
Vyhláška �. 1/97 
o vyhlášení závazných �ástí územního plánu sídelního 

útvaru Chropyn� 
 
 
M�stská rada m�sta Chropyn� se podle § 16 a 45 písm. 1), zákona �NR �. 367/1990 Sb., o 
obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu s § 29 odst. 2) zákona �. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, usnesla dne 5. 3. 1997 
vydat tuto obecn� závaznou vyhlášku. 
 
M�stské zastupitelstvo v souladu s § 36 zákona �NR �. 367/1990 Sb., o obcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, schválilo SÚP m�sta dne 20. 2. 1997. 
 
 

� Á S T   P R V N Í 
úvodní ustanovení 

 
�lánek 1 

ú�el vyhlášky 
 

(1) Vyhláška vymezuje závazné �ásti schváleného územního plánu m�sta Chropyn�.  
 
(2) Vyhláška stanovuje funk�ní a prostorové uspo�ádání území, základní podmínky pro 

umís�ování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a ve�ejn� prosp�šné 
stavby. 

 
 

�lánek 2 
rozsah platnosti 

 
(1) Vyhláška platí pro správní území m�sta Chropyn� vymezené katastrálním územím 

Chropyn� na dobu do roku 2010. 
 
(2) Schválené zm�ny a dopl�ky závazné �ásti budou vyhlášeny jako dopl�ky a zm�ny této 

vyhlášky. 
 
 

�lánek 3 
vymezení pojm� 

 
(1) Na území m�sta jsou rozlišovány: 

a) plochy urbanizované – plochy zastav�né nebo ur�ené k zastav�ní 
b) plochy neurbanizované 

 
(2) Plochy urbanizované jsou tvo�eny zejména zastav�ným územím obce s rozlišením na: 

a) plochy bydlení 
b) plochy ob�anské vybavenosti 
c) plochy sportovn� rekrea�ní 
d) plochy výrobní 



e) plochy zelen� 
 

(3) Urbanizované území tvo�í plochy a území zastav�né nebo ur�ené k zastav�ní, které jsou: 
a) stabilizované, jejich funk�ní a prostorové uspo�ádání nebude m�n�no 
b) rozvojové, zahrnující nezastav�né území ur�ené k zastav�ní a území ur�ené ke zm�n� 

funk�ního a prostorového uspo�ádání 
 

(4) Vymezení funk�ních ploch a regulativy jejich využití jsou graficky vyzna�eny 
v urbanistickém návrhu a v regula�ním výkresu. 

 
 

� Á S T   D R U H Á 
závazné regulativy 

 
�lánek 4 

funk�ní uspo�ádání území 
 
(1) Vymezenému funk�nímu využití ploch musí odpovídat zp�sob jeho využití a zejména 

ú�el umís�ovaných a povolovaných staveb v�etn� jejich zm�n v jejich užívání. 
 
(2) Charakteristika funk�ních území a ploch 

a) bydlení 
Územní plán �eší nové plochy pro bytovou výstavbu v lokalitách U nádraží, U zámku 
a prolukách stávající zástavby jsou vytypovány urbanistické rezervy Pazderna, U 
mlýna, U zámku. Návrh využívá dnešní zastav�né území a zamezuje rozptylování 
individuální výstavby a na nerozvojových obytných plochách p�edpokládá pouze 
údržbu dnešního bytového fondu. 
 

b) ob�anská vybavenost 
Návrh stabilizuje, dopl�uje, nov� navrhuje a rezervuje plochy ob�anské vybavenosti 
s d�razem na centrální �ást m�sta. Sportovní a zdravotnická za�ízení jsou soust�ed�na 
do prostoru s dostate�nou dostupností z obytných celk�. 
 

c) výrobn�-technická zóna 
Výroba je rozd�lena do sfér pr�myslu, stavebnictví, zem�d�lství a ostatní odv�tví. 
Sektor pr�myslu a stavebnictví je soust�ed�n na okraji m�sta. 

 
 

�lánek 5 
uspo�ádání dopravy 

 
M�stem prochází státní silnice I/47, III/4328, III/43214 a III/4349. S p�evedením silnic mimo 
zastav�né území m�sta se neuvažuje. Je uvažováno s dobudováním dálni�ního tahu D47. 
�ešení a úpravy místních komunikací jsou podmín�ny stávající a navrženou bytovou 
zástavbou. Hromadná doprava je zajiš�ována �SAD a �D tra� 331 Brno-P�erov. Výhledov� 
je sídelní útvar Chropyn� dot�en trasou dálnice D1 a plavebním kanálem Dunaj-Odra-Labe. 
Na pozemních ur�ených pro stavby dopravy nesmí být umís�ovány ani povolovány 
novostavby, p�ístavby s výjimkou liniových staveb technického vybavení. 
 
 



�lánek 6 
uspo�ádání a limity technického vybavení 

 
(1) Rozsah ploch pro vodní hospodá�ství je vymezen výkresem �. 2 územního plánu. 
 
(2) Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu okresu Krom��íž z vodního zdroje 

B�est, odkud je p�iveden p�ivad��em DN 300. Ve�ejný vodovod slouží i jako požární. Celé 
území sídelního útvaru Chropyn� se nachází v pásmech hygienické ochrany IIa a IIb 
vodních zdroj� B�est, B�estský les, Plešovec, Zá�í�í I, Zá�í�í II, Troubky. 

 
(3) Odkanalizování je �ešeno jednotnou kanaliza�ní sítí s odvedením splašk� do centrální 
�OV pro provozní vody TCHP a.s.. Územní plán navrhuje postupnou realizaci ve�ejné 
kanalizace s cílem ukon�it zne�iš�ování tok�, rybník� a zásob spodních vod. Je p�ipravena 
stavba �S a výtlak Plešovec. 

 
(4) Územní plán navrhuje ochranu všech vodních tok�, ploch i prameniš�ních lokalit. Jde 

p�edevším o �istotu vod a správu a údržbu tras. 
 
(5) Likvidace domovního odpadu je provád�na firmou Biomas a.s. Krom��íž. TCHP a.s. má 

vlastní spalovnu. 
 
(6) SÚP po�ítá s dokon�ením plynofikace m�sta. 
 
(7) Zásobování teplem zohled�uje možnost plynofikace pro pot�eby vytáp�ní a elektrifikace 

umož�ující el. vytáp�ní. Domy na sídlišti jsou zásobovány z teplárny TCHP a.s. 
 
(8) K zajišt�ní pot�eby el. energie je uvažováno s postupným budováním technických za�ízení 

a sít�. Jedná se o vybudování nové trafostanice a rozší�ení sít� VN. 
 
(9) Rozvoj telekomunika�ní sít� je podmín�n novou automatickou telefonní úst�ednou 

s dostate�nou kapacitou. 
 
 

�lánek 7 
ochrana kulturních památek 

 
Navrženy jsou tyto kulturní památky a rezervace: 

- zámek s parkem 
- kostel sv. Jiljí 
- zámecký rybník – národní p�írodní památka 

 
 

�lánek 8 
tvorba a ochrana krajiny 

 
(1) Musí být respektovány významné krajinné prvky nacházející se na katastru m�sta. 
 
(2) Cílem územního návrhu je zlepšit stav a ochranu stávajících ekologicky stabilních prvk�. 

Sou�ástí územního systému ekologické stability a plochy ve�ejné zelen� jsou 
nezastavitelné. 



 
 

�lánek 9 
ostatní limity využití území a další omezení 

 
(1) P�i využívání území musí být respektovány podmínky ochranných pásem: 

a) vodních zdroj� 
b) �OV 
c) silnice I. a III. t�ídy 
d) rozvod� el. energie a trafostanice 
e) lesa 
f) vodních tok� a nádrží 
g) sd�lovacích kabel� 
h) h�bitova 
i) národní p�írodní památky „Zámecký rybník“ 
 

(2)  
 
 

�lánek 12 
 
Schválený územní plán je uložen v souladu s § 36 odst. 2 vyhlášky �. 84/1976 Sb., ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, na M�stském ú�ad� v Chropyni, v�etn� všech doklad�. 
 
 

�lánek 13 
 
Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 25. 3. 1997. 
 
 
 
 
 
František Hrabal, v.r., zástupce starosty 
Ing. František Kroupa, v.r., starosta 
 
 
 

Dodatek vyhlášky �. 1/97 
kterým se m�ní a dopl�uje vyhláška M�sta Chropyn� �. 1/97 o vyhlášení závazných �ástí 

ÚPSÚ Chropyn� 
 

 
M�stská rada m�sta Chropyn� se podle § 16 a 45 písm. l) zákona �NR �. 367/1990 Sb., o 
obcích a ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu s § 29 odst. 2 zákona �. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, usnesla dne 6. 10. 1999 
vydat obecn� závaznou vyhlášku. 
 
M�stské zastupitelstvo v souladu s § 36 zákona �. 367/1990 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, schválilo zm�nu ÚPSÚ Chropyn� „Garáže u h�bitova“ dne 27. 9. 1999. 



 
Dodatek upravuje uvedenou vyhlášku následovn�: 
 
 

�ást druhá 
závazné regulativy 

 
�lánek 5 

uspo�ádání dopravy 
 
Dopl�uje se: 
Stávajících 24 garáží na SZ stran� h�bitova, nacházejících se na plochách ve�ejné zelen� a 
hromadného bydlení se p�evádí stejn� jako plocha navržená na rozší�ení zástavby �adových 
garáží (taktéž na SZ stran� h�bitova) do ploch – území pro dopravu tak, jak je znázorn�no ve 
zpracovaném návrhu zm�ny �. 1 ÚPSÚ Chropyn�. Toto území bude využito pouze ke 
garážování osobních a užitkových vozidel. 
 
 

�lánek 13 
 
Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 14. 10. 1999 
 
 
Eva Klašková, v.r., zástupce starosty 
František Hrabal, v.r., starosta 
 
 


