6. v odstavci s nadpisem  
plochy přírodní (NP) 
v bodě b) přípustné 
 se vkládá text 
- „stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování 
           nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků  
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky  
v bodě e) nepřípustné 
 se vkládá text 
- „stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případů, uvedených 
 v podmíněně přípustném využití  
- oplocování 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím  
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména 
 stavby a zařízení pro těžbu nerostů, pro zemědělství a pro rekreaci a sport  
- veškeré stavby, zařízení a využití, které by zhoršily prostupnost krajiny“  

  a ruší text 
- „všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti“ 
 
 
 
 
16. Do textové části se zařazuje kap. „9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
9. 1. Kompenzační opatření nejsou stanovena.“ 

 
 
 

 
17. Označení kapitoly „9.“ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ mění na „10.“ 
 
Za čtvrtý odstavec se vkládá text 
 „V souladu s 1. aktualizací ZÚR OK je Změnou č. 2  územního plánu Cholina vypuštěna  
územní rezerva koridoru pro VVTL plynovod.“ 

 
 
 
 
18. Označení a název kapitoly „10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, 
STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ“ se nahrazuje textem „11. VYMEZENÍ PLOCH 
A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ 
A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI“.  
 
Za první odstavec se vkládá text 
„Lhůta pro pořízení územní studie, pro její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii 
do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje do 4 let po vydání Změny č.2 územního 
plánu Cholina.“  
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19. Označení kap.“11.“ se mění na „12.“  

 
 
20. Kapitola „12.“ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Textová část Změny č.2 ÚP Cholina obsahuje 9 stran textu. 
 
Grafická část Změny č.2 ÚP Cholina obsahuje tyto 2 výkresy:  
 
1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   1 : 5 000 
2. HLAVNÍ VÝKRES   1 : 5 000 
 


