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1.

vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Čelčice je vymezeno k 01. 02. 2014.
Na území obce je vymezeno zastavěné území, které je tvořeno jednou částí.
Zastavěné území je vymezeno ve výkresech grafické části:
•

I.01 – výkres základního členění území

•

I.02 – hlavní výkres

2.

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj obce při zachování kompaktní formy sídla s jasnými hranicemi mezi
zástavbou a volnou krajinou.
ÚP vytváří podmínky pro kvalitní bydlení, rekreaci a práci obyvatel obce a okolí.
ochrana a rozvoj hodnot
•

ÚP zachovává charakter vesnické zástavby v centrální části, včetně zachování stávající
půdorysné stopy tím, že není navržena žádná změna v těchto plochách a je vymezeno území
zásadního významu pro ochranu hodnot.

•

ÚP zachovává hodnoty veřejných prostranství tím, že není navržena žádná změna, která by je
negativně ovlivnila.

•

ÚP vymezuje plochy pro chybějící skladebné části ÚSES.

•

ÚP udržuje a rozvíjí ráz zemědělské krajiny tím, že zajišťuje její prostupnost a navrhuje realizaci
protierozních a protipovodňových opatření. ÚP rovněž nenavrhuje zastavitelné plochy, které by
zemědělský půdní fond fragmentovaly či vytvářely bloky osídlení nenavazující na původní
zástavbu.

3.

urbanistická koncepce
včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

3.1.

urbanistická koncepce

Cílem je rozvíjet obec jako kompaktní urbanizovaný celek s jasnou hranicí mezi zastavěnou částí a volnou
krajinou. Jako rovnocenné budou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů ve vztahu obce a
krajiny. Specifikuje plochy s rozdílným způsobem využití zahrnující stávající zástavbu a požadavky na
další rozvoj v zastavěném území a na vymezení zastavitelných ploch.
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití:
•

plochy bydlení

•

plochy občanského vybavení

•

plochy smíšené obytné

•

plochy dopravní infrastruktury

•

plochy technické infrastruktury

•

plochy smíšené výrobní

•

plochy veřejných prostranství
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schéma rozčlenění obce na bloky pro potřeby stanovení podmínek prostorového uspořádání (viz
kap. 6 „stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“)

3.2.

vymezení zastavitelných ploch

tab. 1 – zastavitelné plochy vymezené územním plánem
i. č.

způsob využití plochy

Z01

plochy smíšené obytné – venkovské

SV

severozápadní okraj obce

Z02

plochy smíšené obytné – venkovské

SV

severní okraj obce

Z03

plochy smíšené obytné – venkovské

SV

severní okraj obce

Z04

plochy smíšené obytné – venkovské

SV

severovýchodní okraj
obce

Z05

plochy smíšené obytné – venkovské

SV

západní okraj obce

Z06

– (číslo nevyužito) –

–

–

Z07

plochy zeleně – soukromá a vyhrazená

ZS

západní okraj obce

Z08

plochy veřejných prostranství

PV

západní okraj obce

Z09

plochy veřejných prostranství

PV

severní okraj obce

10
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i. č.

způsob využití plochy

ozn.

Z10

– (číslo nevyužito) –

–

Z11

plochy zeleně – ochranná a izolační

ZO

severní okraj obce

Z12

plochy zeleně – ochranná a izolační

ZO

severní okraj obce

Z13

plochy zeleně – ochranná a izolační

ZO

severní okraj obce,
u bývalého ZD

Z14

plochy zeleně – ochranná a izolační

ZO

severovýchodní okraj
obce

Z15

plochy dopravní infrastruktury –
železniční

DZ

jihozápadně od obce

vysokorychlostní
železnice

Z16

plochy dopravní infrastruktury –
železniční

DZ

jižně od obce

vysokorychlostní
železnice

Z17

plochy dopravní infrastruktury – silniční

DS

severovýchodně od obce

obchvat

Z18

plochy dopravní infrastruktury – silniční

DU

jihozápadně od obce,
podél silnice do Skalky

stezka pro pěší a
cyklisty

Z19

plochy dopravní infrastruktury – silniční

DU

jihozápadně od obce,
kolem vodní nádrže

Z20

– (číslo nevyužito) –

–

–

Z21

plochy technické infrastruktury

TI

jihozápadně od obce

hráz vodní nádrže

Z22

plochy technické infrastruktury

TI

východně od obce

ČOV

lokalita

poznámka

3.3.

lokalita

poznámka

–

–

plochy přestavby

tab. 2 – plochy přestavby
i. č.

způsob využití plochy

P01

plochy smíšené obytné – venkovské

ozn.
SV

severní okraj obce

P02

plochy bydlení – v bytových domech

BH

jižní okraj obce,
za stávajícím bytovým
domem

P03

plochy občanského vybavení – komerční
zařízení malá a střední

OM

západní okraj obce

budova železniční
zastávky

P04

plochy veřejných prostranství

PV

jihozápadní část obce,
za MŠ

stezka pro pěší a
cyklisty

3.4.

plochy sídelní zeleně

V územním plánu jsou vymezeny plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV), které plní funkci
sídelní zeleně. Nacházejí se u hasičské zbrojnice a u bytového domu. Dále je vymezena sídelní zeleň:
plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS), plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO) a plochy zeleně –
přírodního charakteru (ZP).
Speciální podmínky pro realizaci systému sídelní zeleně nejsou určeny.
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4.

koncepce veřejné infrastruktury
včetně podmínek pro její umísťování

4.1.

dopravní infrastruktura

4.1.1.

železniční doprava

Stávající železniční trať č. 301 Nezamyslice – Olomouc s železniční zastávkou je respektována. Plánovaná
modernizace trati bude na území obce Čelčice dle „Technicko-ekonomické studie zvýšení výkonnosti a
zkapacitnění trati Nezamyslice – Olomouc s vazbou na modernizaci tratě Brno – Přerov“ probíhat v rámci
stávajících ploch.
Jižně od obce je v souladu s aktualizací č. 1 ZÚR OK navržena územní rezerva R01 a R02 pro
vysokorychlostní železniční trať Brno – Ostrava.
4.1.2.

silniční doprava

Severovýchodně od obce je v souladu s aktualizací č. 1 ZÚR OK navržena plocha Z17 pro přeložku silnice
II/367 (společný obchvat obcí Čelčice a Klenovice na Hané), včetně napojení na stávající silnici ve směru
na Čehovice. Zbývající silnice jsou respektovány.
4.1.3.

cyklistická doprava

Je navržena plocha Z18 pro stezku pro pěší a cyklisty podél silnice III/36717 do Skalky a plocha Z19 pro
účelovou komunikaci kolem vodní nádrže, po které bude vedena cyklotrasa.
4.2.

technická infrastruktura

Je vymezeno uspořádání technické infrastruktury vytvářející předpoklady pro obsluhu obce všemi druhy
médií a vymezeny trasy a plochy technické infrastruktury.
Inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách jsou řešeny převážně v rámci stávajících a
navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.
Plochy a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve
výkresech:
•

I.02 – hlavní výkres

•

I.03 – výkres koncepce veřejné infrastruktury.

Zásady pro využití území koridorů:
•

Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické
infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto
staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních
předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim.

•

Působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou
územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území.

Podmínky pro využití území koridorů:
přípustné využití:
•

stavby a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení

•

plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES

•

nutné asanační úpravy

podmíněně přípustné využití:
za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou:
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•

budování inženýrských sítí, železnic, silnic, pěších a cyklistických tras, místních a účelových
komunikací před realizací záměru

nepřípustné využití:
•

v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého
záměru

•

není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické
infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

tab. 3 – koridory pro technickou infrastrukturu
i. č.

účel koridoru

katastrální území

TK01

koridor pro VTL plynovod nad 40 barů

Čelčice

TK02

koridor pro nadzemní vedení VN

Čelčice

TK03

koridor pro kanalizaci – podchycení kanalizačních výustí

Čelčice

TK04

koridor pro kanalizaci – odkanalizování lokality Z02

Čelčice

4.2.1.

vodní hospodářství

zásobování vodou
Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizovaná. Obec bude i nadále zásobována ze
skupinového vodovodu Skalka – Čelčice.
koncepce:
•

rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a
ploch pro dopravu vodovodními řady s dostatečnou kapacitou pro převod požární vody

•

v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou stávající vodovodní řady v maximální
možné míře zaokruhovány

odkanalizování a čištění odpadních vod
Stav odkanalizování je v řešeném území nevyhovující. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci
zaústěnou třemi výustmi do vodního toku Okenná. Čistírna odpadních vod chybí.
koncepce:
•

rozvojové lokality a zastavěné území budou řešeny splaškovým systémem

•

dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem – stávající kanalizace, povrchový odtok

•

u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku

•

pro podchycení kanalizačních výustí je navržen koridor – TK03

•

pro odkanalizování plochy Z02 je navržen kanalizační sběrač mimo veřejná prostranství a plochy
pro dopravu – je navržen koridor TK04

•

je navržena plocha pro umístění čistírny odpadních vod

•

je navržena limitní hranice negativního vlivu ČOV – 50 m

4.2.2.

energetika, spoje

zásobování elektrickou energií
Koncepce zásobování el. energií je v řešeném území stabilizovaná. Obec bude i nadále připojena na
rozvodnu 110/22 kV Prostějov.
koncepce:
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•

pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp.
doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí

•

je navrženo zrušení stávajícího nadzemního vedení VN včetně trafostanice mezi zastavěným
územím obce a plochou smíšenou výrobní

•

pro nové nadzemní vedení VN včetně trafostanice je navržen koridor – TK02

•

rozvody NN v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a
ploch pro dopravu

zásobování plynem
Koncepce zásobování zemním plynem je v řešeném území stabilizovaná. Dodávku bude v řešeném území
zajišťovat stávající VTL regulační stanice, odkud je zemní plyn přiveden středotlakým potrubím do
zastavěného území obce.
koncepce:
•

rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě plynovodů v rámci veřejných
prostranství a ploch pro dopravu

•

pro umístění VTL plynovodu nad 40 barů je navržen koridor – TK01

zásobování teplem
Koncepce zásobování teplem je v řešeném území stabilizovaná. Stávající systém zásobování teplem bude
i nadále v převážné míře využívat zemní plyn.
4.2.3.

telekomunikace, radiokomunikace

telekomunikace
Koncepce telekomunikací je v řešeném území stabilizovaná, není navržena změna koncepce.
radiokomunikace
Koncepce radiokomunikace je v řešeném území stabilizovaná, není navržena změna koncepce.
koncepce:

4.3.

•

v rámci veřejných ploch a ploch pro dopravu realizovat pro zastavitelné plochy kabelovou síť
v návaznosti na stávající síť

•

v případě dalšího rozvoje technických ploch pro mobilní operátory umístit v řešeném území
jednu společnou plochu
veřejná prostranství

Jsou zachována stávající veřejná prostranství. V návaznosti na návrhové plochy jsou vymezeny plochy
pro veřejná prostranství Z08 a Z09.
4.4.

občanská vybavenost

Občanská vybavenost je v obci stabilizovaná, odpovídá velikosti a významu obce. Nové plochy nejsou
samostatně navrženy. Občanskou vybavenost je možné umisťovat v rámci stabilizovaných i návrhových
ploch smíšených obytných – venkovských (SV).
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5.

koncepce uspořádání krajiny
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

5.1.

koncepce uspořádání krajiny
•

ÚP respektuje přírodní hodnoty území

•

pro udržení a posílení ekologické stability území je vymezen územní systém ekologické stability
(ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny.

Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady:
•

chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v zástavbě i v krajině (v případě
nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě)

•

posilovat podíl stromové zeleně, zejména v uličních prostorech

•

posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění
v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES

•

zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků
s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch

ochrana krajinného rázu:
•

stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do
krajiny

•

zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod.

•

realizovat územní systém ekologické stability

•

při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup
k pozemkům a průchodnost krajiny

5.2.

vymezení ploch v krajině

Územní plán vymezuje v krajině plochy s rozdílným způsobem využití:
•

plochy vodní a vodohospodářské

•

plochy zemědělské

•

plochy lesní

•

plochy přírodní

•

plochy smíšené nezastavěného území

•

plochy smíšené nezastavěného území – přírodní

•

plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské

•

plochy smíšené nezastavěného území – specifické

Vymezení a podmínky pro změny v jejich využití jsou uvedeny v kap. 6 „stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“.
tab. 4 – plochy změn v krajině
i. č.

způsob využití plochy

K01

plochy vodní a vodohospodářské

ozn.
W

lokalita

poznámka

jihozápadně od obce

vodní nádrž,
LC07, NC12
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i. č.

způsob využití plochy

ozn.

lokalita

poznámka

K02

plochy přírodní

NP

jihozápadně od obce,
u vodní nádrže

LC07, NC12

K03

plochy přírodní

NP

jihozápadně od obce,
u vodní nádrže

LC07, NC12

K04

plochy přírodní

NP

jihozápadně od obce,
u vodní nádrže

LC07, NC12

K05

plochy přírodní

NP

jihozápadně od obce
u vodní nádrže

LC07, NC12

K06

plochy smíšené nezastavěného území
– přírodní

NSp

jižní okraj obce,
za bytovým domem

K07

plochy přírodní

NP

východně od obce,
za ČOV

LC08

K08

plochy přírodní

NP

severozápadně od obce,
u Valové

LC10

K09

plochy smíšené nezastavěného území
– přírodní

NSp

severozápadně od obce,
za bývalým ZD

IP04

K10

plochy smíšené nezastavěného území
– přírodní

NSp

severozápadně od obce,
za bývalým ZD

IP04

K11

plochy smíšené nezastavěného území

NS

západně od obce

NC12

K12

plochy smíšené nezastavěného území

NS

západně od obce

NC12

K13

plochy smíšené nezastavěného území

NS

jihozápadně od obce

NC12

K14

plochy smíšené nezastavěného území

NS

jihozápadně od obce

NC12

K15

plochy smíšené nezastavěného území

NS

jihozápadně od obce

NC12

K16

plochy smíšené nezastavěného území

NS

jihozápadně od obce

NC12

K17

plochy smíšené nezastavěného území

NS

jihozápadně od obce

NC12

K18

plochy smíšené nezastavěného území

NS

jihozápadně od obce

NC12

K19

plochy smíšené nezastavěného území

NS

jihozápadně od obce

NC12

V plochách K18 a K19 dochází ke střetu záměru pro realizaci biocentra a rezervy pro vysokorychlostní
trať (VRT). Realizace biocentra v těchto plochách je přípustná až po upřesnění trasy VRT.
5.3.

územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresu:
•

I.02 – hlavní výkres

vymezená biocentra
•

nadregionální biocentrum: NC12 (Skalka)

•

lokální biocentra: LC07, LC08, LC10

vymezené biokoridory
•

lokální biokoridory: LK01, LK02, LK03, LK04, LK05

interakční prvky
Jsou navrženy liniové interakční prvky, které schematicky naznačují případné členění zemědělské půdy.
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•

IP01 – IP12

plochy biocenter
Jsou vymezeny jako překryvná funkce s následujícími podmínkami využití.
hlavní využití:
•

biocentra ÚSES

přípustné využití:
•

protipovodňová opatření

•

protierozní opatření

•

vodní plochy a vodní toky

•

pozemky určené k plnění funkcí lesa

•

oplocení pro účely ochrany přírody

•

související dopravní infrastruktura

•

technická infrastruktura

•

využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru

nepřípustné využití:
•

stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů,
rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická zařízení, ekologická a informační centra), včetně
souvisejících staveb

•

stavby a zařízení pro reklamu

•

oplocení, s výjimkou oplocení pro účely ochrany přírody

•

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh
s nižším stupněm ekologické stability, např. z TTP na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí
biocentra

•

jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biocentra

•

odvodňování pozemků

Tyto podmínky využití neplatí pro plochy K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, pro ně zůstávají
podmínky využití pro plochy NS.
plochy biokoridorů
Jsou vymezeny jako překryvná funkce s následujícími podmínkami využití.
hlavní využití:
•

biokoridory ÚSES

přípustné využití:
•

trvalé travní porosty

•

protipovodňová a retenční opatření

•

protierozní opatření
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•

vodní plochy a vodní toky

•

pozemky určené k plnění funkcí lesa

•

oplocení pro účely ochrany přírody

•

využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru

podmíněně přípustné využití:
Za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru a za podmínky umístění pokud
možno jen kolmo na biokoridor a v co nejmenším rozsahu:
•

související dopravní infrastruktura

•

technická infrastruktura

•

vodohospodářská zařízení

nepřípustné využití:
•

stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů,
rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická zařízení, ekologická a informační centra), včetně
souvisejících staveb

•

stavby a zařízení pro reklamu

•

oplocení, s výjimkou oplocení pro účely ochrany přírody

•

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh
s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu
s funkcí biokoridoru

•

jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biokoridorů

5.4.

prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – účelových komunikací, které
tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL. V plochách
s rozdílným způsobem využití v krajině je přípustná související dopravní a technická infrastruktura.
Oplocení v plochách v nezastavěném území je přípustné pouze za podmínky zachování prostupnosti
území.
5.5.

protierozní opatření

Územní plán nevymezuje konkrétní plochy pro umístění protierozních opatření. Umístění těchto
opatření je umožněno v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití.
5.6.

ochrana před povodněmi

Záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území je stanoveno kolem řeky Valová
severovýchodně od obce. Zastavěného území ani zastavitelných ploch se nedotýká.
Koncepce:
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•

je navržena vodní nádrž jihozápadně od obce – hráz je vymezena plochou TI – Z21, vodní plocha
plochou W – K01

•

dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem (kanalizace, povrchový odtok)

Územní plán Čelčice
•

v zastavitelných plochách uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku

•

pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí – navrhnout
organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a
stavebně technická (průlehy, zelené pásy) opatření

Zásady pro ochranu proti záplavám a přívalovým vodám:

5.7.

•

stavby nesmí bránit odtoku vod a nesmí docházet ke zhoršování odtokových poměrů

•

nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu
rekreace

V řešeném území se mimo kompaktní zastavěné území obce nenachází žádné rekreační objekty. Nové
plochy nejsou navrhovány.
5.8.

dobývání ložisek nerostných surovin

Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou v řešeném území vymezeny.
5.9.

poddolovaná a sesuvná území

Poddolovaná a sesuvná území nejsou v řešeném území evidována.

6.

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

6.1.

přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, ke každému typu plochy je přiřazen kód.
Seznam typů ploch:
plochy bydlení
BH

plochy bydlení – v bytových domech

plochy občanského vybavení
OV

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

OM

plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední

OS

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

OH

plochy občanského vybavení – hřbitovy

plochy smíšené obytné:
SV

plochy smíšené obytné – venkovské

plochy dopravní infrastruktury
DZ

plochy dopravní infrastruktury – železniční

DS

plochy dopravní infrastruktury – silniční

DU

plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace

plochy technické infrastruktury
TI

plochy technické infrastruktury

plochy smíšené výrobní
VS

plochy smíšené výrobní
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plochy veřejných prostranství
PV

plochy veřejných prostranství

ZV

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

plochy zeleně
ZS

plochy zeleně – soukromá a vyhrazená

ZO

plochy zeleně – ochranná a izolační

ZP

plochy zeleně – přírodního charakteru

plochy vodní a vodohospodářské
W

plochy vodní a vodohospodářské

plochy zemědělské
NZ

plochy zemědělské

plochy lesní
NL

plochy lesní

plochy přírodní
NP

plochy přírodní

plochy smíšené nezastavěného území
NS

plochy smíšené nezastavěného území

NSp

plochy smíšené nezastavěného území – přírodní

NSz

plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské

NSx

plochy smíšené nezastavěného území – specifické
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6.2.

plochy bydlení – v bytových domech (BH)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• plochy přestavby: P02

hlavní využití

• bydlení v bytových domech

přípustné využití

• stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení, která nenaruší
hlavní využití, kvalitu prostředí nebo takové důsledky nevyvolají
druhotně
• veřejná prostranství
• stavby a zařízení drobné architektury
• související dopravní infrastruktura
• technická infrastruktura

nepřípustné využití

• stavby, zařízení, činnosti a děje, které narušují hlavní využití a kvalitu
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: 50 %
• max. výšková hladina: 10 m

6.3.

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• školství, vzdělávání a výchova, věda a výzkum, sociální služby, péče o
rodinu, zdravotnictví, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

stavby a zařízení pro sport
sběrná místa komunálního odpadu
administrativa
veřejná prostranství a zeleň
hřiště
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura
vodní plochy a vodní toky

za podmínky, že se jedná o součást stavby pro hlavní využití:
podmíněně přípustné využití

• bydlení správce nebo majitele
• přechodné ubytování

nepřípustné využití

• stavby, zařízení, činnosti a děje, které narušují hlavní využití a kvalitu
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: není stanovena
• max. výšková hladina: 10 m

6.4.

plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)

zatřídění dle základního
členění území

• plochy přestavby: P03

hlavní využití

• stavby a zařízení pro drobnou výrobu, chovatelství, služby, obchod,
kulturu, veřejnou správu, administrativu a vzdělávání, jejichž negativní
vlivy nepřesáhnou hranice areálu
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přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby, zařízení, činnosti a děje, které narušují hlavní využití a kvalitu
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: 75 %
• max. výšková hladina: 8 m

6.5.

přechodné ubytování
stavby a zařízení pro sport
veřejná prostranství
sídelní zeleň
hřiště
vodní plochy a vodní toky
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•

veřejná prostranství
sídelní zeleň
vodní plochy a vodní toky
protipovodňová a revitalizační opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

za podmínky, že se jedná o součást stavby pro hlavní využití:
podmíněně přípustné využití

• bydlení správce nebo majitele
• přechodné ubytování

nepřípustné využití

• není stanoveno

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: 75 %
• max. výšková hladina: 8 m

6.6.

plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• pozemky, stavby a zařízení veřejných pohřebišť

přípustné využití

• pozemky, stavby a zařízení sloužící k provozování veřejného pohřebiště
a souvisejících služeb
• zeleň
• veřejná prostranství
• stavby a zařízení drobné architektury
• související dopravní infrastruktura
• technická infrastruktura

nepřípustné využití

• není stanoveno
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podmínky prostorového
uspořádání

6.7.

• nejsou stanoveny

plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• plochy přestavby: P01
• zastavitelné plochy: Z01, Z02, Z03, Z04, Z05

hlavní využití

• bydlení v rodinných domech

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby, zařízení, činnosti a děje, které narušují hlavní využití a kvalitu
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: 50 %, u nárožních pozemků: 75 %
• max. výšková hladina: 8 m
• intenzifikace zástavby ve stabilizovaných plochách (např.: výstavba
nových RD v zahradách stávajících RD) je nepřípustná v blocích: 03, 04 a
11
• v území zásadního významu pro ochranu hodnot musí být stavby
umisťovány tak, aby zachovávaly existující stavební čáru
• v plochách P01, Z01, Z02, Z03 a Z05 jsou změny využití území
podmíněny zpracováním územní studie X01
• v ploše Z04 jsou změny využití území podmíněny zpracováním územní
studie X02
• zástavbu v plochách etapy E02 (plochy Z01, Z02 a Z05) lze realizovat až
po té, co bude využito 75 % ploch etapy E01 (plochy Z03 a Z04)

6.8.

související občanské vybavení, nerušící výroba a služby
stavby a zařízení pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu
vodní plochy a vodní toky
protipovodňová a revitalizační opatření
veřejná prostranství a sídelní zeleň
hřiště
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• územní rezervy: R01, R02

hlavní využití

• železniční doprava, včetně souvisejících staveb a zařízení (např.: mosty,
tunely, náspy, zářezy, zárubní a opěrné zdi, protihlukové valy a stěny,
technologické stavby a zařízení, zastávky a terminály veřejné dopravy)
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přípustné využití

• stavby a zařízení dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a
prostupnost území (např.: mosty, lávky, nadchody, podchody, nadjezdy,
podjezdy, úrovňové přejezdy a přechody, účelové komunikace a
komunikace pro pěší a cyklisty)
• veřejná prostranství
• doprovodná, ochranná a izolační zeleň
• protipovodňová a retenční opatření
• stavby a zařízení drobné architektury
• technická infrastruktura
• vodní plochy a vodní toky
• ÚSES
• oplocení

nepřípustné využití

• činnosti, děje, stavby a zařízení narušující hlavní využití, plynulost a
bezpečnost dopravy

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.9.

plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• zastavitelné plochy: Z17

hlavní využití

• silniční doprava, včetně souvisejících staveb a zařízení (např.: mosty,
tunely, náspy, zářezy, zárubní a opěrné zdi, protihlukové valy a stěny,
technologické stavby a zařízení, zastávky a terminály veřejné dopravy)

přípustné využití

• stavby a zařízení dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a
prostupnost území (např.: mosty, lávky, nadchody, podchody, nadjezdy,
podjezdy, úrovňové přejezdy a přechody, účelové komunikace a
komunikace pro pěší a cyklisty)
• veřejná prostranství
• doprovodná, ochranná a izolační zeleň
• protipovodňová a retenční opatření
• stavby a zařízení drobné architektury
• technická infrastruktura
• vodní plochy a vodní toky
• ÚSES

nepřípustné využití

• činnosti, děje, stavby a zařízení narušující hlavní využití a bezpečnost
dopravy
• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.10.

plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (DU)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• zastavitelné plochy: Z18, Z19

hlavní využití

• účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty, včetně
souvisejících staveb a zařízení (např.: mosty, lávky, náspy, zářezy,
zárubní a opěrné zdi, zastávky veřejné dopravy)
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přípustné využití

•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• činnosti, děje, stavby a zařízení narušující hlavní využití a bezpečnost
dopravy
• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.11.

doprovodná, ochranná a izolační zeleň
protipovodňová a retenční opatření
stavby a zařízení drobné architektury
technická infrastruktura
vodní plochy a vodní toky
ÚSES

plochy technické infrastruktury (TI)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• zastavitelné plochy: Z21, Z22

hlavní využití

• technická infrastruktura, včetně provozně souvisejících vedení, staveb a
zařízení
• hráze poldrů, rybníků, vodních nádrží a protipovodňové

přípustné využití

• ochranná a izolační zeleň
• související dopravní infrastruktura
• vodní plochy a vodní toky

nepřípustné využití

• stavby a zařízení pro reklamu

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: není stanovena
• max. výšková hladina: 8 m

6.12.

plochy smíšené výrobní (VS)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• výroba, zemědělství a chovatelství, dřevařství, výrobní i nevýrobní
služby, jejichž negativní vlivy nepřesáhnou hranice areálu

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•

kultura, vzdělávání, administrativa
stavby pro prodej s celkovou plochou do 1 000 m2
přechodné ubytování
sběrná místa komunálního odpadu, kompostárny
ochranná a izolační zeleň
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura
vodní plochy a vodní toky

za podmínky, že souvisí s hlavním nebo přípustným využitím:
podmíněně přípustné využití

• bydlení (např.: bydlení majitele, správce, zaměstnanců)
za podmínky, že se jedná o součást stavby pro hlavní nebo přípustné
využití:
• zařízení pro obnovitelné zdroje energie (např.: fotovoltaické panely)
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nepřípustné využití

• stavby pro prodej s celkovou plochou větší než 1 000 m2
• stavby, zařízení, činnosti a děje, které narušují kvalitu prostředí nebo
takové důsledky vyvolávají druhotně
• stavby, zařízení, činnosti a děje negativně ovlivňující využití sousedících
ploch

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: 50 %
• max. výšková hladina: 14 m

6.13.

plochy veřejných prostranství (PV)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• zastavitelné plochy: Z08, Z09

hlavní využití

• veřejná prostranství, zejména návsi a ulice
•
•
•
•
•

přípustné využití

•
•
•
•

•
•
•
•

sídelní zeleň
stavby a zařízení drobné architektury a městského mobiliáře
stavby a zařízení doplňují veřejná prostranství (např.: veřejná WC)
hřiště
občanská vybavenost slučitelná s účelem a funkcí veřejného
prostranství
stávající předzahrádky
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
místní a účelové komunikace, zastávky veřejné dopravy, komunikace
pro pěší a cyklisty, ostatní dopravní infrastruktura slučitelná s účelem a
funkcí veřejného prostranství
technická infrastruktura
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
oplocení

nepřípustné využití

• není stanoveno

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: není stanovena
• max. výšková hladina: 8 m
• v ploše Z09 a části plochy Z08 jsou změny využití území podmíněny
zpracováním územní studie X01

6.14.

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• veřejná prostranství, zejména parky a ostatní veřejná zeleň
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•
•
•
•
•

přípustné využití

•
•
•

•
•
•
•

sídelní zeleň
stavby a zařízení drobné architektury a městského mobiliáře
stavby a zařízení doplňují veřejná prostranství (např.: veřejná WC)
hřiště
občanská vybavenost slučitelná s účelem a funkcí veřejného
prostranství
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
místní a účelové komunikace, zastávky veřejné dopravy, komunikace
pro pěší a cyklisty, ostatní dopravní infrastruktura slučitelná s účelem a
funkcí veřejného prostranství
technická infrastruktura
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
oplocení

nepřípustné využití

• není stanoveno

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: není stanovena
• max. výšková hladina: 8 m

6.15.

plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS)

zatřídění dle základního
členění území

• zastavitelné plochy: Z07

hlavní využití

• zahrady pro oddych a samozásobitelské hospodaření

přípustné využití

•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• není stanoveno

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.16.

veřejná prostranství
vodní plochy a vodní toky
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• zastavitelné plochy: Z11, Z12, Z13, Z14

hlavní využití

• ochranná a izolační zeleň

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

veřejná prostranství
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
oplocení
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

27

Územní plán Čelčice

nepřípustné využití

• stavby a zařízení pro reklamu

podmínky prostorového
uspořádání

• v plochách Z11 a Z12 jsou změny využití území podmíněny zpracováním
územní studie X01
• v ploše Z14 jsou změny využití území podmíněny zpracováním územní
studie X02

6.17.

plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• zeleň přírodního charakteru v zastavěném území

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.18.

veřejná prostranství
protipovodňová, revitalizační a retenční opatření
protierozní opatření
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

plochy vodní a vodohospodářské (W)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• plochy změn v krajině: K01

hlavní využití

• vodní plochy, vodní toky a vodohospodářské stavby (např.: jezy, hráze,
protipovodňová a retenční opatření)

přípustné využití

• stavby a zařízení dopravní infrastruktury zajišťující prostupnost území
(např.: mosty, lávky)
• krajinná zeleň
• ÚSES
• stavby a zařízení drobné architektury
• související dopravní infrastruktura
• technická infrastruktura

nepřípustné využití

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů,
rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická zařízení, ekologická a
informační centra), včetně souvisejících staveb
• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.19.

plochy zemědělské (NZ)

zatřídění dle základního
členění území
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hlavní využití

• orná půda

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

podmíněně přípustné využití

trvalé travní porosty
krajinná zeleň
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

za podmínky, že bude zachována prostupnost území:
• oplocení sadů a zahrad bez podezdívky

nepřípustné využití

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická
zařízení, ekologická a informační centra), včetně souvisejících staveb
• stavby a zařízení pro reklamu

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.20.

plochy lesní (NL)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• pozemky určené k plnění funkcí lesa

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství,
těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická zařízení,
ekologická a informační centra), včetně souvisejících staveb
• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení, s výjimkou oplocení lesních školek

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.21.

lesní školky
oplocení lesních školek
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

plochy přírodní (NP)

zatřídění dle základního
členění území

• plochy změn v krajině: K02, K03, K04, K05, K07, K08

hlavní využití

• krajinná a půdoochranná zeleň
• ÚSES
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přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická
zařízení, ekologická a informační centra), včetně souvisejících staveb
• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení, s výjimkou oplocení pro účely ochrany přírody

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.22.

pozemky určené k plnění funkcí lesa
oplocení pro účely ochrany přírody
vodní plochy a vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

plochy smíšené nezastavěného území (NS)

zatřídění dle základního
členění území

• plochy změn v krajině: K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19

hlavní využití

•
•
•
•
•
•

orná půda
trvalé travní porosty
krajinná zeleň
vodní plochy a vodní toky
pozemky určené k plnění funkcí lesa
ÚSES

přípustné využití

•
•
•
•
•
•

oplocení pro účely ochrany přírody
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

nepřípustné využití

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická
zařízení, ekologická a informační centra), včetně souvisejících staveb
• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení, s výjimkou oplocení pro účely ochrany přírody

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.23.

plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy
• plochy změn v krajině: K06, K09, K10

hlavní využití

• krajinná zeleň
• ÚSES
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přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická
zařízení, ekologická a informační centra), včetně souvisejících staveb
• stavby a zařízení pro reklamu
• oplocení, s výjimkou oplocení pro účely ochrany přírody

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.24.

oplocení pro účely ochrany přírody
trvalé travní porosty
pozemky určené k plnění funkcí lesa
vodní plochy a vodní toky
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské (NSz)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• ovocné sady a zahrady
• orná půda
• trvalé travní porosty

přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např.: hygienická
zařízení, ekologická a informační centra), včetně souvisejících staveb
• stavby a zařízení pro reklamu

podmínky prostorového
uspořádání

• nejsou stanoveny

6.25.

krajinná zeleň
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura
oplocení sadů a zahrad

plochy smíšené nezastavěného území – specifické (NSx)

zatřídění dle základního
členění území

• stabilizované plochy

hlavní využití

• oplocené i neoplocené pozemky zemědělského půdního fondu
chovatelství
• pastviny, výběhy
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přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepřípustné využití

• stavby a zařízení pro reklamu

podmínky prostorového
uspořádání

• max. zastavěnost: 20 %
• max. výšková hladina: 8 m

7.

stavby a zařízení pro zemědělství
oplocení
krajinná zeleň
vodní plochy a vodní toky
ÚSES
protipovodňová a retenční opatření
protierozní opatření
stavby a zařízení drobné architektury
související dopravní infrastruktura
technická infrastruktura

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou
vymezeny ve výkrese grafické části:
•

I.04 – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

tab. 5 – seznam veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
označení
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popis záměru

ID

ve prospěch

VD01

silnice

Z17

Olomoucký kraj

VD02

stezka pro pěší a cyklisty

Z18

Obec Čelčice

VT01

VTL plynovod nad 40 barů

TK01

Olomoucký kraj

VT02

vedení VN

TK02

Obec Čelčice

VT03

splašková kanalizace

TK03

Obec Čelčice

VT04

splašková a dešťová kanalizace

TK04

Obec Čelčice

VU01

NC12 (Skalka)

K11

Olomoucký kraj

VU02

NC12 (Skalka)

K12

Olomoucký kraj

VU03

NC12 (Skalka)

K13

Olomoucký kraj

VU04

NC12 (Skalka)

K14

Olomoucký kraj

VU05

NC12 (Skalka)

K15

Olomoucký kraj

VU06

NC12 (Skalka)

K16

Olomoucký kraj

VU07

NC12 (Skalka)

K17

Olomoucký kraj

VU08

NC12 (Skalka)

K18

Olomoucký kraj

VU09

NC12 (Skalka)

K19

Olomoucký kraj

VU10

LC08

K07

Obec Čelčice

Územní plán Čelčice

označení
VU11

8.

popis záměru
LC10

ID

ve prospěch

K08

Obec Čelčice

vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze
uplatnit předkupní právo.

9.

stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Územní plán nevymezuje žádná kompenzační opatření.

10.

vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Územní plán vymezuje územní rezervy R01 a R02 pro vysokorychlostní železniční trať dle aktualizace č. 1
ZÚR OK. Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkresech:
•

I.01 – výkres základního členění území

•

I.02 – hlavní výkres

•

I.03 – výkres koncepce veřejné infrastruktury

11.

vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o
parcelaci.

12.

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie

Územní plán vymezuje plochy X01 a X02, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie. Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkresech:
•

I.01 – výkres základního členění území

•

I.02 – hlavní výkres

tab. 6 – seznam ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie
ozn.

návrhové plochy

X01

P01, Z01, Z02, Z03, Z05,
Z08 (část), Z09, Z11, Z12

X02

Z04, Z14

způsob využití území
•
•
•
•
•

plochy smíšené obytné – venkovské
plochy veřejných prostranství
plochy zeleně – ochranná a izolační
plochy dopravní infrastruktury – silniční
plochy dopravní infrastruktury – účelové
komunikace
• plochy technické infrastruktury
• plochy smíšené obytné – venkovské
• plochy zeleně – ochranná a izolační

U vymezených ploch bude předmětem řešení:
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•

vymezení veřejných prostranství a ploch pro tělovýchovu a sport

•

rozsah a způsob uspořádání zástavby

•

rozsah a způsob uspořádání zeleně pohledově oddělující zástavbu od volné krajiny

•

obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou, vč. umístění nové autobusové zastávky

•

etapizace

Lhůta pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně
plánovací činnosti jsou 4 roky od vydání Územního plánu Čelčice, nebo do jednoho roku od vstupu
prvního investora do vymezeného území.

13.

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním regulačního plánu

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním regulačního plánu.

14.

stanovení pořadí změn v území

Územní plán stanovuje pořadí změn v území. Zástavbu v plochách etapy E02 lze realizovat až po té, co
bude využito 75 % ploch etapy E01.
ozn. etapy

15.

plochy změn zařazené do etapy

E01

Z03, Z04

E02

Z01, Z02, Z05

vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt

Územní plán nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

16.

vysvětlení použitých zkratek a pojmů

použitý pojem

vysvětlení pojmu

BP

bezpečnostní pásmo

ČOV

čistírna odpadních vod

IAD

individuální automobilová doprava

IP

interakční prvek

k. ú.

katastrální území

KPÚ

komplexní pozemkové úpravy

ÚSES

územní systém ekologické stability

OP

ochranné pásmo

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky

RD

rodinný dům

VN

vysoké napětí
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použitý pojem

vysvětlení pojmu

VPS

veřejně prospěšná stavba

VRT

vysokorychlostní železniční trať

VVN

velmi vysoké napětí

VTL

vysokotlaký plynovod

ZD

zemědělské družstvo

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR OK

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

bytový dům

Stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy místností a prostorů je
určena k bydlení a počet samostatných bytů je 4 a více; počet podlaží není určující.

rodinný dům

Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na
rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů
určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše dvě
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

drobná
architektura

sochy, plastiky, kašny, pomníky, pamětní desky, kapličky, boží muka, kříže, zvonice,
hraniční kameny, mohyly, turistické přístřešky, altány, herní zařízení pro děti

přechodné
ubytování

bydlení a ubytování na dobu určitou, např.: turistická ubytovna, ubytování
zaměstnanců apod.

sídelní zeleň

Zeleň vytvořená člověkem v zastavěném území a zastavitelných plochách. Jejím
hlavním posláním je zlepšovat životní prostředí sídel a poskytovat obyvatelům
možnost rekreace.

související
dopravní
infrastruktura

v celém území: místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty,
zastávky veřejné dopravy

související
občanské vybavení

občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům dané plochy s rozdílným způsobem
využití

výšková hladina

výškový rozdíl nejvyššího bodu stavby bez technických zařízení (stožáry, antény,
komíny apod.) a okolního terénu

zastavěnost

poměr součtu zastavěných a zpevněných ploch k celkové ploše pozemku

17.

v zastavěném území a zastavitelných plochách: parkoviště a garáže

údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části

Územní plán Čelčice obsahuje:
A. textovou část – 35 stran
B. grafickou část – 4 výkresy
•

I.01 – výkres základního členění území

1 : 5 000

•

I.02 – hlavní výkres

1 : 5 000

•

I.03 – výkres koncepce veřejné infrastruktury

1 : 5 000

•

I.04 – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000
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