Obecn závazná vyhláška m sta Chropyn . 5/2001,
o závazných ástech územního plánu ásti Plešovec
(pro katastrální území Plešovec)

Zastupitelstvo m sta Chropyn rozhodlo dne 17. 12. 2001 svým usnesením vydat na základ
ustanovení § 12 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona . 128/2000 Sb., o obcích a ustanovení § 29
odst. 3 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon)
v platném zn ní tuto obecn závaznou vyhlášku pro ást Plešovec:
ÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
lánek 1
Ú el vyhlášky
Vyhláška vymezuje závazné ásti územního plánu m sta Chropyn – ást Plešovec.
Vyhláška stanoví základní zásady uspo ádání území a limity jeho využití, které je nutno
respektovat v rámci využitelnosti území jako závazné podmínky realizovatelnosti.
lánek 2
Rozsah platnosti
Platnost vyhlášky je stanovena na dobu do roku 2015. P ípadné zm ny závazné ásti budou
po schválení vyhlašovány jako zm ny této vyhlášky.
Vyhláška platí pro katastrální území ásti Plešovec.
Touto vyhláškou se stanoví základní zásady uspo ádání území a limity jeho využití.
Ustanoveními této vyhlášky nejsou dot eny povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a
dalších právních p edpis .
ÁST DRUHÁ
Závazná ást
lánek 3
Závazné ásti – pro katastrální území Plešovec
ešené území je dáno hranicí katastrálního území Plešovec.
lánek 4
Urbanistická koncepce – požadavky na stavební úpravy
V ešení územn plánovací dokumentace uvažujeme p ednostn s p estavbou a rekonstrukcí
stávajícího bytového fondu. Dále navrhujeme dostavbu vhodných proluk ve stávající
zástavb . Nové rozvojové plochy pro individuální bytovou výstavbu jsou navrženy

v návaznosti na sou asné zastav né území tak, aby došlo k ekonomickému využití
inženýrských sítí a vhodnému dopravnímu napojení na stávající zástavbu.
Dopln ní menších ploch ob anské vybavenosti – obchod a služeb bude z ejm vznikat
v obytných ástech obce, v rodinných domech a polyfunk ních objektech v centru obce.
Navrženo je rozší ení zahrádká ské kolonie v jižní ásti katastru.
Pro p ípadné podnikatelské aktivity je navrženo rozší ení stávajícího zem d lského výrobního
areálu.
Vymezení ploch zastavitelného území
Vymezení zastavitelného území ur uje zákon . 50/1976 (stavební zákon), § 139a, odst. 3
následovn : zastavitelné území tvo í plochy vhodné k zastav ní takto vymezené schváleným
územním plánem obce, p ípadn regula ním plánem.
V územním plánu ásti Plešovec jsou navržené plochy zastavitelného území:
- plochy pro bydlení (plocha ozna ená B1, B2 ve výkresové ásti ÚPD)
- plocha pro sport a rekreaci (plocha ozna ená S1 ve výkresové ásti ÚPD)
- plocha pro individuální rekreaci (plocha ozna ená ZK ve výkresové ásti ÚPD)
- plocha pro podnikatelské aktivity (plocha ozna ená P1 ve výkresové ásti ÚPD)
- plocha pro výstavbu za ízení technické infrastruktury (plocha ozna ená T1 ve
výkresové ásti ÚPD)
Zásady uspo ádání dopravního, technického a ob anského vybavení:
Doprava
Územím Plešovce prochází státní silnice III/43214 Krom íž – Plešovec – Chropyn .
Stávající dopravní kostra obce z stane zachována.
Nový úsek místní komunikace je navrhován pouze v centru obce v trase stávající ú elové
komunikace v souvislosti s návrhem nové zástavby.
U zastávky hromadné dopravy jižn od obce u areálu EPRO jsou navrhovány zastávkové
pruhy mimo jízdní pás silnice.
Plešovcem prochází cykloturistická trasa (dálková) D2, propojující sever republiky s jihem
(od Polska do Rakouska). Trasa je vedena po silnici III/43214.
Nové úseky chodník jsou navrhovány pouze v souvislosti s nov navrhovanou výstavbou
komunikací.
Silni ní ochranná pásma a rozhledové trojúhelníky
Jsou stanovena pro území mimo zastav nou ást obce v souladu se zn ním „Zákona o
pozemních komunikacích“ R, který nabyl ú innosti dne 1. dubna 1997.
Silni ní ochranná pásma jsou stanovena v ásti páté, § 30, odst. 2 takto:
silnice II. t ídy, III. t ídy a místní komunikace II. t ídy …………15,0 m
Rozhledové trojúhelníky se mimo zastav né území stanovují s délkou 100 m u komunikace
ozna ené podle zvláštních p edpis jako komunikace hlavní a 55 m u komunikace ozna ené
jako vedlejší. V zastav ném území jsou rozhledové trojúhelníky stanoveny podle SN 73
6102.
Zásobování vodou
Pásma hygienické ochrany

V bezprost ední blízkosti zastav ného území se nachází významné zdroje vody jednak
v prameništi Plešovec, jednak v prameništi B estský les. Ob prameništ mají vyhlášené
pásmo hygienické ochrany 1. stupn a 2. stupn vnit ní. Spole n je pro ob prameništ
stanoveno PHO 2. stupn vn jší. Celé katastrální území Plešovce se nachází v PHO 2. stupn
– vn jším, ást pak v PHO 2. stupn vnit ním.
Tato ochrana vodních zdroj byla stanovena Rozhodnutím OVLHZ ONV v Krom íž ze dne
14. 3. 1990 pod .j. Vod.235/1-19/646/90-Po.
Podzemní vody, jejich ochrana
V Pomoraví, které je zatížené vysokou hustotou osídlení, intenzivní zem d lskou inností a
situováním hlavních komunikací do údolní nivy eky Moravy musí být kladeny mimo ádné
nároky na ochranu podzemních vod p ed jejich zne išt ním ve všech oblastech. Na ochranu
ásti oblasti Pomoraví je vyhlášena CHOPAV – Kvarter eky Moravy. Podmínky pro
využití tohoto území jsou upravovány na ízením vlády SR . 85/1981 z 24. 6. 1981. Celý
katastr Plešovce se nachází v tomto chrán ném území.
Sou asný stav
Plešovec je zásobován vodou z ve ejného vodovodu, který je v majetku a správ VaK
Krom íž, a.s.. Byl vybudován v roce 1971 a je na n j napojeno cca 95 % obyvatel. Vodovod
je sou ástí SV Krom íž. Zdrojem vody je prameništ B est. Z tohoto prameništ je voda
erpána jednak do v žového vodojemu B est 500 m3 a jednak p ímo do ÚV Krom íž.
Z vodojemu B est 500 m3 (max. hladina 240,20 m n.m., min. hladina 234,00 m n.m.) je
p ívodním adem DN 300 zásobeno m sto Chropyn . Na rozvodnou sí Chropyn je napojen
p ívodní ad DN 150 pro ást Chropyn Plešovec. Rozvodná vodovodní sí je provedena
v tšinou z litiny DN 80 – 100, ást sít je z PVC D 90. Celé území Plešovce je zásobováno
vodou v rámci jednoho tlakového pásma.
Ve ejný vodovod plní i funkci požárního vodovodu.
Okrajem zastav ného území Plešovce je trasován vodovodní výtlak DN 200 z prameništ
B estský les.
Návrh
Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a z stane zachován i do budoucna.
Do jednotlivých návrhových lokalit budou rozší eny stávající vodovodní ady.
Odpadní vody
Stávající stav
Kanaliza ní sí byla vybudována postupn od roku 1930, kdy bylo s její výstavbou zapo ato,
až do roku 1960, kdy byla vybudováním sb ra e A dokon ena. Vzhledem ke špatnému
technickému stavu této kanalizace, který byl ješt zhoršen povod ovou událostí v roce 1997,
se stala kanalizace v podstat nefunk ní. Z tohoto d vodu bylo rozhodnuto o její rekonstrukci.
Byla z ízena nová jednotná kanaliza ní sí náhradou za p vodní. Sou asn s provedením
nového odkanalizování, zahrnujícího napojení všech domovních p ípojek a obnovu
p e erpávací stanice odpadních vod, byla pro místní ást Plešovec vybudována samostatná
mechanicko – biologická OV Q24 = 33 m3 den -1, situovaná na okraji areálu bývalého ZD,
nyní areálu Primy. Ze stávající kanaliza ní soustavy byl ponechán pouze úsek DN 300 mezi
RD .p. 30 – 31 v dl. 30 m, ostatní stoky v délce cca 1,9 km byly provedeny nov .
P ed istírnou je umíst na odleh ovací komora, sou ástí istírny je erpací stanice a deš ová
zdrž. Odleh ené vody a vody vy išt né jsou vypoušt ny pomocí kanalizace DN 600 do
zaizolovaného meliora ního odpadu – Plešovského odpadu.
Vlastní kanaliza ní sí je vybudována v dimenzích DN 600 až DN 300. Pro odvodn ní
západní ásti zástavby je vybudována v prostoru návsi erpací stanice odpadních vod.

Na ve ejnou kanalizaci budou napojeny i odpadní vody ze sociálního za ízení firem Prima a
epro.
Zásobování plynem
Stávající stav
ást Chropyn – Plešovec je plošn plynofikována. Do Plešovce je doveden st edotlaký
p ivad
D90, který je napojen na STL plynovod DN 100 z VTL RS na ulici Hrad
v Chropyni. Na STL p ivad je napojena st edotlaká plynovodní sí v Plešovci, kterou je
rozvád n zemní plyn o provozním tlaku 0,3 Mpa. V ulici Záhumenice je realizována
plynovod v profilu D 90, ostatní rozvody jsou vybudovány v profilech D 63. Jednotliví
odb ratelé jsou zásobování zemním plynem p es domovní regulátory.
V bezprost ední blízkosti – podél východní hranice zastav ného území Plešovce je trasována
vysokotlaká p ípojka DN 150 pro Chropyni.
Ochranná pásma:
P i ešení zástavby a realizaci veškerých zám r v obci bude nutné mj. p ihlédnout
k ochranným pásm m plynového za ízení.
Návrh
Navržené lokality pro zástavbu budou napojeny na stávající plynovodní sí . Stávající STL
plynovodní sí umož uje svými dimenzemi p ipojit všechny další individuální odb ratele.
Zásobování el. energií
Stávající stav
V ešeném území se nachází vedení VVN 110 kV íslo 559 a 551. Ochranné pásmo vedení
110 kV je 15 m od krajích vodi na ob strany.
Obec je zásobována el. energií z linky VN 22 kV . 78. Jednotlivé trafostanice v obci jsou
napojeny nadzemními p ípojkami, vedení jsou v dobrém technickém stavu.
Odb ratelé v obci jsou zásobování el. energií za t í stožárových trafostanic o celkovém
instalovaném výkonu transformátor 960 kVA. Jedna trafostanice slouží pro zásobování
areálu firmy epro.
Technický stav trafostanic je dobrý.
Stávající distribu ní sí NN je po rekonstrukci a je vyhovující.
Ochranná pásma:
P i ešení výstavby a realizaci veškerých zám r v obci bude nutné mj. p ihlédnout
k ochranným pásm m elektro-energetických za ízení.
Návrh
Požadovaný p íkon el. energie pro zásobování rozvojových ploch pro výstavbu je možno
zajistit ze stávajících distribu ních trafostanic. Pro pokrytí nár stu spot eby elektrické energie
v plánovaných lokalitách jsou na jednotlivých trafostanicích dostate né výkonové rezervy.
Koridor inženýrských sítí
Koridor inženýrských sítí prochází jižní okrajovou ástí katastrálního území Plešovec.
Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo koridoru inženýrských sítí je 150m na ob strany.
Spoje a spojová za ízení
Telefon
Telefonizace Plešovce je zajišt na z digitální telefonní úst edny v Chropyni. Kapacita
telefonní úst edny je dostate ná pro pokrytí všech aktuálních žádostí o z ízení telefonní
stanice.
V obci byla rovn ž provedena rekonstrukce místní telefonní sít .

Dálkové kabely
Prostorem obce prochází stávající dálkový kabel provozovaný eským Telecomem. Jedná se
o metalický kabel. P i další výstavb nutno respektovat ochranné pásmo tohoto kabelu.
Radioreleové trasy
Prostorem obce prochází radioreleová trasa provozovaná Vojenskou správou, dále
radioreleová trasa Holý kopec – Chropyn -Díly, která je provozována operátorem sít
mobilních telefon .
Televizní signál
V obci lze p ijímat TV signál následujících vysíla :
Zlín – Tlustá hora na 22. k. ( T1), 51. k. ( T2), 41. k. (NOVA) a 58. k. (PRIMA)
Nový Ji ín – Veselský kopec na 34. k. ( T1)
Brno – Kojál na 9. k. (NOVA), 29. k. ( T1) a 46. k. ( T2)
Alternativn zde lze p ijímat rovn ž signál vysíla e Prad d na 36. k. ( T1), 50. k. ( T2) a 53.
k. (NOVA).
Zásobování teplem
Sou asný stav
Zásobování teplem v místní ásti Plešovec je zajiš ováno lokálním zp sobem.
Ob anská vybavenost
Sou asný stav
Sou asný stav ob anské vybavenosti v ešeném území je vyhovující jak po stránce kapacity,
tak po stránce ú elu.
Návrh
Dopln ní menších ploch ob anské vybavenosti – obchod a služeb bude z ejm vznikat
v obytných ástech obce, v rodinných domech a polyfunk ních objektech v centru obce.
Likvidace odpad
Sou asný stav
ást Plešovec má zaveden organizovaný svoz TKO. Odpad je ukládán do sb rných nádob a
specializovanou firmou odvážen na ízenou skládku TKO mimo ešené území.
Sb rný dv r pro ukládání t íd ného odpadu a nebezpe ných složek TKO je situován
v Chropyni.
Návrh
Stávající zp sob likvidace TKO je pro výhled vyhovující.
lánek 5
Závazné regulativy
Funk ní využití území:
Jednotlivé ásti území jsou kategorizovány do jednotlivých kategorií z hlediska p ípustné
innosti v daném území.
Stavby a jiná za ízení, která funk nímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto
území umíst ny ani povoleny.
Funk ní plochy v rámci ešeného území – viz výkres . 2 „Hlavní výkres“ – d líme
následovn na:

U: urbanizované zóny (B, OB, S, ZK, P1, P2, T, D, VZ) – jedná se o plochy zastav né nebo
ur ené k zastav ní
N: neurbanizované zóny (L, KZ, SZ, O, LP, plochy prvk USES) – jde o plochy
nezastavitelné (volné, krajinné, p írodní)
URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ
Plochy individuálního bydlení
B1: bydlení v rodinných domcích – nízkopodlažní zástavba s možností chovu drobného
domácího zví ectva a s možností provozování služeb a obchodu
Jedná se o území s p evahou obytné funkce v RD. Je ur eno pro trvalé bydlení v rodinných
domcích se zahradou. Je zde možný drobný chov malého domácího zví ectva a provozování
drobných soukromých živností v rámci RD.
Rodinné domky mohou být:
- izolované (soliterní)
- dvojdomky (v návaznosti na charakter stávající zástavby)
- adové domky (v návaznosti na charakter stávající zástavby)
Charakter novostaveb, vestaveb a p ístaveb musí být p izp soben okolní zástavb . Zvláštní
d kaz je t eba klást na podlažnost zástavby, objem objekt , zastav ní pozemk , tvar a krytinu
st echy.
P ípustné innosti:
Funkce bydlení je zde dominantní a výstavba nebo z izování vestavby a p ístavby s jinou
funkcí (ob anské vybavení, p íp. další aktivity) nesmí narušovat tuto hlavní funkci.
Vedle bydlení je zde možno podmín n umís ovat:
- drobnou ob anskou vybavenost
- služby
- drobné nerušící a neobt žující emeslnické dílny
- chovatelství a p stitelství
Tyto innosti nesm jí negativn ovliv ovat sousední parcely.
V rámci výstavby objekt je nutné zabezpe it odstavování (garážování) osobních automobil
obyvatel minim. pro sou asný stupe automobilizace, pokud možno v objektech RD.
Nep ípustné innosti:
Umis ování za ízení pro chovatelství, výrobní služby a emesla, které negativn ovliv ují
okolí pachem, prachem, hlukem apod.
Plochy ob anské vybavenosti
OB: ob anská vybavenost (bez kombinace s jinou funkcí)
Jsou to za ízení, která s ohledem na svou funkci, nebo svým stavebním charakterem
neumož ují integraci s bydlením – je to za ízení kultury, školství, apod.
P ípustné innosti:
- školská za ízení
- zdravotnická za ízení
- za ízení sociální pé e
- obchodní za ízení maloobchodu
- za ízení ve ejného stravování a ubytování
- za ízení ve ejné správy, policie
- za ízení pošty a finan ních služeb
- za ízení komunálních služeb
- za ízení nevýrobních služeb
- církevní za ízení
- kulturní za ízení

- za ízení pro zabezpe ení požární ochrany
Podmín n je p ípustné umís ování:
- drobné výroby a služeb
- hromadných parkoviš
- nezbytné technické vybavenosti
- dílen a garáží údržby
- bydlení pouze výjime n dopl kov (nap . služební byty – byt domovníka apod.)
Nep ípustné innosti:
Bydlení s výjimkou byt domovníka apod. (bydlení jako dopl ková funkce), z izování
výrobních za ízení, za ízení výrobních služeb, erpacích stanic pohonných hmot apod.
Plochy pro sport a rekreaci
S: plochy pro sport a rekreaci (bez kombinace s jinou funkcí)
Plochy se stabilizovaným funk ním využitím pro innosti sloužící pro zabezpe ování
sportovního vyžití obyvatel m sta. Do této kategorie pat í samostatná sportovišt (nikoliv
h išt v obytné zástavb nebo u ob anského vybavení – školní apod.). Jedná se o plochy
multifunk ní.
P ípustné innosti:
Na t chto plochách je možno umis ovat:
- otev ená a krytá sportovišt s nezbytným p íslušenstvím
- za ízení maloobchodu
- stravování (a p ípadn ubytování) + dopl kové služby pro sportovní ú ely
- parkovišt
Nep ípustné innosti:
Jiná innost, než pro sportovn rekrea ní ú ely.
Plochy zahrádká ských kolonií
ZK: zahrádká ské kolonie
Území je ur eno pro rostlinnou produkci. Je zam eno na p stování zem d lských a
okrasných rostlin, plodin, ovocných sad apod.
P ípustné innosti:
p ípustné je umis ování:
- ú elových staveb pro zahrádká ství
- podsklepených p ízemních objekt do 25 m2 zastav né plochy
Nep ípustné innosti:
nep ípustné je umis ování:
- bytové výstavby
- rekrea ních chat a chalup
- ú elových staveb pro podnikání, zem d lství, lesnictví a výrobu
- za ízení výrobních služeb a emesel
Plochy výrobní a skladovací
P1: plochy pro výrobu a sklady neslu itelné s bydlením
Území pr myslové výroby a sklad neslu itelné s bydlením. Plochy jsou ur eny pro
lokalizaci výrobních areál , které svým objemem a charakterem výroby obt žují okolí.
P ípustné innosti:
- za ízení pr myslové výroby
- za ízení výrobních podnikatelských aktivit
- za ízení sklad a pomocných provoz
- za ízení emeslných dílen a výrobních služeb

- výstavba za ízení technických objekt a za ízení technické infrastruktury
- dopravn obslužných za ízení (parkování, výstavba hromadných parkoviš ).
Podmín n je p ípustné umis ování:
- podnikové administrativy
erpacích stanic a služeb pro motoristy
- výjime n je možno ponechat stávající za ízení pro dopl kové bydlení – jako je
svobodárna
Nep ípustné innosti:
nep ípustné je na t chto plochách umis ování nových objekt pro bydlení.
Plochy pro podnikatelské aktivity, výrobní služby a emesla
P2: území výrobních služeb, emesel, výrobních podnikatelských aktivit a ob anské
vybavenosti komer ního charakteru neslu itelné s bydlením
Plochy jsou ur eny pro lokalizaci ob anské vybavenosti komer ního charakteru,
podnikatelských výrobních areál , které svým objemem a charakterem výroby áste n
obt žují okolí.
P ípustné innosti:
Na t chto plochách je možno umís ovat:
- obchodní za ízení
- drobná za ízení ve ejného stravování
- za ízení nevýrobních služeb
- za ízení pro zabezpe ení požární ochrany
- za ízení sklad a pomocných provoz
- za ízení výrobních podnikatelských aktivit
- za ízení emeslných dílen a výrobních služeb
- výstavba za ízení technické infrastruktury
- dopravn obslužných za ízení – hromadná parkovišt
- podnikové administrativy
erpacích stanic a služeb pro motoristy
- bydlení pouze výjime n dopl kov (nap . služební byty – byt domovníka apod.)
Nep ípustné innosti:
bydlení s výjimkou byt domovníka apod. (bydlení jako dopl ková funkce).
Plochy pro za ízení technické vybavenosti
T: plochy pro za ízení technické vybavenosti neslu itelné s bydlením
P ípustné innosti:
Plochy pro za ízení technické infrastruktury jsou plochy staveb a za ízení pro zásobování
pitnou vodou, odvád ní a išt ní odpadních vod, zásobování plynem, zásobování elektrickou
energií a teplem, zpracování a likvidace odpad , telekomunika ní sít a za ízení.
Umíst ní t chto ploch s takto vymezenou funkcí je z ejmé z výkresové dokumentace
elaborátu ÚPN m sta.
Nep ípustné innosti:
Jiná innost, než pro ú ely technické vybavenosti.
Plochy pro dopravu a dopravní služby
D: plochy pro dopravu a dopravní služby neslu itelné s bydlením
P ípustné innosti:
Vymezují dopravní koridory a za ízení (pozemní komunikace v etn chodník a pás
ochranné zelen ), které v d sledku negativních vliv dopravy nelze využít pro jinou funkci,
parkovišt , garáže a dopravní služby ( erpací stanice pohonných hmot s p íslušenstvím).

Nep ípustné innosti:
Jiná innost, než pro ú ely dopravy a dopravních za ízení.
Plochy ve ejné a vyhrazené zelen
VZ: plochy ve ejné zelen a plochy vyhrazené zelen
P ípustné innosti:
Plochy ve ejné zelen : jedná se o ucelené plochy zelen , které jsou d ležité z hlediska
urbanistického a jejich respektování je závazné. Jinou funkci je možné v t chto plochách
realizovat výjime n za ur itých regula ních podmínek (d tské h išt , výstavba altán apod.).
Plochy vyhrazené zelen : jsou to plochy zelen v areálech ob anské vybavenosti – tvo í
dopl kovou funkci (nap . školní zahrady apod.). Do této kategorie za azujeme i zele
h bitova.
Nep ípustné innosti:
Realizace jiných funkcí se nep ipouští.
NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ
Plochy krajinné zelen
L: lesy, remízky, náletová zele
Obecn – lesní porosty v souvislých celcích i osam lé lesní segmenty v zem d lsky
využívané krajin plní ekologicko stabiliza ní a hospodá skou funkci. Všechny lesní porosty
jsou zárove významnými krajinnými prvky.
Navrhujeme dolesn ní – v rámci posílení vzrostlé zelen v souvislosti s realizací
protierozních pás v krajin a v rámci výsadby prvk ÚSES – viz výkresová ást elaborátu.
Stávající zp sob využívání:
- remízky a náletová zele na zem d lských a ostatních plochách
- trvalé lesní porosty
P ípustné zp soby využívání:
- stávajícím zp sobem
- v rámci lesních pozemk je možné povolovat pouze stavby, které jsou ur eny pro
funk ní využití t chto ploch, stavby pozemních komunikací, liniové stavby
technického vybavení, objekty nezbytné pro technické zabezpe ení m sta, apod.
Nep ípustné zp soby:
- p em na d evinných spole enstev na zem d lský p dní fond
- na nezastavitelných plochách není dovoleno umis ovat a povolovat stavby s výjimkou
staveb, které jsou ur eny pro funk ní využití t chto ploch, staveb pozemních
komunikací, liniových staveb technického vybavení, objekt nezbytných pro
technické zabezpe ení m sta, apod.
Plochy zem d lského p dního fondu:
SZ: sady a zahrady
O: orná p da
LP: louky a pastviny, trvalé travní porosty
Tyto plochy mají rozhodující podíl v zastoupení zem d lských kultur zam ených na tržní
produkci.
P ípustné zp soby využívání:
- stávajícím zp sobem s cílem snižování množství dodatkové energie (hnojení)
- vytvá ení protierozních prvk (zatrav ovaní pr lehy, pásy s porostem a vzrostlou
zelení)
- ornou p du na erozn ohrožených svazích a podél poto ních niv p evád t do kategorie
luk

Nep
-

-

vy lenit vybrané plochy zem d lského p dního fondu pro vytvo ení a dopln ní prvk
územního systému ekologické stability a protierozních opat ení (zm na využití území)
extenzivn využívané a nevyužívané plochy ZPF p evád t na louky, p ípadn n které
plochy zalesnit
u stávajících zahrad a sad dopl ovat a obnovovat stromovou výsadbu
v sadech a zahradách p ilehlých k RD možno z izovat drobná za ízení individuální
rekreace, která nejsou ur ena ke komer ním ú el m (soukromý bazén, tenisový kurt
apod.).
ípustné a nevhodné zp soby využívání:
stavební innost s výjimkou drobné zem d lské a ú elové výstavby sloužící pro
zabezpe ování zem d lské produkce a s výjimkou staveb pozemních komunikací,
liniových staveb technického vybavení, objekt nezbytných pro technické zabezpe ení
m sta apod.
z izování zahrádká ských lokalit v etn výstavby zahradních domk a víceú elových
hospodá ských objekt malovýrobního p stitelského charakteru
z izování nových lokalit pro individuální a hromadnou rekreaci spojenou s výstavbou
rekrea ních objekt
další zcelování ploch orné p dy
rušení protierozních mezí a zábran, v etn likvidace solitérní a liniové zelen podél
cest a vodních tok
výsadba a p stování nevhodných plodin na erozn ohrožených plochách
p evád ní zahrad a sad na ornou p du

Plochy p írodov dného významu a prvk lokálního ÚSES
Prvky lokálního územního systému ekologické stability: BC – biocentrum, BK – biokoridor,
IP – interak ní prvek.
Plochy p írodov dného významu a prvky ÚSES vytvá ející nepravidelnou sí ekologicky
významných segment krajiny, které jsou ú eln rozmíst ny na základ funk ních a
prostorových kriterií, kladn p sobí na uchovávání a zvyšování ekologické stability území.
Stávající zp sob využívání:
- plochy zem d lského p dního fondu intenzivn využívané
- extenzivní louky, sady, zahrady
- b ehová, doprovodná a soliterní zele
- remízky a náletová zele na zem d lských a ostatních plochách
- trvalé lesní porosty
P ípustné zp soby využívání:
- stávajícím zp sobem s cílem p evedení do ploch prvk ÚSES (biocentra, biokoridory)
- dosadba stávajících porost vybranými d evinami odpovídajícími požadavk m
ochrany p írody a ÚSES
- extenzivní zásahy mající výchovný charakter
- revitalizace p írodov dn významných území
Nep ípustné zp soby využívání:
- holose né zp soby zásah
- intenzivní hospodá ské využívání za ú elem t žby d eva
- výsadba typov a druhov nevhodných a nep vodních d evin
- p em na d evinných spole enstev na zem d lský p dní fond
- na nezastavitelných plochách není dovoleno umis ovat a povolovat stavby s výjimkou
staveb, které jsou ur eny pro funk ní využití t chto ploch a dále staveb pozemních
komunikací, liniových staveb technického vybavení, objekt nezbytných pro tech.
zabezpe ení m sta, apod.

Vodní plochy a toky
Z hlediska širších vztah tvo í páte zájmového území eka Morava. Pravostranným p ítokem
Moravy je v ešené oblasti eka Mošt nka, která zasahuje i do katastru Plešovce.
Další kategorie vodních tok je zastoupena Malou Be vou (protéká kolem jihozápadní
hranice katastru Plešovce). Jedná se o levostranné rameno Moravy, které ústí do Mošt nky.
Podél vodních tok je nutno respektovat provozní pásmo. Ší ka provozního pruhu u vodního
toku ur eného pro vodní cesty od b ehové áry je nejvýše 10 m, ší ka provozního pruhu
jiných rok dle druhu opevn ní b eh a vegetace nejvýše 6 m (Vyhláška . 19/1978 Sb.).
V zastav ném území nesmí být budovány stavby ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty
ochranné hráze vodního toku, bez souhlasu vodohospodá ského orgánu (138/1973, § 13). Na
návrh správce vodního toku m že vodohospodá ský orgán pro nezbytn nutné pot eby
stanovit k užívání i v tší ší ku pozemku p i vodním toku. Jedná se zejména o inunda ní
území, kde v p ípad mimo ádných událostí (povode ) a v d sledku likvidace následk
mimo ádné události je v pot ebném rozsahu možno ší ku zv tšit.
Zátopové území
Záplavové území eky Moravy bylo vyhlášeno vodohospodá ským orgánem pod .j.
235/1/1680/92 PO v roce 1992. Po povodni z ervence 1997 bude záplavové území
p ehodnoceno. V p edložené ÚPD je zakreslena hranice zátopového území z ervence 1997
na základ podkladu p edaného RRR OkÚ Krom íž.
Základními charakteristickými rysy povodn VII/1997 jsou:
- vysoké kulmina ní pr toky
- rychlý odtok z plochy povodí a nástup kulminací
- velké škody v zástavb , malé na úrod
Dle Urbanistické studie Pomoraví, která byla zpracována spole ností Löw a spol. v prosinci
1998, která eší mimo jiné i protipovod ovou ochranu obcí v záplavovém území.
Obecné návrhy:
Vylou it ze 3. zóny všechny stavby s výjimkou zahradních domk na ploše navrhované
chatové zástavby a za ízení a objekt
EPRO, které nejsou sou ástí protipovod ových
systém , a mimo za ízení, která neovlivní pr tokový režim zóny a i asté povodn jí nevadí.
Ve 2. zón povod ové ochrany vylou it všechny nové trvalé stavby mimo ty, které jsou
v daném míst nezbytné pro vlastní stávající funk ní využití ploch a inženýrské sít . Tato
za ízení však musí být individuáln ochrán na p ed povod ovými škodami.
Vymístit z nivy všechny potenciální zdroje nebezpe ného zne išt ní (pr myslové odpadní
vody, sklady ropných látek a jiných chemikálií, atd.)
Umožnit rozliv povod ových pr tok do nivy na zem d lskou a lesní p du (mimo zastav ná
území obce) Q5 podle pot eb efektivní retence vody v nivách.
Zajistit pr to nost nivy (inunda ní mosty a propustky pod zemními t lesy komunikací).
Koruny dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. a II. t . a železnic musí být nad hladinou
Q100.
Manipulaci s vodami a p ípadn z ízení objekt umož ujících ízenou inundaci volit podle
výsledk hydrotechnické studie, pokud tato prokáže, že je to nezbytn nutné k ochran níže
ležících sídel.
Okolo zastav ného území Plešovce je uvažováno s vybudováním ochranné hrázky na ochranu
Q100. Situování hrázky je zakresleno ve výkresových p ílohách. Parametry hráze budou
navrženy v rámci její projektové p ípravy.
Podrobné stavební regulativy a p ípustné innosti v zátopovém území:

Vzhledem k povod ové ochran v návaznosti na povode v r. 1997 jsou do doby vybudování
hrázového systému navrženy regulativy pro výstavbu obytných objekt v Plešovci
následovn :
(1) Výška úrovn 21. obytného podlaží (p i celkové rekonstrukci objektu) musí být nad
úrovní maximální dosažené hladiny vody p i povodni v ervenci 1997 tj. 193,10 m n.m.
Tento požadavek uplat uje i správce toku – Povodí Moravy a. s. Brno.
(2) P i výstavb používat materiály a konstrukce vhodné pro použití v záplavových oblastech
– viz další text.
Obecn platí pro zátopové území:
(1) stavby obytných a hospodá ských budov, ve ejných budov a pr myslových závod jsou
z d vod ochrany vodohospodá ských a jiných spole enských zájm nežádoucí.
(2) souhlasné stanovisko lze vyslovit u t chto staveb:
liniové stavby jako nap . komunikace, mosty, dálkovody, které je nutno zabezpe it, aby
nep sobily zvyšování hladiny p i povodních a jinak nezhoršovaly odtokové pom ry.
stavby objekt , jejichž provoz souvisí s vodním tokem a stavby v tiché m lké a plošn
roztáhlé inundaci, nejde-li o pozemek p i vodním toku, který je sou ástí zátopového území,
zvláštní pé i je t eba v novat z izování kanaliza ních istíren, aby byla zachována jejich
funkce v celém rozsahu i p i výskytu povodní a vnit ních vod a pro p ípad vy azení istírny
nebo n které její ásti z provozu zajistit, aby i za povodní bylo možno odvád t odpadní vody
ze sídlišt do vodního toku a nebyly p ekro eny stanovené ukazatele.
stavby obytných dom , pracoviš a skladiš , u nichž p ízemí a podlaží je nutno vybudovat
nad úrovní hladiny povodn , která byla podkladem pro stanovení zátopového území,
pop ípad nad úrovní n které nižší hladiny stanovené na základ odborného posouzení a pod
úrovní takto ur ené hladiny z izovat pouze sklepy, prádelny, sušárny apod., a provést takové
izola ní opat ení, aby eventuálním zatopením netrp lo zdivo budov a dále opat ení, aby voda
nemohla vniknout do budovy kanalizací a okna a pr duchy zbudovat tak, aby prostory
nemohly být zatopeny.
stavby studní, sloužících k zásobování obyvatelstva pitnou vodou jen v m lké inundaci, a to
tak, že budou vyvedeny 50 cm nad úrove hladiny vody povodn , ze které se vycházelo p i
stanovení zátopového území a ádn zajišt ny proti vniknutí vody, pop ípad podle možnosti
vy azeny z provozu v p ípad zatopení a asanace. V hluboké inundaci je možno z izovat
studny jen v nezbytných p ípadech – zejména pro ve ejné vodovody, pokud není možné
zajistit jejich vyvedení nad nejvyšší hladinu vody, je nutné je zajistit proti infekci a zne išt ní,
které m že být zp sobeno povodní.
skládky stavebního materiálu u povolených staveb jen v takovém rozsahu, aby mohly být p i
povodni nebo p i chodu led odstran ny, pop ípad zajišt ny p ed odplavením.
(3) stavby škol, nemocnic, jiných zdravotních a sociálních za ízení a hromadných rekrea ních
objekt se vylu ují.
Podniky Povodí navrhují p íslušným orgán m provedení nutných úprav objekt v zátopovém
území, p ípadn jejich odstran ní k zajišt ní snazšího odchodu povodní a navrhují, aby tam
bez náležitého zajišt ní nebyly ponechány p ekážky nebo odplavitelné p edm ty, zejména
pokácené stromy a ke e, vývraty a skládky d eva.
Pé e o životní prost edí

Ochrana p írody a krajiny, ÚSES
Je nezbytné respektovat ochranu p írody a krajiny – podle zákona . 114/92 Sb. musí být
respektovány všechny významné krajinné prvky (vymezené podle zákona . 114/1992 Sb., §
3).
Na daná území se vztahuje legislativní ochrana ekologicky významných prvk krajiny podle
zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny. Bude respektován p írodní charakter
krajiny. Bude respektován návrh ešení ÚSES – územního systému ekologické stability,
jako opat ení ve ve ejném zájmu. V ešeném území se nenachází žádný nadregionální prvek
ÚSES, jsou zde pouze lokální biocentra a biokoridory, dopln né interak ními prvky.
Vodní hospodá ství
Opat ení pro zlepšení stavu
Všemi dostupnými prost edky zajiš ovat a podporovat komplexní nápravu hydrologických a
hydropedologických pom r . Jedná se zejména o:
- revize funk nosti a posouzení vlivu vybudovaných odvod ovacích systém
- zákaz výstavby nových meliora ních systém
- zm na zp sobu hospoda ení v etn agrotechnických metod
- zatrav ování pop . zales ování erozí ohrožených pozemk a vytvo ení ochranných
pás kolem vodote í
- revitaliza ními opat eními zlepšovat reten ní schopnosti krajiny
- dosáhnout zm n ve zp sobu lesního hospoda ení, zejména upušt ní od holose ného
zp sobu, p em nou jehli natých monokultur na smíšené a listnaté porosty, p evodem
vybraných skupin porost z kategorie les hospodá ských do kategorie les
ochranných a les zvláštního ur ení (pramenné oblasti, PHO, atd.)
Zásady pé e o vodní toky
- dopl ovat koridory vegetace podél vodote í, zejména v návaznosti na plány ÚSES
- u vybraných vodote í mimo zástavbu ponechávat vodní toky i pob ežní vegetaci
v p vodním stavu
- zabránit využívání vodote í pro dopravní ú ely
- minimalizovat dopady výstavby objekt a komunikací na vodní toky
- d razn ešit divoké skládky v údolních nivách a na prameništích
Kulturní památky
Nemovité kulturní památky
Se v ešeném území nenachází.
Neevidované památky místního významu:
V ešeném území se vyskytuje i ada objekt , které z hlediska památkové pé e za ezujeme do
kategorie památek místního významu a které v souladu se zákonem (zákon . 20/97 Sb., o
státní památkové pé i, ve zn ní zákona . 425/1990 Sb.) zasluhují ochranu.
Jsou to p edevším kaple, k íže, sochy, Boží muka apod.
Archeologická pé e
Vzhledem k tomu, že ešené území lze pokládat za území s možností výskytu
archeologických nález , je nutné již p i p íprav staveb (p i územním a stavebním ízení)
v daném území postupovat podle § 22 odst. 2 zákona . 20/87 Sb., o státní památkové pé i, ve
zn ní pozd jších zm n a dopln ní. Z tohoto faktu vyplývá povinnost stavebníka již od doby
p ípravy stavby oznámit stavební zám r Archeologickému ústavu AV R Brno a umožnit
provedení záchranného archeologického výzkumu.
Vyhlášené pásmo hygienické ochrany

V rámci ešení územního plánu ásti Plešovec jsou ur ena PHO
legislativy a SN:
OV
25 m od objektu
h bitov 50 m od oplocení

OV a h bitova dle platné

Požadavky na zábor ZPF a lesních pozemk
Zábor zem d lského p dního fondu bude realizován v souladu se zpracovanou zem d lskou
p ílohou k územnímu plánu ásti Plešovec. Souhlas se záborem vydá Okresní ú ad
v Krom íži, referát životního prost edí, jako v cn a místn p íslušný státní orgán.
Zábor lesních pozemk není v ásti Plešovec navrhován.
lánek 6
Regulativy základních stavebních prvk
Pro obytnou zástavbu, pro ob anskou, sportovní a podnikatelskou zástavbu, pro výstavbu
výrobních a technických za ízení v zastav ném území m sta a ešené ásti Plešovec i mimo
n – tj. pro všechny stavby v urbanizovaných i neurbanizovaných ástech ešeného území,
platí z titulu územního plánu následující zastavovací podmínky:
- je nutné dodržet stavební (uli ní) áru
- max. výška budov bude do 2 nadzemních podlaží (p íp. s vestav ným podkrovím),
není-li v grafické ásti stanoveno jinak
- dodržet sedlový i valbový tvar st echy v prost edí tradi ní zástavby, mimo tradi ní
zástavbu dodržet tvar sklonitý nebo kombinovaný
- respektovat tradi ní ešení objekt
- nová zástavba budovaná v inunda ním území musí být zakládána tak, aby podlaha 1.
NP (+- 0,000) byla nad úrovní hladiny Q100. Objekty nedoporu ujeme podsklepovat.
Tyto zastavovací podmínky, krom podlažnosti, se budou vztahovat i na všechny rozvojové
plochy (územní rezervy).
P i návrhu objekt je nutné zabránit narušení panoramatu obce, ešit problém kompozi n
vhodné architektury a p echodu zástavby do volné krajiny.
Stavební áru tvo í stávající stavební ára v ulicích obce (dána stávající zástavbou) – je to
spojnice fasád min. 2 sousedních dom , a to z každé strany.
Nová zástavba mimo sou asn zastav né území obce bude mít stavební áru minimáln 15 m
od osy silnice III/43214.
Podrobné urbanistické ešení:
V tší návrhová a rozvojová plocha B1 a její využití bude vázáno na zpracování podrobn jšího
stupn územn plánovací dokumentace (regula ní plány).
Zde budou vyzna eny jednotlivé objekty a up esn né trasování obslužné komunikace,
inženýrských sítí a objekt technické infrastruktury. V tomto podrobn jším ešení budou
dodrženy všechny zastavovací podmínky, stanovené schváleným územním plánem obce.
lánek 7
Ve ejn prosp šné stavby
Vymezení ve ejn prosp šných staveb:
- výstavba místních komunikací pro novou obytnou zástavbu

-

výstavba obslužných komunikací k objekt m technické vybavenosti
výstavba chodník (p ší propojení)
výstavba odstavných ploch pro vozidla automobilové dopravy
výstavba odvod ovacích p íkop
územní nároky p i zajišt ní zásobení elektrickou energií nových rozvojových ploch
územní nároky p i realizaci systému zásobování vodou pro nové rozvojové plochy
územní nároky pro vybudování kanaliza ních stok v obci pro nové rozvojové plochy
územní nároky p i realizaci systému zásobování plynem pro nové rozvojové plochy
územní nároky p i stavb ochranné hráze Plešovec na Q100
ÁST PÁTÁ
Záv re ná ustanovení
lánek 14
Uložení schváleného územního plánu

Schválený územní plán Chropyn – ást Plešovec, v etn všech doklad je uložen v souladu
s ustanovením § 19 odst. 2 vyhlášky . 135/2001 Sb. na Stavebním ú adu M stského ú adu
Chropyn , na referátu regionálního rozvoje Okresního ú adu v Krom íži a Krajského ú adu
Zlínského kraje.
Zm ny územního plánu
Dojde-li u schváleného územního plánu ke zm n podmínek, na základ kterých byla územn
plánovací dokumentace schválena, po ídí orgán územního plánu zpracování zm ny územn
plánovací dokumentace. Zm ny musí být provedeny v souladu s § 30 a 31 zákona . 50/1976
Sb., v platném zn ní a s § 17 vyhlášky . 135/2001 Sb.
Zm nu závazné ásti územn plánovací dokumentace schvaluje orgán, který schválil p vodní
územn plánovací dokumentaci.
lánek 15
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 4. 1. 2002.

František Hrabal, v. r., starosta m sta Chropyn
Eva Klašková, v. r., místostarostka m sta Chropyn

