ÚZEMNÍ PLÁN

HAŇOVICE

II.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

e-mail: ciznerova@usbrno.cz

602 00 Brno, Příkop 8

machek@usbrno.cz
tel.:
fax:

Akce:

ÚZEMNÍ PLÁN HAŇOVICE

Evidenční číslo:

219 – 001 – 746

Pořizovatel:

+420 545 175 896
+420 545 175 893
+420 545 175 892

Obecní úřad Haňovice se zajištěním kvalifikace Ing. Martina Miklendová, oprávněná osoba pro výkon územně plánovací činnosti

Zhotovitel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Jednatelé
společnosti:

Ing. arch. Vanda Ciznerová

Projektanti:

urbanismus, architektura:

Ing. arch. Vanda Ciznerová,

dopravní řešení:

Ing. Miloslava Škvarilová

vodní hospodářství:

Ing. Pavel Veselý

Mgr. Martin Novotný

energetika, veřejné
komunikační sítě:
ekologie, životní
prostředí:

Mgr. Martin Novotný
Mgr. Lucie Buryšková

ochrana ZPF, PUPFL:
Datum:

leden 2021

www.usbrno.cz

OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
A.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

B.

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP:
II. 1

KOORDINAČNÍ VÝKRES

1 : 5 000

II. 2

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

1 : 5 000

II. 3

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1 : 25 000

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:
1.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ............................................................................. 1

2.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ........................................................................................ 3

2.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ........................................... 3

2.2.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM... 4

2.3.

VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍMI PODKLADY ................. 4

3.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ ........................................................................................................................................ 5

4.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V
ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ........................................ 6

4.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ..................................................... 6

4.2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ ..................................................................................... 7

4.3.

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ........................................................... 8

4.4.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ............................................... 9

5.

VYHODNOCENÍ
SOULADU
S POŽADAVKY
STAVEBNÍHO
ZÁKONA
A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .................................................................................... 9

6.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ ................................................................... 10

6.1.

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR .................................................................... 14

6.2 SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ ................................................................... 15
7.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ................................ 15

8.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA,
VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO ......... 16

9.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU .... 16

9.1.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ .................................................................... 16

9.2.

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HAŇOVICE PO
SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ ............................................................................................................. 40

9.3.

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA PODSTATNÉ ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
HAŇOVICE PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ – ÚPRAVY PROVEDENÉ PO VEŘEJNÉM
PROJEDNÁNÍ ............................................................................................................................. 43

10.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY ............ 46

10.A. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ................................................................. 46
10.B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT . 47
10.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ..................................................................................................... 47
10.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ . 53
10.E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH
VYUŽITÍ, UZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVACÍCH
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ .................................................................... 61
10.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY ..................................................... 67

10.G. 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 .................... 71
10.H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ........................................................................... 71
10.I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA . 71
10.J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV .......................................................... 72
10.K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
DOHODOU O PARCELACI ......................................................................................................... 72
10.L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE ...................................................................... 72
10.M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU ..................................................................... 72
10.N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ............................................................... 72
10.O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB .............. 72
11.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ................................................................................... 72

12.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ .......................... 74

13.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA ................. 75

13.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU ........................................... 75
13.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA ....................... 78
13.3. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT ........................................................ 80
14.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ ........................................... 84

15.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK .................................................................................................... 85

Územní plán Haňovice

1.

Textová část odůvodnění

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení nového územního plánu Haňovice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Haňovice dne 26. 11.
2018 usnesením č. ÚZ 9/2018/15.
Pořizovatelem je Obecní úřad Haňovice, který dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, zajišťuje výkon
územně plánovací činnosti na základě smlouvy s fyzickou osobou Ing. Martinou Miklendovou, která
splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních
úřadů dle § 24 stavebního zákona.
Zadání:
Pořizovatelem byl dle ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem –
starostou obce Arnoštem Vogelem, v souladu s ust. § 11 a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, vypracován návrh zadání územního plánu Haňovice (dále též „návrh zadání“).
Projednání návrhu zadání bylo v souladu s ust. § 47 odst. 2 a podle ust. § 20 stavebního zákona
oznámeno veřejnou vyhláškou č. j. 1208/2018 ze dne 04. 12. 2018. Návrh zadání byl podle ust. § 47
odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky a dále
po dobu 30 dnů (od 5. 12. 2018 do 4. 1. 2019). Oznámení bylo zveřejněno na klasické úřední desce a
také elektronické úřední desce obce Haňovice, což umožňovalo dálkový způsob nahlížení.
K nahlédnutí byl návrh zadání v tištěné podobě na Obecním úřadu obce Haňovice a v elektronické
podobě, jako příloha veřejné vyhlášky.
V souladu s ust § 47 stavebního zákona zaslal pořizovatel také jednotlivě návrh zadání dotčeným
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím, a to oznámením č. j. 1209/2018 ze dne 4. 12. 2018.
Lhůta pro uplatnění připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání byla stanovena v souladu
s ust. § 47 stavebního zákona - pro veřejnost 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání
zadání na úřední desce, pro dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad do 30 dnů ode dne
obdržení návrhu zadání.
Návrh zadání byl po ukončení projednání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem
v souladu s ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona na základě uplatněných požadavků a podnětů
upraven. Obsah zadání územního plánu Haňovice odpovídal požadavkům vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
Z projednání zadání vyplynulo, že návrh územního plánu Haňovice nebude podléhat posouzení vlivů
na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i posouzení podle § 10i zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, neboť Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ve svém stanovisku ze dne 3. 1. 2019 č. j. KUOK 649/2019
konstatoval, že „územní plán Haňovice“ není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů
na životní prostředí. Zároveň Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ve svém stanovisku ze dne 11. 12. 2018 č. j. KUOK
127487/2018 konstatoval, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti.
Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 1. 2019 usnesením č. UZ 1/2019/11.

Projednání dle §50 stavebního zákona:
Obecní úřad Haňovice jako pořizovatel územního plánu Haňovice dle § 6 odst. 2 a § 24 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), oznámil v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 a § 50 odst. 3
stavebního zákona, že návrh územního plánu Haňovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode
dne vyvěšení veřejné vyhlášky v období: od 11. listopadu 2019 do 30. prosince 2019 na Obecním
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úřadu Haňovice, Haňovice 62 v kanceláři starosty v úředních hodinách a dále způsobem umožňující
dálkový přístup na webových stránkách obce http://www.hanovice.cz/informace-o-obci/uzemni-planobce/ pod odkazem „Návrh územního plánu Haňovice – projednání dle § 50 stavebního zákona“. Dle
ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona mohl každý ve stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky tedy do 30. 12. 2019 uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.
Obecní úřad Haňovice jako pořizovatel územního plánu Haňovice dle § 6 odst. 2 a § 24 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), oznámil dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, místo a dobu
konání společného jednání o návrhu územního plánu Haňovice. Společné jednání se konalo ve
středu 4. prosince 2019 od 15 hod. v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Haňovice,
Haňovice 62, 783 21 Chudobín. Oznámení obdrželi jednotlivě dotčené orgány dle § 136 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, krajský úřad, sousední obce dle § 50 odst. 2 stavebního zákona a
oprávnění investoři dle §23a stavebního zákona. Dotčené orgány byly vyzvány, aby ve lhůtě 30 dnů
ode dne společného jednání a to do 3. 1. 2020 uplatnili svá stanoviska. Ve stejné lhůtě mohli sousední
obce a oprávnění investoři uplatnit své připomínky.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního
zákona, bylo vydáno dne 18. 2. 2020 pod č. j. KUOK 25849/2020 se závěry, že Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav
(dále jen „stavební zákon“), souhlasí s návrhem Územního plánu Haňovice z hledisek zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Následně byly vyhodnoceny výsledky projednání a byly zpracovány „Požadavky na úpravu návrhu
územního plánu Haňovice vyplývající z projednání dle § 50 stavebního zákona“ viz. kapitola 9.2
odůvodnění.
Veřejné projednání:
Obecní úřad Haňovice jako pořizovatel Územního plánu Haňovice dle § 6 odst. 2 a § 24 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění (dále jen
„stavební zákon“), oznámil dne 29.5.2020 v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona ve
smyslu ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení o návrhu Územního
plánu Haňovice – návrhu opatření obecné povahy a konání veřejného projednání. V souladu s ust. §
52 odst. 1 a § 20 odst. 1 stavebního zákona byl návrh územního plánu Haňovice - návrh opatření
obecné povahy s odůvodněním vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky, a to od 1. června 2020 do 14. července 2020 na Obecním úřadu Haňovice, Haňovice 62 v
kanceláři starosty v úředních hodinách a dále způsobem umožňující dálkový přístup na webových
stránkách obce https://www.hanovice.cz/obec/uzemni-plan-obce/ pod odkazem „Návrh Územního
plánu Haňovice – veřejné projednání“. Veřejné projednání návrhu Územního plánu Haňovice – návrhu
opatření obecné povahy včetně odůvodnění se konalo v úterý 7. července 2020 od 16:00 hodin v
zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Haňovice, Haňovice 62, 783 21.. Na veřejném
projednání byl zajištěn odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě
(projektantem). V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 52 odst. 2 stavebního
zákona mohli námitky proti návrhu územního plánu Haňovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne
konání veřejného projednání tedy do 14. 7. 2020 mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva, a především vymezit území dotčené námitkou. K projednání byly dotčené orgány, sousední
obce, krajský úřad a oprávnění investoři přizváni jednotlivě samostatným oznámením.
Následně byly vyhodnoceny výsledky projednání a byly zpracovány návrhy rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek. Obecní úřad Haňovice jako pořizovatel nového územního plánu
Haňovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v účinném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona dne
24. 8. 2020 vyzval dotčené orgány a krajský úřad k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednávání návrhu územního
plánu Haňovice dle § 50 a § 52 stavebního zákona a v souladu s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro uplatnění stanoviska byla 30 dnů od obdržení
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek a pokud dotčený orgán nebo
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krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatnili své stanovisko v uvedené lhůtě, mělo se za to, že s
návrhy pořizovatele souhlasí.
Vzhledem k tomu, že z návrhů rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek vyplynula nutnost
návrh podstatně upravit, byly zpracovány Požadavky na podstatné úpravy návrhu Územního plánu
Haňovice vyplývající z veřejného projednání viz. kapitola 9.3 odůvodnění.
Opakované veřejné projednání
Obecní úřad Haňovice jako pořizovatel Územního plánu Haňovice dle § 6 odst. 2 a § 24 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění (dále jen
„stavební zákon“), který dle § 24 stavebního zákona splňuje kvalifikačních požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti, oznámil dne 19. 10. 2020 v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 a § 52
stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení
opakovaného řízení o upraveném návrhu územního plánu Haňovice – návrhu opatření obecné povahy
a konání opakovaného veřejného projednání. V souladu s ust. § 53 odst. 2, § 52 odst. 1 a § 20 odst. 1
stavebního zákona byl upravený návrh Územního plánu Haňovice - návrh opatření obecné povahy s
odůvodněním vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě od 20. října 2020 do 1. prosince 2020 na
Obecním úřadu Haňovice, Haňovice 62 v kanceláři starosty v úředních hodinách a dále způsobem
umožňující dálkový přístup na webových stránkách obce https://www.hanovice.cz/obec/uzemni-planobce/ pod odkazem „Návrh Územního plánu Haňovice – opakované veřejné projednání“.
Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Haňovice – návrhu opatření
obecné povahy včetně odůvodnění se konalo v úterý 24. listopadu 2020 od 16:00 hodin v zasedací
místnosti v budově Obecního úřadu Haňovice, Haňovice 62, 783 21.
Na opakovaném veřejném projednání byl zajištěn odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k
projektové činnosti ve výstavbě (projektantem).
Upravený návrh územního plánu Haňovice se dle § 53 odst. 2 stavebního zákona na opakovaném
veřejném projednání projednával pouze v rozsahu úprav provedených po prvním veřejném projednání
viz. popis v části odůvodnění v kapitole 9.3 s názvem „Vyhodnocení požadavků na podstatné úpravy
návrhu Územního plánu Haňovice po veřejném projednání – úpravy provedené po veřejném
projednání“. Upravené části jsou také v textech zvýrazněny žlutým podbarvením. V souladu s ust. §
172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 53 odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona mohli námitky
proti upraveným částem návrhu územního plánu Haňovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Dle ustanovení § 53 odst. 2 a
za použití § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného
projednání, tedy do 1. 12. 2020 mohl každý uplatnit k měněným částem své připomínky a dotčené
osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva, a především vymezit území dotčené námitkou.
K projednání byly dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad a oprávnění investoři přizváni
jednotlivě samostatným oznámením ze dne 19. 10. 2020 č. j. 931/2020.
Dále byl již návrhu NÚP Haňovice pouze drobně upraven, a to v legendě koordinačního výkresu a byl
dán do formy opatření obecné povahy.
Návrh na vydání Územního plánu Haňovice včetně odůvodnění byl následně předložen
Zastupitelstvu obce Haňovice k vydání.

2.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

2.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

ROZVOJE

Územní plán Haňovice je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008
schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 včetně její aktualizace č. 1 schválené
usnesením vlády ČR dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3, které jsou účinné od 1. 10.
2019 a usnesením ze dne 17. srpna 2020 č. 833 schválenou Aktualizací č. 5. Dle Politiky územního
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rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 je správní území obce Haňovice zařazeno
jako součást rozvojové oblasti Olomouc OB8.
ÚP respektuje a naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území.
Podrobně viz textová část Odůvodnění územního plánu kap. 9.

2.2.
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU
KRAJEM
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR“), byly po projednání na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje v souladu se schváleným usnesením UZ/21/32/2008 vydány
formou opatření obecné povahy č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 dne 22. 2. 2008, s nabytím
účinnosti dne 28. 3. 2008.
Aktualizace č. 1 ZÚR, byla po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v souladu
se schváleným usnesením UZ/19/44/2011 vydána formou opatření obecné povahy č.j. KUOK
28400/2011 dne 22. 4. 2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011.
Aktualizace č. 2b ZÚR, byla po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v souladu
se schváleným usnesením UZ/4/41/2017 vydána formou opatření obecné povahy č.j. KUOK
41993/2017 dne 24.4.2017, s nabytím účinnosti dne 19.5. 2017.
Z aktualizovaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR OK“) vyplývají pro
správní území a územní plán obce Haňovice tyto konkrétní požadavky, jejich splnění viz textová část
Odůvodnění územního plánu kap. 9.
Dne 19. 3. 2019 nabyla účinnosti Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, která
byla vydána usnesením č. UZ/14/43/2019 na svém jednání dne 25.2.2019. Z aktualizovaných Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR OK“) nevyplývají pro správní území a
územní plán obce Haňovice žádné požadavky.
Dne 15. 11. 2019 nabyla účinnosti Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,
která byla vydána usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019.
Z aktualizovaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR OK“)
nevyplývají pro správní území a územní plán obce Haňovice žádné požadavky.

2.3.

VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍMI PODKLADY

-

Plán rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje,
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP.

-

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné
vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP.

-

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
o z hlediska zásobování vodou respektováno, z hlediska odkanalizování byl návrh
v PRVK OK realizován

-

Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením OK v r. 2004
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP.

-

Program zlepšení kvality ovzduší – zóna Střední Morava-CZ07
o je respektován v obecných požadavcích, žádné konkrétní požadavky z programů
nevyplývají.

-

Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP.

-

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
o ÚP respektuje hlavní směry a cíle koncepce
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-

Územní studie - Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting a.s.)
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP

-

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP

-

Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP

-

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP

-

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP

-

Územní studie rekreačních celků RC2-4 a RC6-12
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP

-

Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1
Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP

-

Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti
s adaptací na změny klimatu
o Územní studie krajiny je respektována a zjištěné skutečnosti z ní zapracovány do ÚP
.
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

1.

Zohlednit navržené, prověřené a posouzené řešení problémů v území z územních studií
vložených do evidence územně plánovací činnosti.
o zjištěné požadavky a skutečnosti jsou do ÚP zapracovány

2.

Prověřit a řešit návaznosti na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí: především
návaznosti dopravní a technické infrastruktury (zejména cyklostezek), územního systému
ekologické stability a limitů využití území.
o Splněno viz textová část Odůvodnění kap.3.

3.

Respektovat platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí a koordinováno s nimi
funkční a prostorové využití řešeného území (veřejná infrastruktura nadmístního významu,
skladebné části ÚSES apod.)
o Splněno viz textová část Odůvodnění kap.3. a textová část Územního plánu kap. C, D
aE

3.
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
řešené území
kód obce
počet obyvatel
rozloha řešeného území
kraj
obec s rozšířenou působností
obec s pověřeným obecním úřadem

k.ú. Haňovice
552178
452 (stav k 31.12.2018)
279,6 ha
Olomoucký
Litovel
Litovel

Řešené území se nachází ve střední části Olomouckého kraje, cca 12 km severozápadně od města
Olomouc. Funkci obce s rozšířenou působností (ORP) zastává pro Haňovice město Litovel. Obec je
členem mikroregionu Litovelsko a místní akční skupiny Moravská cesta, z.s. Katastrálně sousedí
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s městem Litovel, konkrétně s k.ú. Chudobín, Nasobůrky, Chořelice, Rozvadovice, Myslechovice, Nová
Ves u Litovle, a s obcí Cholina.
KOORDINACE VZTAHŮ SE SOUSEDÍCÍMI OBCEMI:
obec

k. ú.

Doprava

Technická infrastruktura

ÚSES, voda v krajině

Litovel

Nová Ves u
Litovle

---

LBK 7

Litovel

Chudobín

III/3731
cyklotrasa 6033

Litovel

Nasobůrky

D35
III/3732

elektronické komunikační
vedení
vodovod
nadzemní a podzemní
vedení vn
elektronické komunikační
vedení
BP VTL plynovodu do 40
barů
vodovod
CHOPAV
nadzemní vedení vn
VTL plynovod do 40 barů
STL plynovod
elektronické komunikační
vedení
kanalizace
hlavní odvodňovací zařízení
(HOZ)
VTL plynovod do 40 barů
----nadzemní vedení vn
STL plynovod
elektronické komunikační
vedení
vodovod
kanalizace
meliorace - odvodnění
hlavní odvodňovací zařízení
(HOZ)
CHOPAV
návrh vodovodu, kanalizace,
STL plynovodu

železniční trať č. 273

Litovel
Litovel
Litovel
Litovel

Chořelice
Rozvadovice
Cholina
Myslechovice

D35
----III/3732
cyklotrasa 6033

železniční trať č. 273

LBK 9

LBK 14

------LBK 11
LBK 33
LBC Za Cholinskou

4.
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
4.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sídla formou komplexního návrhu
uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území.
ÚP je zpracován v souladu s cíli územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a udržitelný
rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel.
ÚP svým řešením respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
formulované v rámci Politiky územního rozvoje ČR (viz. kap. 2.)
Komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky pro
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.
Ochrana veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních předpisů, je respektována (viz. kap. 6.
Odůvodnění ÚP).
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Rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti sídla, souvisejícím kapacitám veřejné
infrastruktury a hospodářským podmínkám (viz. kap. 11. Odůvodnění ÚP).
ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území (viz. kap. 4.2. Odůvodnění ÚP) a ochranu
nezastavěného území (viz. kap. 4.3. Odůvodnění ÚP).
ÚP je v souladu s úkoly územního plánování (viz. kap. 4.4. Odůvodnění ÚP).

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

4.2.

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných a chráněných
hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z potřeby zachování
charakteru urbanistické struktury sídla, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování
krajinného rázu.
ÚP stanovuje obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, umožňující základní ochranu
a zachování kvality urbanistického, architektonického a přírodního prostředí.
A)

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT

Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou:


nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP:

Nemovité kulturní památky se v řešeném území nenacházejí.


archeologie

Řešené území je z hlediska ochrany archeologického dědictví považováno za území s doloženými
archeologickými nálezy.
Při jakýchkoliv zásazích do terénu (skrývka, hloubení základů staveb, výkopů při výstavbě inž. sítí,
dopravní infrastruktury apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a
situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu - je nutno respektovat
podmínky vyplývající z § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:
Stavebník je povinen písemně ohlásit termíny zahájení zemních prací již od doby přípravy staveb,
nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,
Brno, v.v.i., uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provedení archeologických výzkumů a umožnit
této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Úhrada
nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění.


válečné hroby, pietní místa

číslo
CZE7105-7410

stavba

ulice, nám./umístění

pomník obětem první světové
války

U kaple sv. Cyrila a Metoděje

Podmínky ochrany dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.
Na základě podkladů ÚAP a průzkumů území byly vymezeny kulturní hodnoty, přispívající ke
kulturnímu dědictví a identitě sídla, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové
péče a které je třeba chránit:


objekty přispívající k identitě území (památky místního významu)

Objekty (např. drobné sakrální stavby, boží muka, kříže, památníky, pomníky a sochy…), které
přispívají k identitě území, jeho historické kontinuitě a v obrazu sídla a krajiny mají svou estetickou
hodnotu, kterou je nutno zachovat.
ulice, nám./umístění

stavba
1
2
3
4

kaple sv, Cyrila a Metoděje
kamenný kříž se sousoším Kalvárie
kamenný kříž
kříž

centrum obce
centrum obce
místní část Kluzov
Dolní konec
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Textová část odůvodnění

OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU

Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou:
Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem
č. 114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 (s účinností od 1.6.1992) v platném znění a prováděcí
vyhláškou č. 395/1992 Sb.
Zvláště chráněné lokality ochrany přírody, dle zák.114/92 Sb., lokality Natura 2000, přírodní park a
památné stromy se v území nenacházejí.


zvláště chráněná území přírody

Velkoplošná ani maloplošná chráněná území se v řešeném území nenacházejí.


lokality Natura 2000

Lokality soustavy Natura 2000 se v řešeném území nenacházejí.


přírodní park

Přírodní park se v řešeném území nenachází.


významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky se v řešeném území nenachází.


migrační významná území a koridory

Migrační významná území a koridory se v řešeném území nenachází.


pásmo 50 m od okraje lesa

Podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z důvodu ochrany
krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení), včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně
s vazbou na ÚSES, a dále ochrany vodních toků a ploch.
Na základě požadavků vyplývajících z vyjádření Povodí Moravy a.s. ze dne 26.6.2020 byly doplněny
do návrhu Územního plánu Haňovice obecné podmínky pro využívání území ve vztahu k vodnímu
hospodářství – viz textová část návrhu Územního plánu bod 13.
C)

OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT

Územní plán respektuje civilizační hodnoty s legislativní ochranou:


ochranná a bezpečnostní pásma – viz kap. 10.4.1. a 10.4.2. Odůvodnění ÚP

Řešením ÚP Haňovice jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území,
spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní
dostupnosti, dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.).
D)

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP navrženo tak, aby byly minimalizovány
stávající i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní
prostředí. Pro stávající a navržené plochy s potenciálním rizikem negativních vlivů v blízkosti obytných
zón, jsou stanoveny podmínky pro ochranu zdraví a životního prostředí, které přispívají k zajištění
pohody bydlení v sídle i s ohledem na případné budoucí záměry, popř. změnu legislativy.

4.3.

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí
a koncepcí řešení krajiny:


ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při
respektování krajinného rázu
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Textová část odůvodnění



s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším
způsobem využití zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím) a využitím
nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území



navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající
urbanistickou strukturu



zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na míru využití zastavěného území a potenciál
rozvoje území



požadavky na ochranu nezastavěného území jsou dále řešeny (s ohledem na § 18 zákona
č. 183/2006 Sb.) stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině

4.4.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ



při tvorbě ÚP byl zjišťován a posuzován stav území, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty byly
respektovány (viz. kap. 4.2. Odůvodnění ÚP)



výsledkem zjištění a posouzení stavu území je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
a stanovení koncepce řešení; koncepce rozvoje území vychází z hodnot a podmínek v území,
požadavků nadřazené ÚPD (viz. kap. 2. Odůvodnění ÚP) a požadavků zadání ÚP (viz. kap. 9.1.
Odůvodnění ÚP)



navrhované změny v území byly prověřeny a posouzeny z hlediska veřejného zájmu, přínosu,
problémů, rizik a hospodárného využívání veřejné infrastruktury



urbanistické, architektonické a estetické požadavky byly stanoveny jednak koncepcí ochrany
a rozvoje hodnot území (viz. kap. 4.2. Odůvodnění ÚP) a dále podmínkami pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití



ÚP vymezil plochy pro realizaci protierozní opatření (Y1, Y2, a Y3) a dále se v rámci vymezených
ploch v nezastavěném území připouští nebo podmíněně připouští stavby, zařízení a jiná opatření
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků



vymezením smíšených ploch přispívá ÚP k vytváření podmínek pro odstraňování důsledků
náhlých hospodářských změn



ÚP vytváří podmínky pro obnovu sídelní struktury zejména vymezením ploch přestavby, rozvoj
sídelní struktury je řešen převážně doplněním zastavitelných ploch na okraji zastavěného území;
podmínky pro kvalitní bydlení jsou vytvářeny jednak vhodným rozmístěním ploch s rozdílným
způsobem využití a dále stanovením zásad pro ochranu zdravých životních podmínek a životního
prostředí



vymezením veřejně prospěšných staveb vytváří ÚP podmínky pro hospodárné vynakládání
prostředků na změny v území



v ÚP nejsou vymezeny plochy pro asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území



ÚP vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů (viz. kap. 6.
Odůvodnění ÚP)



při zpracování územního plánu byly uplatněny poznatky zejména z oboru architektury,
urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče



ÚP vytváří podmínky pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (viz. kap. 7. Odůvodnění ÚP)

5.
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍHO

ZÁKONA

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto
stavebnímu zákonu (dále jen SZ).
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Textová část odůvodnění

–

vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

–

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.

S ohledem na specifické podmínky a charakter území dle § 3 ods.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou
plochy smíšené obytné, plochy bydlení, plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy
veřejných prostranství, plochy sídelní zeleně, plochy výroby a skladování, plochy dopravní
infrastruktury, plochy technické infrastruktury a plochy smíšené nezastavěného území podrobněji
členěny nebo specifikovány.
S ohledem na specifické podmínky a charakter území byly stanoveny plochy s jiným způsobem využití
než je stanoveno v ust. § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 3 ods.4 jsou
vymezeny a podrobněji členěny další plochy s rozdílným způsobem využití:
– plochy zeleně (ZS) – důvodem k vymezení je ochrana zelených ploch v sídle
Z důvodu ochrany stávajících ploch před nežádoucím využitím či zrušením nebo v případě
infrastruktury z důvodu zajištění obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou byly vymezeny
2
některé plochy (např. PV, TI, NSp,…) s výměrou menší než 2000 m .

6.
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
1. Požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy jsou v obecné
rovině respektovány.
2. Požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů jsou
v obecné rovině respektovány.
3. Požadavky zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhl. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou v obecné rovině respektovány.
4. Požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou
v obecné rovině respektovány.
5. Požadavky zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhl. č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů jsou respektovány:
–

ochranné pásmo 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její
křižovatky s jinou pozemní komunikací, mimo souvisle zastavěné území

–

ochranné pásmo 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo
III. třídy, mimo souvisle zastavěné území

6. Požadavky zákona č. 266/94 Sb., zákon o drahách v platném znění jsou respektovány:
–

stavbou v ochranném pásmu dráhy (OPD) je stavba, která se nachází v prostoru po obou
stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou:

–

u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic
obvodu dráhy (u dráhy s rychlostí nad 160 km/hod 100 m)

7. Požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů jsou respektovány:
–

ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m na každou
stranu od vnějšího líce potrubí,

–

ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou
stranu od vnějšího líce potrubí,
10

Územní plán Haňovice

–

Textová část odůvodnění

u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0
m,

8. Požadavky zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou respektovány:
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního
toku, a to:
– u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry
9. Požadavky zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů jsou respektovány:
Ochranná pásma
Ochranné pásmo [m]
pro vedení realizovaná:
*do
**od
***od
31.12.1994
1.1.1995
1.1.2001

Druh zařízení

Nadzemní vedení
napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
bez izolace

10

7

7

s izolací základní

-

-

2

závěsná kabelová vedení

-

-

1

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí
stožárové

10

7

7

kompaktní a zděné

30

20

2

vestavěné

30

20

1

* podle vládního nařízení č. 80/1957
** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění
*** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění

Ochranná pásma plynovodů
Druh plynového zařízení

ochranné pásmo [m]

plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu)

1

ostatní plynovody (na obě strany od půdorysu), technologické objekty

4

Bezpečnostní pásma plynovodů
Druh plynového zařízení

bezpečnostní pásmo [m]

VTL plynovod do 40 barů nad DN 250

40

10. Požadavky zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů jsou respektovány:
–

Ochranné pásmo telekomunikačního vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu.

11. Požadavky zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou respektovány:
–

v řešeném území se nenacházejí
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Textová část odůvodnění

12. Požadavky zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích),
ve znění pozdějších předpisů
–

V řešeném území se nachází výhradní ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území.
Dobývací prostor se v území nenachází.

–

V řešeném území nejsou evidována poddolovaná území

–

V řešeném území nejsou evidována sesuvná území.

13. Požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů – vč. limitů využití území (významné krajinné prvky ze zákona, prvků ÚSES a)
jsou respektovány:
–

Významné krajinné prvky (VKP) ze zákona – les, vodní tok a údolní niva (údolní nivy nejsou
vyznačeny v grafické části). V řešeném území se nenacházejí registrované VKP. ÚP vymezuje
v rámci významných krajinných prvků plochy s odpovídajícím využitím.

14. Požadavky zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů jsou respektovány.
–

V rámci návrhu zastavitelných ploch byl kladen důraz na koncepci, která co nejméně narušuje
organizaci ZPF a odnímá jen nejnutnější plochu ZPF. V návaznosti na zastavěné území, kde je
obec možné prostorově rozvíjet, se nachází půdy vyšší bonity, takže nebylo možné se v rámci
návrhu vyhnout předpokládanému záboru těchto půd. Podrobnější odůvodnění ÚP viz kap. 13.
textové části II. Odůvodnění územního plánu.

15. Požadavky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně limitu využití území (pozemky do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa) jsou respektovány.
–

Stávající plochy PUPFL a plochy ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa jsou v územním plánu
zohledněny a dále řešeny např. stanovením podmínky na umístění objektů bydlení. Podrobnější
odůvodnění ÚP viz kap. 13. textové části II. Odůvodnění územního plánu.

16. Požadavky zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
jsou respektovány:
–

v k.ú. Haňovice není území s doloženým výskytem archeologických nálezů

–

Řešené území je z hlediska ochrany archeologického dědictví považováno za území
s doloženými archeologickými nálezy.

–

na katastrálním území obce se nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR viz kap.4.2. textové části územního plánu

17. Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
–

Válečné hroby jako limit vyplývající z tohoto zákona jsou respektovány viz výkres č. II.1
Koordinační výkres.

17. Požadavky vyhlášky č. 380/2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní.
b) Zóny havarijního plánování
Řešené území není součástí zón havarijního plánování.
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní.
b) Zóny havarijního plánování
Řešené území není součástí zón havarijního plánování.
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
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Textová část odůvodnění

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými
účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné
vlastnosti obytných a jiných budov.
K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době
válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty.
stálé úkryty – v obci se nenachází
Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) – budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného
a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým
účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je
vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních
objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány
svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců
s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním
úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby
obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.
Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje Obecný úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude
provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v
provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby
ukrytí obyvatel a návštěvníků sídla při vzniku mimořádné události (MU) v době míru zajišťuje
Obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie, únik
nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů
jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších
objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.
Hlavní kapacity jsou v prostorách obecního úřadu a školy.
Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno
orgány obce v jejich dokumentaci.
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Zajištění evakuace organizuje Obecní úřad. Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné
události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných
osob a osob bez přístřeší), využití obecního úřadu.
Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je
řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Obecní úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné
skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem
provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného
občanského vybavení.
Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany
a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území
V řešeném území nejsou nebezpečné látky skladovány, z hlediska využití ploch s rozdílným
způsobem využití (které řeší ÚP) není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno.
V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie.
Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není
úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace
K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru
obce zásadní:
doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena v souladu s platnou
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legislativou (vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd
zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu místních částí v případě
zneprůjezdnění komunikací v obci, místo zúženého profilu v historické zástavbě bude možno
objet po jiných komunikacích,
při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost
v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1
+ V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice,
sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle
možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.
Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel - jedná se o zařízení
napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná, nejlépe
betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany
příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry.
Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě
nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou nebezpečné látky skladovány. HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit
v rámci ÚP Haňovice.
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje,
zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. Při nouzovém
zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

6.1.

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR

Vzdušný prostor Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (dle ÚAP jev 102a).
V tomto vymezeném území - vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze
umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice,
nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení
nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně.
Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
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6.2 SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ
V rámci projednání byly osloveny tyto dotčené orgány:
1. Městský úřad Litovel, Odbor dopravy, nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel
2. Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
3. Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
4. Městský úřad Litovel, Odbor místního hospodářství a stavebních investic, nám. Přemysla
Otakara 778, 784 01 Litovel
5. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výk. státní spr. VIII., Krapkova 3, 779 00 Olomouc
6. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, KPÚ pro Olomoucký kraj,
Blatnická 383/1, 779 00 Olomouc - Hodolany
8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, Nová Ulice 74, 779 00 Olomouc
9. Ministerstvo dopravy, náb. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
11. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
12. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a,
Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a,
Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
14. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Morava,
15. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
16. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18,
728 03 Ostrava
17. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
18. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj, Kosmonautů 10, 779 00
Olomouc
19. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
20. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru 563/101, 779
00 Olomouc, Neředín
21. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Návrh byl upraven na základě následujících stanovisek a vyjádření:
 Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 3. 1.
2020 a 1. 7. 2020;
 Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 6. 12. 2019;
 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. 11. 2019 a ze dne 26. 10. 2020;
Vyhodnocení viz. kapitola 9.2. a 9.3 odůvodnění.
Žádný rozpor při pořizování návrhu Územního plánu Haňovice nevznikl.
Pořizovatel konstatuje, že návrh ÚP Haňovice je v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

7.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc ve svém stanovisku ze dne 3. 1. 2019 č. j. KUOK 649/2019 konstatoval, že „územní plán
Haňovice“ není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.
Zároveň Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc ve svém stanovisku ze dne 11. 12. 2018 č. j. KUOK 127487/2018 konstatoval,
že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
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8.
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
ZOHLEDNĚNO
Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, viz. kap. 7. textové části
Odůvodnění územního plánu Haňovice.

9.
VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO
ÚPRAVU NÁVRHU
9.1.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

ÚP Haňovice je zpracován na základě Zadání územního plánu Haňovice (dále jen zadání ÚP), které
bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 14. 1. 2019. Požadavky vyplývající ze zadání byly
respektovány.
V rámci prací na návrhu územního plánu se uskutečnily pracovní jednání, na kterých byly jednak
konkretizovány požadavky obce, jednak koordinovány jednotlivé záměry.
A)

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot
jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury:
požadavek

řešení v ÚP

Řešeným územím Územního plánu Haňovice
bude správní území obce Haňovice, které je
tvořeno jedním katastrálním územím – k. ú.
Haňovice o celkové rozloze 280 ha.
Zastavěné území bude aktualizováno v celém
řešeném území v souladu se stavebním
zákonem
a souvisejícími právními předpisy. Vymezení
zastavěného území bude na podkladu aktuální
katastrální mapy.
Území obce bude členěno na plochy s
rozdílným způsobem využití ve smyslu
obecných požadavků na vymezování ploch
(vyhláška č. 501/2006 Sb.) Plochy s rozdílným
způsobem
využití
bude
možno
s ohledem na specifické podmínky a charakter
území dále podrobněji členit.
ÚP Haňovice stanoví podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní
využití, dále přípustné využití, nepřípustné
využití, podmíněně přípustné využití se
stanovením konkrétní podmínky, případně
popis charakteru zástavby).
Cílem obce je vybudování kvalitních životních
podmínek jejích obyvatel. Stavební rozvoj
bydlení se bude rozšiřovat přiměřeně s
ohledem na potřeby obce a bude koordinován
s ohledem na dostupné kapacity veřejné
infrastruktury. Nové aktivity v zastavěném i
nezastavěném území nesmí ohrožovat životní
prostředí (hlukem, imisemi apod.), přírodní
hodnoty a zdroje (prvky ÚSES, chráněná
území přírody, cenné krajinné prvky, zdroje
vody a další.). Změny v krajině budou
směřovat k posílení ekologické stability území.

Splněno viz grafická část.

Splněno viz grafická část Územního plánu Haňovice.

Splněno viz grafická část a kap. C.1 textové části
Územního plánu Haňovice.

Splněno viz grafická část a kap. F.1 textové části
Územního plánu Haňovice.

ÚP zachovává kontinuitu se stávající urbanistickou
koncepcí a koncepcí technické infrastruktury viz
grafická část a kap. C. textové části Územního plánu
Haňovice.
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požadavek

řešení v ÚP

Budou prověřeny stávající vymezené návrhové
plochy a jejich potřebnost.

Prověřeno, viz kap. 11. textové části Odůvodnění
územního plánu Haňovice.

A.1) POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI
požadavek

řešení v ÚP

1. Bude aktualizováno zastavěné území
striktně v souladu s § 58 stavebního
zákona.

Splněno, bylo aktualizováno k 1.6.2019.

2. Prověřit stávající zastavitelné plochy a
nově navrhované zastavitelné plochy
především s ohledem na respektování
principů udržitelného rozvoje, ale také
s důrazem na zachování, či zlepšení
kvality stávajícího a budoucího života
obyvatel.

ÚP zachovává kontinuitu se stávající urbanistickou
koncepcí a chrání kompaktnost území obce. Plochy
přestavby a zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na míru využití zastavěného území a potenciál rozvoje
území, přičemž je kladen důraz na vyváženost všech
pilířů udržitelného rozvoje.

3. V územním plánu vyznačit všechny
zastavitelné
plochy
a
plochy
přestavby, zpracovat tabulku s jejich
výčtem, výměrou a charakteristikou.

Splněno, viz kap. C.2. textové části Územního plánu
Haňovice.

Stanovit podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití s určením
hlavního účelu využití (jeden hlavní
účel),
přípustného
využití,
nepřípustného využití, podmíněně
přípustného využití. Stanovit podmínky
pro
posuzování
podmíněné
přípustnosti
a
vysvětlit
pojmy
formulované v územním plánu.
Definovat
charakter
zastavěného
území, urbanistické a architektonické
hodnoty tohoto území. Stanovit
podmínky plošného a prostorového
uspořádání i pro stabilizované území,
včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu pro zastavěné území
(například výškovou regulaci zástavby,
intenzitu
využití
ploch,
způsob
zástavby apod.)

Splněno, viz kap. F. textové části Územního plánu
Haňovice.

5. Územním plánem budou respektovány
a případně do územního plánu
zapracovány všechny vydaná územní
rozhodnutí, územní souhlasy, kterými
byly umístěny stavby na území obce
Haňovice.

Splněno, územní plán respektuje zaměření technické
infrastruktury i aktuální přeparcelaci v obci viz grafická
části Územního plánu Haňovice.

6. Budou prověřeny a vhodně upraveny
podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití (zejména pro
plochy,
které
jsou
součástí
nezastavěného území s ohledem na
novelu SZ od 1. 1. 2018).

Splněno, viz kap. F. textové části Územního plánu
Haňovice.

4.

A.2.1. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR:
Prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn.
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požadavek

Textová část odůvodnění

řešení v ÚP

Z
Politiky
územního
rozvoje
vyplývá
požadavek respektovat republikové priority
územního plánování, zejména:
(14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie
a tradice. Tato území mají značnou hodnotu,
například i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu
s principy udržitelného rozvoje.

Územní plán prověřil možnosti rozvoje obce z hlediska
požadavků nových ploch bydlení souběžně s koncepcí
řešení krajiny (krajinný ráz – dlouhodobě hospodářsky
využívané zemědělské krajiny se zachovanou
strukturou původní pozemků v zahradách navazujících
na původní zástavbu obce) a doplněním prvků
ekologické stability. Respektuje charakteristickou
ucelenou zástavbu a zachovává kompaktnost obce.

V některých případech je nutná cílená ochrana
míst zvláštního zájmu, v jiných případech je
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné
celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty.
Územní plán prověří možnosti rozvoje obce
z hlediska požadavků nových ploch bydlení
souběžně s koncepcí řešení krajiny (krajinný
ráz – dlouhodobě hospodářsky využívané
zemědělské krajiny se zachovanou strukturou
původní pozemků v zahradách navazujících na
původní zástavbu obce) a doplněním prvků
ekologické stability.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských
území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské,
především
orné
půdy
a ekologických funkcí krajiny.

Územní plán prověřil možnost rozvoje, zachovává
koncepci z platné dokumentace a vytváří podmínky pro
rozvoj primárního ( viz návrhové plochy Z12 a Z13).

Územní plán prověří možnosti rozvoje při
zohlednění výše zmíněného.
(16)
Při stanovování způsobu využití území
v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost
komplexním
řešením
před
uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují
stav i hodnoty území. Vhodná řešení
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli
a v souladu s určením a charakterem oblastí,
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Při řešení návrhu územního plánu byly stanoveny
zásady koncepce rozvoje obce, urbanistické koncepce
a ochrany přírodních i kulturních hodnot území, které
zajistí zachování hodnot řešeného území (viz textová
část kap. B.1 a B.2).

Při řešení návrhu územního plánu budou
stanoveny zásady koncepce rozvoje obce,
urbanistické koncepce a ochrany přírodních
i kulturních hodnot území, které zajistí
zachování hodnot řešeného území.
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

(19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční
využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského,
vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a
lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace.

V rámci řešení bylo hospodárně využíváno zastavěné
území ( viz přestavbové plochy P1-P3) a zajištěna
ochrana nezastavěného území, tím že není navržena
zástavba bez návaznosti na zastavěné území.

Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných
Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní
důsledky
suburbanizace
pro
udržitelný rozvoj území.

V rámci řešení bylo hospodárně využíváno zastavěné
území ( viz přestavbové plochy P1-P3) a zajištěna
ochrana nezastavěného území, tím že není navržena
zástavba bez návaznosti na zastavěné území.

V rámci řešení bude hospodárně využíváno
zastavěné území a zajištěna ochrana
nezastavěného území.
(20)
Rozvojové záměry, které mohou
významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat
do co nejméně konfliktních lokalit a následně
podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné,
respektovat veřejné zájmy např. ochrany
biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního
fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci
a respektování
územních
systémů ekologické stability a zvyšování a
udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině
a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územích, zvyšování
a udržování rozmanitosti venkovské krajiny.
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu
s ohledem na cílové charakteristiky a typy
krajiny a vytvářet podmínky pro využití
přírodních zdrojů.

Územní plán prověřil, upřesnil a doplnil prvky systému
ekologické stability a tím podpořil ekologickou a
vodohospodářskou stabilitu, zachování a obnovu
rozmanitosti krajiny i estetické hodnoty.
Rozvojové plochy VX jsou umístěny v návaznosti na
stávající areál a od okolní krajiny odcloněny lokálním
biokoridorem. Trasování prvků ÚSES je upřesněno.

Územní plán prověří možnosti doplnění prvků
systému ekologické stability a bude uplatňovat
všeobecně uplatňovat opatření v krajině
v zájmu
zvýšení
její
ekologické
a
vodohospodářské stability, zachování a
obnovy rozmanitosti i estetické hodnoty.
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požadavek

(20a) Vytvářet
územní
podmínky
pro
zajištění migrační propustnosti krajiny pro
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména
při
umísťování
dopravní
a technické
infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel
s ohledem
na
zajištění
přístupnosti
a prostupnosti krajiny.

Textová část odůvodnění

řešení v ÚP
Zásady zajišťující migrační prostupnost krajiny pro
volně žijící živočichy a pro člověka jsou dány
vymezenými prvky ÚSES a dopravním skeletem včetně
systému účelových komunikací.
Jsou stanoveny zásady zajišťující prostupnost,
trasování účelových komunikací je stabilizováno a
doplněno (např. plocha DX (Z9)).

Budou stanoveny zásady zajišťující migrační
prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy
a pro člověka.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití
předpokladů
území
pro
různé
formy
cestovního
ruchu
(např.
cykloturistika,
poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území (obzvláště ve specifických
oblastech). Podporovat propojení z hlediska
cestovního ruchu atraktivních míst turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo).

V rámci návrhu územního plánu byly prověřeny
možnosti návrhu cyklostezek a byly ponechány pouze
stávající cyklotrasy.

V rámci návrhu územního plánu budou
prověřeny možnosti návrhu cyklostezek.
(25)
Vytvářet podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatel před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území
(zápaly, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat
rozsah
případných
škod.
Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umisťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení
území určených pro umisťován k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod
v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé
akumulaci vod.

Územní plán prověřil podmínky pro možnost uplatnění
protierozních opatření a pro možnost uplatnění dalších
opatření pro zvýšení retenčních schopností území,
snížení rizika vodní a větrné eroze. ÚP vymezuje
plochy Y pro umístění protierozních opatření, které
budou řešeny podrobnější dokumentací.

Územní plán prověří podmínky pro možnost
uplatnění protierozních opatření a pro možnost
uplatnění dalších opatření pro zvýšení
retenčních schopností území, snížení rizika
vodní a větrné eroze.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména
dodávku vody a zpracování odpadních vod
je nutno koncipovat tak, aby splňovala
požadavky na vysokou kvalitu života
v současnosti i v budoucnosti.

V obci jsou vybudována technická infrastruktura
(plynovod, rozvody elektrické energie, rozvody
elektronických komunikačních sítí, …), je vybudovaný
veřejný vodovod a veřejná kanalizaci, odpadní vody
jsou odváděny na ČOV Litovel.

Územní plán bude respektovat koncepci
dodávky vody a odkanalizování obce.
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požadavek

(31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie
z obnovitelných
zdrojů,
šetrné
k životnímu prostředí, s cílem minimalizace
jejich negativních vlivů a rizik při respektování
přednosti zajištění bezpečného zásobování
území energiemi. (Viz také Lipská charta, bod
I. 2)

(31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj
Územní plán nebude vymezovat nové plochy
pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby. Územní plán případně
stanoví podmínky pro možnosti uplatnění
obnovitelných
zdrojů
energie,
zejména
fotovoltaických panelů, ale pouze v zastavěném
území a zastavitelných plochách, jako součást
stavby hlavní.

Textová část odůvodnění

řešení v ÚP
Územní plán nevymezuje nové plochy pro rozvoj
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby.

Nejsou
stanoveny
podmínky
pro
umístění
fotovoltaických panelů v zastavěném území a
zastavitelných plochách.

A.1.2. Požadavky vyplývající ze ZÚR OK, popřípadě z dalších širších územních vztahů
A.1.2.1. Požadavky z hlediska priorit územního plánování
požadavek

odst.3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav
polycentrického osídlení Olomouckého kraje.
odst. 5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a
civilizační
hodnoty
území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického dědictví.
odts.5.4.1.8.
podporovat
provádění
pozemkových úprav směřujících k ochraně
půdy proti větrné erozi.

řešení v ÚP
Územní plán zachovává současný stav polycentrického
osídlení.
Při řešení návrhu územního plánu byly stanoveny
zásady koncepce rozvoje obce, urbanistické koncepce
a ochrany přírodních i kulturních hodnot území, které
zajistí zachování hodnot řešeného území.
Územní plán vymezuje plochy pro protierozní opatření
(viz hlavní výkres).

A.1.2.2. Požadavky z hlediska rozvojových oblastí a rozvojových os
požadavek

řešení v ÚP

6. Na území Olomouckého kraje respektovat
tyto rozvojové oblasti: 6.1. rozvojovou oblast
navazující na vymezení v Politice územního
rozvoje ČR 2008 – OB8 Rozvojová oblast
Olomouc a upřesněnou v Zásadách územního
rozvoje Olomouckého kraje ve výkresu B.1.
pod označením RO 1 Olomouc.
odst. 6.1.1. Vymezení RO 1 (seznam obcí):
Bělkovice – Lašťany, Bohuňovice, Bukovany,
Bystročice, Bystrovany, Dolany, Grygov,
Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, KožušanyTážaly, Krčmaň, Lutín, Majetín, Mrsklesy,
Olomouc, Přáslavice, Samotíšky, Tovéř, Velká
Bystřice, Velký Týnec, Křelov-Břuchotín,
Skrbeň, Příkazy, Náklo, Červenka, Haňovice,
Litovel, Uničov, Šternberk, Štarnov, Horka nad
Moravou, Liboš, Štěpánov, Slatinice.
6.1.2.1. Řešit územní souvislosti obchvatu

Respektováno.

Řešeným územím komunikace neprochází.
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Textová část odůvodnění

rychlostní silnice R35
(převzato z PÚR ČR).
6.1.2.2. Řešit územní
Olomouc-Šternberk.

kolem

souvislosti

Olomouce
silnice

I/46

Řešeným územím komunikace neprochází.

6.1.2.3.
optimalizovat
řešení
veřejné
infrastruktury v koordinaci s lokalizací
průmyslových zón.
6.1.2.4. minimalizovat negativní dopady na
životní prostředí v návaznosti na hlavní
rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a
lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména
průmyslových zón).
6.1.2.5. řešit územní souvislosti dopravních
vazeb Uničova, Litovle na R35 při minimalizaci
dopadů na podmínky životního prostředí.

Řešeného území se nedotýká.

6.1.2.6 řešit územní souvislosti propojení
úpravny vody Dubicko se skupinovým
vodovodem Litovel.
6.1.2.7. z hlediska přípustnosti těžbu
nerostných surovin orientovat do území ploch
ložisek a prognózních zdrojů s nejnižšími
střety, popř. řešitelnými limity u podmíněně
vyhovujícího území.
6.1.2.8 pro budoucí exploataci nerostných
surovin se považuje za problematickou oblast
CHKO Litovelské Pomoraví a kulturní krajina
oblasti Nové Zámky KKO3.
6.1.2.9.Koordinovat rozvojové možnosti sídel s
protipovodňovou ochranou území a zájmy
ochrany přírody.

Řešeného území se nedotýká.

Řešeného území se netýká, stabilizovaná i návrhová
plocha výroby a skladování se specifickým určením se
nachází mimo obytnou zástavbu, dopravní obsluha
těchto ploch je rovněž mimo obytnou zástavu.
V řešeném území jsou vymezeny dvě plochy pro dálnici
D35, které vzhledem se své poloze nemají dopad na
podmínky životního prostředí.

V řešeném území byla těžba ukončena, územní plán
respektuje geologické limity v území.

Řešeného území se nedotýká.

Zájmy ochrany přírody jsou respektovány mimo jiné
vymezením prvků ÚSES.

A.1.2.3. Požadavky z hlediska rekreace a cestovního ruchu
požadavek

řešení v ÚP

73.3.3. Ze stanovených požadavků ZÚR OK
nadmístního významu na koordinaci územně
plánovací činnosti obcí a na řešení v ÚPD
spadá území Haňovic do rekreačního
krajinného celku (RKC) Bouzovsko, kde je
třeba řešit a využívat území v souladu
s pokyny uvedenými v Územní studii území se
zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní
ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území
Olomouckého kraje (Urbanistické středisko
s.r.o. Ostrava, 2010):
 Podporovat
rozvoj
rekreace
a
cestovního ruchu jako významného
zdroje
pracovních
příležitostí
a
možností podnikání.

Územní plán podporuje rozvoj rekreace vymezením
ploch smíšených obytných venkovských, charakter
území neumožňuje vytvářet podmínky pro realizaci
ploch cestovního ruchu.



Nepřipustit v území RC realizaci
staveb a zařízení, která by svým
provozem nebo charakterem (zejména
provozy s nadměrnou hlučností,
prašností, event. s nároky na těžkou
dopravu
a
zařízení
s výraznou
vertikální siluetou) narušovaly krajinný
ráz a omezovaly rekreační využitelnost
území.

Stávající areál i návrhové plochy VX respektují krajinný
ráz a svým provozem a charakterem ho nenarušují
(včetně zakomponování prvků ÚSES).
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požadavek





Podporovat rozvoj pěších turistických,
cykloturistických
a
lyžařských
běžeckých tras a rozvoj agroturistiky.
Podporovat
zřizování
nových
naučných stezek a přírodních a
krajinných atrakcí (např. arboreta).
Podporovat rozvoj jezdeckých sportů
(jízdárny, hippostezky) a rozvoj
balónového létání.

Textová část odůvodnění

řešení v ÚP
Je respektována stávající cyklotrasa, nové trasy nejsou
navrhovány.
Charakter území neumožňuje zřizování těchto stezek,
území má lokální význam.
Charakter účelových komunikací v území umožňuje
využití jako hippostezky.

A.1.2.4. Požadavky z hlediska ochrany a využití nerostných surovin
požadavek

řešení v ÚP

odst. 75.1.2. Pro ložisko Nasobúrky (cihlářská
surovina) CHLÚ Haňovice I a CHLÚ Haňovice
II - objekt lze využít v plném rozsahu (objekt je
s vyřešenými střety zájmů, popř. bez střetů
zájmů, popř. s řešitelnými střety) - zásada č. 2

Jsou respektována chráněná ložisková území. Na jejich
území jsou navrhovány pouze prvky ÚSES, jejichž
funkce bude dočasně pozastavena při případné těžbě,
a obnovena po jejím ukončení.

A.1.2.5. Požadavky z hlediska ochrany kulturních a civilizačních hodnot
požadavek

odst. 76. Respektovat zásady ochrany
kulturních památek a podmínky ochrany
památkově chráněných území (památkové
zóny, památková ochranná pásma, území s
archeologickými nálezy).

řešení v ÚP
Při řešení návrhu územního plánu byly respektovány
hodnoty v území i kulturní limity.

A.1.2.6. Požadavky z hlediska provádění změn v území
požadavek

řešení v ÚP

odst. 90.1 Zachovat ráz urbanistické struktury
území se specifickými hodnotami, jedinečné
kulturní krajiny, jejich ochrana hodnot území by
měla být vyvážena se sociálně ekonomickým
využitím území.

Územní plán zachovává ráz urbanistické struktury
respektující typickou sevřenou zástavbu.

odst. 90.2 Vytvářet předpoklady pro zvyšování
obytné
atraktivity
území
a
rozvoj
perspektivních funkcí.

Územní plán vytváří podmínky pro kvalitní obytné
prostředí vymezením ploch veřejné zeleně i sídelní
zeleně (soukromé a vyhrazené).

odst. 90.4 Nepodporovat vznik „satelitních
městeček“ mimo zastavěné území sídla a již
založenou sídelní strukturu.

Územní plán respektuje založenou sídelní strukturu a
návrhové plochy situuje v návaznosti na zastavěné
území.

odst. 91.1 Změny v území, zejména návrh
rozvojových ploch bydlení a dimenzování
nároků na technickou infrastrukturu, provádět s
ohledem na hospodárné využití zastavěného
území, zejména existujících proluk v zástavbě
a ploch nevyužitých.

Návrh územního plánu vymezuje plochy přestavby (P1P3).

odst. 91.3 Návrh rozvojových ploch bydlení
stanovit přiměřeně s ohledem na očekávanou
koupěschopnou poptávku v území obce i
spádového území a možnosti optimálního
využití území (nároky na vyvolané investice ve
veřejné infrastruktuře).

Koncepce návrhových ploch vychází z reálné potřeby
obce, která je podložená výpočtem potřebnosti i
polohou v blízkosti města Litovle.
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

odst. 91.6 Při bilanční prognóze vývoje počtu
obyvatel a bydlení v jednotlivých obcích v
rámci zpracování ÚP obce vycházet z bilancí
založených na hodnocení:
- odst. 90.1.6.1 vývoje počtu obyvatel;
- odst. 90.1.6.2 odhadu odpadu bytů a
vývoje druhého bydlení;
- odst.
90.1.6.3
odhadu
poklesu
zalidněnosti bytů.

Splněno viz textová část Odůvodnění kap.13.

Odst. 91.7. Bilance a prognózy vývoje počtu
obyvatel a bydlení zpracované v rámci územně
analytických podkladů popř. průzkumů a
rozborů považovat za výchozí podklad:
- odst. 91.7.1 při návrhu koncepce
rozvoje veřejné infrastruktury obce;
- odst. 91.7.2 pro stanovení reálného
rozsahu nové bytové výstavby;
- odst. 91.7.3 pro vymezení nových
zastavitelných území obce pro bydlení.

Splněno viz textová část Odůvodnění kap.13

Z krajských územně plánovacích podkladů je dále třeba respektovat:
požadavek

řešení v ÚP

Z krajských územně plánovacích podkladů je
třeba respektovat:
-

-

-

-

-

Plán rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje
Plán
odpadového
hospodářství
Olomouckého kraje, vydaný ve formě
obecně
závazné
vyhlášky
Olomouckého kraje č. 2/2004
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje
Integrovaný program snižování emisí
Olomouckého kraje, vydaný nařízením
OK v r. 2004
Program zlepšení kvality ovzduší –
zóna Střední Morava-CZ07
Koncepce rozvoje silniční sítě na
území Olomouckého kraje
Koncepce strategie ochrany přírody a
krajiny pro území Olomouckého kraje
Územní studie - Větrné elektrárny na
území Olomouckého kraje (Ecological
Consulting a.s.)
Studie ochrany před povodněmi na
území Olomouckého kraje,
Územní generel dopravy silnic II. a III.
třídy na území Olomouckého kraje,
Územní
energetická
koncepce
Olomouckého kraje.
Územní studie rozvoje cyklistické
dopravy v Olomouckém kraji;
Územní studie rekreačních celků RC24 a RC6-12;

Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení
ÚP.
Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení
ÚP.

Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení
ÚP.
Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení
ÚP.
Respektováno, koncepce ÚP zohledňuje zásady pro
tvorbu ÚPD z hlediska ochrany ovzduší, realizace
opatření ke snižování emisí možná v rámci ploch
s rozdílným využitím území.
V obecné rovině splněno.
Respektováno.
Respektováno.

V obecné rovině splněno.
V obecné rovině splněno.
Respektováno.
V obecné rovině splněno.
V obecné rovině splněno.
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

Územní studie lokalit rozvojových
ploch pro podnikatelské aktivity v
rozvojové oblasti RO1 Olomouc,
Šternberk, Uničov, Litovel;
- Územní studie krajiny pro území
Olomouckého kraje, včetně návrhu
opatření v souvislosti s adaptací na
změny klimatu;
- Studie ochrany před povodněmi na
území Olomouckého kraje;
- Strategie rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje.
1. Zohlednit navržené, prověřené a posouzené
řešení problémů v území z územních studií
vložených do evidence územně plánovací
činnosti.
2. Prověřit a řešit návaznosti na územně
plánovací dokumentaci sousedních obcí:
především
návaznosti
dopravní
a
technické
infrastruktury
(zejména
cyklostezek), územního systému ekologické
stability a limitů využití území.

V obecné rovině splněno.

3. Respektovat platné územně plánovací
dokumentace sousedních obcí a koordinováno
s nimi funkční a prostorové využití řešeného
území (veřejná infrastruktura nadmístního
významu, skladebné části ÚSES apod.).

Splněno viz textová část Odůvodnění kap.3. a textová
část Územního plánu kap. C, D a E.

-

Respektováno. Jsou respektovány krajinné pohledové
osy, navrženy plochy pro protierozní opatření, realizace
opatření pro podporu ekologické stability krajiny možná
v rámci ploch s rozdílným využitím území.
Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení
ÚP.

Zjištěné požadavky
zapracovány.

a

skutečnosti

jsou

do

ÚP

Splněno viz textová část Odůvodnění kap.3.

A.1.3. Požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů
požadavek

řešení v ÚP

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje
území, vytvořit územní podmínky pro využití
silných stránek a příležitostí i pro řešení
slabých stránek a hrozeb.
Chránit a rozvíjet hodnoty v území uvedené v
ÚAP.
Nevyužité zastavitelné plochy z dosud
platného územního plánu obce prověřit ze
současných hledisek potřebnosti, střetů s
hodnotami a limity využití území, reálnosti
napojení
na
technickou
a
dopravní
infrastrukturu a na základě tohoto prověření
tyto plochy převzít, upravit či úplně vyloučit
z nového územního plánu.
Požadavky obce a občanů na vymezení
nových zastavitelných ploch územním plánem
posuzovat ve vztahu k celkové koncepci
rozvoje obce, za současného uplatňování
požadavků na ochranu hodnot řešeného
území a při respektování limitů využití území a
s ohledem na morfologii terénu.

Respektováno.

Respektováno.
Území bylo prověřeno, návrhové plochy byly
aktualizovány vzhledem k potřebám a situaci v území.

Požadavky byly posouzeny a vzhledem k celkové
koncepci a ochranu hodnot řešeného území nebyly
vymezeny.
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

Prověřit vymezení nových zastavitelných ploch
s rozdílným způsobem využití nutných pro
udržitelný rozvoj obce a zajištující rovnoměrný
rozvoj
jednotlivých
složek
společnosti
(zejména těch pro bydlení, občanskou
vybavenost, pracovní příležitosti, infrastrukturu
atd.).
Stanovit podmínky prostorového uspořádání
zastavěného a zastavitelného území s
ohledem na stávající hodnoty území tj.
charakteristickou strukturu zástavby, její
parcelaci, typický způsob umísťování staveb,
orientaci nezastavěných částí pozemků
(zahrad) směrem do volné krajiny včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Chránit stávající významné prvky sídelní
zeleně a další přírodní prvky a navrhnout jejich
další rozvoj, zejména v souvislosti s
rozšiřováním zastavěného území. Zajistit
propojenost a návaznost systému zeleně sídla
na krajinnou zeleň.
Respektovat zájmy obrany státu a civilní
ochrany obyvatelstva a majetku.

Prověřeno a vymezeny plochy smíšené obytné
venkovské, plochy výroby a skladování se specifickým
využitím.

Splněno, viz textová část územního plánu Haňovice.

Splněno, vymezeny plochy zeleně.

V obecné rovině respektováno.

A.1.4. Požadavky občanů a organizací
požadavek

řešení v ÚP

Požadavek na zahrnutí pozemků p.č. 69/1 a 338/1 k možné výstavbě
rodinných domů (plochy bydlení).

Splněno,
navrženo
součást plochy Z3.

Požadavek na zahrnutí pozemků 31/1 a 31/2 k možné výstavbě
rodinných domů (plochy bydlení).

Splněno,
navrženo
jako
plocha
P2
v upravené
poloze.
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Textová část odůvodnění

Požadavek na zahrnutí pozemků p.č. 21/28 a 21/27 k možné výstavbě
rodinných domů (plochy bydlení).

Vzhledem
k celkové
koncepci a ochraně hodnot
řešeného
území
nebyly
pozemky vymezeny.
I
nadále
bude
držena
koncepce zachování ploch
zahrad (nyní NSx - plochy
smíšené
nezastavěného
území – jiná specifická
funkce) jako "ochranné zóny"
mezi
zemědělským
družstvem
a
plochami
bydlení.

Požadavek na zahrnutí pozemků p. č. 137/21 a p. č. 137/3 v k. ú.
Haňovice k možné výstavbě rodinných domů (plochy bydlení).

Vzhledem
k celkové
koncepci a ochraně hodnot
řešeného
území
nebyly
pozemky vymezeny.
I
nadále bude držena
koncepce zachování ploch
zahrad (nyní NSx - plochy
smíšené
nezastavěného
území – jiná specifická
funkce) jako "ochranné zóny"
mezi
zemědělským
družstvem
a
plochami
bydlení.

A.1.5. Další požadavky vyplývající z projednání
A.1.5.1. Požadavky z hlediska ochrany a využití nerostných surovin
požadavek

řešení v ÚP

V území respektovat a do územního plánu zapracovat: plochu výhradního
ložiska cihlářské suroviny č. B3 131000 Nasobůrky, chráněnou
chráněnými ložiskovými územími (CHLÚ): č. 13100001 Haňovice II, č.
13100003 Nasobůrky, č. 13100002 Haňovice I.
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Textová část odůvodnění

A.1.5.2. Požadavky z hlediska obrany státu
požadavek

řešení v ÚP

1. Vzdušný prostor Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a).
V tomto vymezeném území - vzdušném prostoru pro létání v malých a
přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových
staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren,
speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice,
nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru
vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně.
Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené
území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do grafické
části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou
poznámku: „Celé správní území obce je situováno ve vzdušném prostoru
pro létání v malých a přízemních výškách Ministerstva obrany ČR”.
2. Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z
hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175
zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační,
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území
zapracujte do grafické části např. formou následující textové poznámky
pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb“.

Respektováno.

Respektováno.

A.1.5.3. Požadavky z hlediska ochrany veřejného zdraví
požadavek

řešení v ÚP

Orgán ochrany veřejného zdraví v následném stupni územně plánovací
dokumentace požaduje, aby na území obce Haňovice zpracovatel
specifikoval a konkrétně vymezil návrh jednotlivých ploch pro bydlení,
výrobu a dopravu.

Respektováno.

A.1.5.4. Požadavky z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva
požadavek

řešení v ÚP

1. Při zpracování územního plánu obce vycházet z analýzy ohrožení
regionu stávajícími a očekávanými riziky a hledat nové směry v zajištění
bezpečného života obyvatel.
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Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

2. Vytvořit podmínky pro varování a informování občanů. Dále se věnovat
rozvoji a ochraně kritické infrastruktury, která je nezbytnou součástí potřeb
pro udržitelný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou součástí musí být
zohlednění dopadu nově připravovaných řešení na funkční systém
ochrany obyvatelstva hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a
na rozvoj systému ochrany obyvatelstva v turistických a rekreačních
oblastech. Upozorňujeme na povinnost obce dle § 29 zákona č. 133/85
Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat pro
potřeby svého územního obvodu v rámci občanské vybavenosti popř.
ploch veřejné vybavenosti i výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a
požárně bezpečnostních zařízení.
3. Při řešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb,
tak bývalých výrobních a skladovacích areálů především z pohledu
bezpečnosti obyvatelstva (nebezpečí vzniku požárů, mimořádných
událostí s únikem nebezpečných látek atd.).
4. Dopravní infrastrukturu řešit i z pohledu bezpečnosti obyvatelstva, které
je ohroženo zejména hustotou silničního provozu a přeplněním ulic
zaparkovanými vozidly. Totální neprůjezdnost pro vozidla zasahujících
složek IZS vede k zamezení možnosti poskytnout nezbytnou a státem
garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby nových komunikací včetně
úprav komunikací stávajících by měly odpovídat požadavkům na zajištění
příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému
včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na
nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními předpisy
požadovány. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v
nových rozvojových plochách, zejména u bytové výstavby.
5. V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou navrhnout i
zásobování vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými
technickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty
požární vodou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů,
vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody
(požární nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch atd.).
6. Při řešení zásobování plynem řešit návrhy hlavních tras plynovodů i s
ohledem na bezpečnost občanů.
7. Zpracovat analýzu dopadu rozvojových záměrů na vytváření podmínek
stability a bezpečnosti obyvatel regionu ve vazbě na rozvoj a modernizaci
prvků bezpečnosti území.

V obecné rovině
respektováno.

Respektováno.

Respektováno.

Splněno, viz kap. 10.4.2
textové části Odůvodnění
územního
plánu
Haňovice.

Respektováno.
Rozsah návrhových
ploch nemá dopad na
stabilitu a bezpečnost
obyvatel regionu.

A.2) POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
A.2.1. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR:
požadavek

řešení v ÚP

Z Politiky územního rozvoje vyplývá požadavek respektovat republikové
priority územního plánování, zejména:
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny.
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Splněno,
návrhové
plochy Z15 a
Z16
navazují na stávající
plochu a nefragmentují
krajinu.

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

V obci jsou vybudována
technická infrastruktura
(plynovod,
rozvody
elektrické
energie,
rozvody
elektronických
komunikačních sítí, …),
je vybudovaný veřejný
vodovod
a
veřejná
kanalizaci, odpadní vody
jsou odváděny na ČOV
Litovel.

A.2.2. Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje respektovat:
požadavek

řešení v ÚP

ZÚR OK kapitola A.4.1.1. Komunikační síť
odst. 17 Na území Olomouckého kraje respektovat koncepci rozvoje
základní komunikační sítě, která je tvořena tahy mezinárodního a
celostátního významu, tahy nadregionálního významu a tahy krajského
významu, a to včetně doprovodných a souvisejících staveb.
Respektovat a vymezit koridor D14 dopravní infrastruktury - D35
homogenizace na normový profil směrově dělené komunikace,
rekonstrukce křižovatek, v úseku Mohelnice – Křelov/Skrbeň (veřejně
prospěšná stavba).
ZÚR OK kapitola A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou

Respektováno.

Respektováno, územní
plán vymezuje plochy
Z15 a Z16.

Návrh ÚP je v souladu
s návrhem
uvedených
dokumentací.

odst. 56 Při návrhu zásobování pitnou vodou v územních plánech obcí
vycházet z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého
kraje a Národních plánů povodí Dunaje a Odry a Plánů dílčích povodí
Moravy a přítoků Váhu, dílčího povodí Dyje a dílčího povodí Horní Odry.
ZÚR kapitola A.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod

odst. 59. Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních
plánech obcí vycházet z aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Olomouckého kraje a z Národních plánů povodí Dunaje a Odry
a Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčího povodí Dyje a
dílčího povodí Horní Odry.
V sídlech s méně jak 10 000 ekvivalentních obyvatel upřednostňovat
napojení těchto sídel na stávající větší čistírny odpadních vod (dále jen
„ČOV“) a budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit
větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod.
ZÚR kapitola A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií
odst. 61 Na území Olomouckého kraje respektovat zařízení a liniové
stavby nadmístního významu elektrizační soustavy s jejich ochrannými
pásmy.

Obec má
kanalizaci
odpadních
Litovel.
Obec má
kanalizaci
odpadních
Litovel.

vybudovanou
s odvedení
vod na ČOV
vybudovanou
s odvedení
vod na ČOV

Obec má vybudovanou
kanalizaci
s odvedení
odpadních vod na ČOV
Litovel.
V ÚP jsou zakresleny
trasy dle platných ÚAP a
jsou respektovány.
V řešeném území se
nenacházejí.
V ÚP jsou zakresleny
trasy a zařízení dle
platných ÚAP a jsou
respektovány.

ZÚR kapitola A.4.2.5. Elektronické komunikace
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Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

odst. 63 Na území Olomouckého kraje pro zabezpečení elektronických
komunikací jednotlivých operátorů respektovat:

V ÚP jsou zakresleny
trasy a zařízení dle
platných ÚAP a jsou
respektovány.



odst. 63.1. stávající elektronické komunikační zařízení a liniové
stavby komunikační infrastruktury nadmístního významu,



odst. 63.2 stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje,



odst. 63.3 stávající radiokomunikační objekty televizních a
rozhlasových vysílačů a televizních převáděčů.

odst. 64. Při výstavbě objektů a anténních stožáru veřejných
radiokomunikačních sítí, zejména v horských oblastech a chráněných
krajinných oblastech vyžadovat koordinaci všech operátorů a povolovat
pouze jednu stavbu společnou pro všechny operátory.

V ÚP nejsou navrženy
nové plochy.

Obec má vybudované
STL plynovody.

ZÚR kapitola A.4.2.6. Zásobování plynem
odst. 65.3 Na území obce respektovat stávající dálkové VTL plynovody
páteřní distribuční soustavy zabezpečující zásobování území kraje
zemním plynem.
A.2.3. Požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů
požadavek

řešení v ÚP

Řešit homogenizaci trasy D35.
Řešit problematiku likvidace odpadních vod – respektovat zpracovanou
dokumentaci, vymezit plochy a koridory.
V územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika
negativních projevů extravilánových vod v části katastru.

Prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské
půdy

Prověřit možnosti vymezení ploch pro trvalé travní porosty.

Prověřit a navrhnout napojení nově vymezovaných zastavitelných ploch
na technickou infrastrukturu.

Obec
má
nově
vybudovanou kanalizaci.
V ÚP jsou navrženy
plochy Y pro umístění
protierozních
opatření,
tato
opatření
budou
řešena
podrobnější
dokumentací.
V ÚP jsou navrženy
plochy Y pro umístění
protierozních
opatření,
tato
opatření
budou
řešena
podrobnější
dokumentací.
Bylo prověřeno a jsou
vymezeny plochy plochy
smíšené nezastavěného
území – přírodní.
Nové rozvojové plochy
jsou
napojeny
na
technickou infrastrukturu.

A.2.4. Požadavky vyplývající z projednání
požadavek

řešení v ÚP

1. Respektovat silniční ochranné pásmo v souladu se zákonem č. 13/1996
Sb., o pozemních komunikacích dálnice D 35, tj. 100 m od osy přilehlého
jízdního pásu dálnice.
2. Výhledově je plánována modernizace a homogenizace šířkového
uspořádání dálnice 35, proto je požadováno v územním plánu Haňovice
vymezit pás o šířce 10 m na obě strany od hrany stávajícího tělesa
dálnice a záměr homogenizace dálnice D 35 zařadit mezi veřejně
prospěšné stavby.
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Respektováno.

Respektováno,
vymezeny plochy Z15 a
Z16.

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

3. U návrhu dopravního připojení nových ploch je nutno postupovat v
souladu s § 12 „Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí k silnicím
a místním komunikacím" a s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování
pozemních komunikací' vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 73
6110 "Projektování místních komunikací' a ČSN 73 6102 "Projektování
křižovatek na pozemních komunikacích" v aktuálním znění.

4. Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční
trať č. 273 Prostějov - Červenka, která je ve smyslu § 3 zákona č.
266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální.
Respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona.
5. V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v
ochranném pásmu dráhy (lokalita 1) zařadit objekty a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití
podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni
projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech.
6. Respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a
bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů energetického zákona.
7. Zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech časti ÚP.
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o
plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na
e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuceplynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.
8. Pro obnovu a údržbu plynárenského zařízení respektovat stavební a
pracovní manipulační pruh v potřebné šíři dle TPG 702 04, ČSN EN 1610
a ostatních souvisejících legislativních a normovaných předpisů a to
především tak, aby byl naplněn § 11 zákona č. 458/2000 Sb. - tj. aby nám
bylo průchodností územím umožněno zajistit splnění požadavků
bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými
normami a technickými pravidly v plynárenství, která jsou registrována u
Hospodářské komory České republiky.

Respektováno, plochy
výroby a skladování jsou
situovány v okrajové části
obce, blízkost ploch
výroby a skladování a
ploch s možností bydlení
je v území dlouhodobě
stabilizovaná, nejsou
vymezovány nové plochy
směn s možností bydlení
ve vazbě na plochy
výroby a skladováni.
Respektováno.

Splněno viz textová část
územního plánu bod
92.4. kap. F .

Respektováno.

Respektováno, jsou
zakresleny plynárenská
zařízení dle platných
ÚAP.
Respektováno.

A.3) POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ
MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V §18 ODST. 5
STAVEBNÍHO ZÁKONA:
požadavek

řešení v ÚP

1. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb.

Respektováno.

2. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů – lesy, vodní toky.

Respektováno
vymezením ploch
s rozdílným využitím
území.
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Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

3. Je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu tak, aby byla zajištěna ochrana zemědělské
půdy. Pořizovatelé a projektanti územní plánovací dokumentace jsou
povinni řídit se zásadami této ochrany dle § 4 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které
je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond,
a to zpravidla ve srovnání s jinou možnou variantou, výhodnou i z hlediska
zájmů ochrany zemědělského půdního fondu. Je nutné dodržet postupy
dané § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu k
zajištění zájmů ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. Při
vyhodnocování potřeby záboru zemědělské půdy je současně nezbytné
současně vycházet z čl. II.

Respektováno, viz kap.
13. textové části
Odůvodnění územního
plánu Haňovice.

Metodického pokynu MŽP OOLP/1067/96, kdy se tato zjištění musí
zapracovat do podkladů předloženého návrhu. V případě převzatých
ploch je nezbytné v tabulkovém přehledu tyto plochy vyznačit tak, aby
bylo zřejmé, že se jedná o plochy již v předchozí, platné dokumentaci
projednané. Současně je však třeba zkoumat do jaké míry se jedná o
požadavky stále aktuální, kde byly případně učiněny již postupy
umožňující realizaci stavby v území (úkony prováděné stavebním
úřadem), a to tak, aby bylo možno vyhodnotit nezbytnost převodu těchto
ploch do návrhu územního plánu.

Respektováno, viz kap.
13. textové části
Odůvodnění územního
plánu Haňovice.

4. Je třeba důsledně dodržet Čl. II Metodického pokynu MŽP ČR
OOLP/1067/96, ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a
5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a postupům podle § 3 a § 4 prováděcí
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. V souvislosti s novelizací zákona o ochraně
ZPF (zákonem č. 41/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2015) je
nutné vyhodnocování všech návrhových ploch, které reprezentují zábory
ZPF, včetně ploch vymezovaných v zastavěném území.

Respektováno, viz kap.
13. textové části
Odůvodnění územního
plánu Haňovice.

5. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů; řešit
návaznost na plánování orgánu ochrany ovzduší.

Respektováno.

Respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení ovzduší
uvedené v:

Respektováno., v obecné
rovině jsou splněny.



Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava CZ07“, který byl Ministerstvem životního prostředí (dále jen
„MŽP“) zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje.
Tento koncepční dokument byl v souladu se zákonem vydán MŽP
formou Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7. 6.
2016,



Národní program snižování emisí České republiky,



Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší
v ČR.

6. Respektovat stávající meliorační zařízení.

7. Respektovat kulturní a historické hodnoty v souladu se zákonem č.
10/1987 Sb., o státní památkové péči.
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Respektováno, jsou
zakreslena meliorační
zařízení dle platných
ÚAP. .
Respektováno, viz kap. B
textové části Územního
plánu Haňovice.

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

8. V pohledově exponovaných územích a horizontech, či v územích
navazujících či pohledově propojených se stávajícími, přírodními
historickými a kulturními dominantami stanovit výškové a objemové
regulace pro zástavbu v návrhových plochách a v odůvodněných
případech použít pro návrhové plochy index zástavby s ohledem na
ochranu krajinného rázu a charakteru zástavby.
9. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost
krajiny, zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny
odtokové poměry a kvalita povrchových vod.

Respektováno.

10. Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné
porosty vodních toků a komunikací.

Respektováno, řešeno
vymezením ploch
s rozdílným využitím
území.
Respektováno, řešeno
v podmínkách využití
ploch s rozdílným
využitím území a
vymezením ÚSES,
zejména zvýšením
rozsahu biocentra LBC 1.
Respektováno.

11. Při vymezování ploch pro změnu využití bude zohledněna také
přítomnost hodnotných liniových a plošných prvků veřejné zeleně. V rámci
návrhu systému zeleně sídla a krajinné zeleně bude věnována pozornost
návrhu nových plošných a liniových prvků zeleně kompenzujících
předpokládaný úbytek zeleně.
12. Podmínky pro využití ploch lesních budou vycházet z požadavků
lesního zákona a grafická část bude obsahovat také zákres ochranného
pásma lesa (PUPFL) majícího vliv na využití navazujících pozemků. O
zásahu do stávajících lesních pozemku a jejich jiném využití (např. pro
stavby pro rekreaci) bude uvažováno pouze výjimečně.
13. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit - 50 m od
okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Respektováno, řešeno
v podmínkách využití
ploch v krajině.

Respektováno.

14. V souladu s ustanovením § 14 lesního zákona jsou pořizovatelé
územně plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se
přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit
taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Pokud dojde
k dotčení PUPFL je nutné respektovat požadavky lesního zákona a
vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na PUPFL.
Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu
územně plánovací dokumentace.
15. Případné odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
navrhnout v souladu s ust. § 14, odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(lesního zákona) pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit
alternativou - umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k
plnění funkcí lesa.

Respektováno.

16. Navrhnout opatření pro zlepšení prostupnosti krajiny.

Respektováno, řešeno
v podmínkách využití
ploch v krajině.
Respektováno.

17. Umožnit rozvoj agroturistiky, ekologických alternativních forem
zemědělství a hospodaření v krajině.
18. Chránit volnou krajinu před zastavěním, prioritně využívat rezervy
zastavěného území a nevyužívané plochy.
19. Navrhnout řešení směřující k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot a zlepšení ekologické stability
území.
20. Posilovat polyfunkční využití krajiny, rozvíjet krajinné formace,
podporovat rozmanitost krajinných ploch a prostorovou a biologickou
diverzitu.
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Respektováno, zábor
PUPFL není navržen.

Respektováno, využívány
plochy v návaznosti na
zastavěné území.
Respektováno.

Respektováno, řešeno
vymezením ploch
s rozdílným využitím
území.
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

21. Podporovat zvyšování retenční schopnosti krajiny, možnost realizace
protipovodňových a protierozních opatření.

Respektováno, řešeno
v podmínkách využití
ploch v krajině.
Splněno.

22. V souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. a ust. § 1
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.
395/1992 Sb.) bude jako součást územního plánu vymezen územní
systém ekologické stability krajiny, včetně místní úrovně, který bude
navazovat na územní systém ekologické stability krajiny vymezený v
územních plánech okolních obcí.
23. V souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. bude
územní systém ekologické stability krajiny vymezen v grafické části
územního plánu jako vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu a umožňují migraci organizmů, tzn., aby bylo trasování
územního systému ekologické stability krajiny graficky vyznačeno i v
místech křížení s jinými plochami s rozdílným způsobem využití.
24. Plochy s rozdílným způsobem využití a jejich podmínky využití budou
ve vymezeném územním systému ekologické stability krajiny stanoveny
tak, aby byly v souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. a) a ust. § 1 vyhlášky č.
395/1992 Sb., tzn, že bude respektováno, že územní systém ekologické
stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu a
umožňují migraci organizmů.
25. Plochy s rozdílným způsobem využití a jejich podmínky využití budou
ve významných krajinných prvcích dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.
114/1992 Sb. (les, vodní tok a údolní niva) stanoveny tak, aby byly v
souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., tj. aby nebyla narušena
obnova významných krajinných prvků a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich stabilizační funkce.

Splněno.

26. Zlepšovat prostupnost území, prověřit síť místních a účelových
komunikací a v případě potřeby navrhnout jejich doplnění zejména s
ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a
pěší turistiky.

Respektováno, řešeno
v podmínkách využití
ploch v krajině.

27. Respektovat stávající síť prvků ÚSES a prověřit tuto síť s ohledem na
její provázanost s navazujícími územními plány a funkčnost a případně
navrhnout její vhodné doplnění a úpravy.

Respektováno,
prověřena a
koordinována návaznost
na sousední katastrální
území.
Respektováno.

28. Respektovat při tvorbě ÚPD limit ochrany významných krajinných
prvků (VKP) a nenavrhovat nové rozvojové plochy v kolizi s těmito prvky
(např. obora, rybníky s navazující infrastrukturou pro agroturistiku apod.).

Respektováno.

Respektováno.

29. Při stanovení urbanistické koncepce rozvoje území respektovat
chráněné kulturní hodnoty jak urbanistické, architektonické, tak i krajinné.

Respektováno.

30. Požadavky ochrany krajinného rázu:

Respektováno.



při tvorbě územního plánu respektovat limity ochrany dochované
hodnoty krajinného rázu



návrh nových za stavitelných ploch (nové zástavby) podřídit
dochované urbanistické struktuře sídla a charakteru zástavby,
návrhové plochy na okrajích sídla vymezovat tak, aby zůstal zachován
vnější obraz sídla
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP



nevymezovat zastavitelné plochy mimo zastavěné území obce ve
volné krajině



navrhnout minimální velikost stavebních parcel

Respektováno,
zastavitelné plochy
vymezeny v návaznosti
na zastavěné území.



pro bydlení a občanskou vybavenost (včetně agroturistiky) přednostně
využívat rezervy v rámci zastavěného území, nové zastavitelné plochy
vymezovat především v návaznosti na zastavěné území při zohlednění
podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny (změna
obrazu sídla v krajině, měřítko, vztahy atd.)

A.3.1. Požadavky z Politiky územního rozvoje ČR
Nevyplývají žádné požadavky.
A.3.2. Požadavky vyplývající ze ZÚR OK
Z hlediska ochrany přírody
požadavek

řešení v ÚP

odst. 71.1.-71.12. K ochraně jednotlivých prvků ÚSES a způsobu jejich
zapracování do ÚP dodržet zásady stanovené v ZÚR OK.
odst. 72. Při využití území a jeho změnách respektovat vymezení,
charakter a funkci jednotlivých skladebných prvků ÚSES.

Splněno.
Splněno.

odst.74.1. Při řešení změn využití území, při upřesňování tras liniových
staveb v rámci vymezených koridorů vždy hledat řešení, která vyloučí,
popř. budou minimalizovat vlivy na vyhlášená velkoplošná a maloplošná
chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy
Natura 2000, přírodní parky, registrované významné krajinné prvky a
přechodně chráněné plochy. Optimální řešení ověřovat v rámci
zpracování podrobné dokumentace. Stavby budou v souladu s platnými
právními předpisy posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA).

V obecné rovině splněno.

odst. 74.4. Podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující
žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz
klást na posilování retenční schopnosti krajiny, zvyšování druhové
diverzity a ekologické stability, protierozní ochranu a migrační
průchodnost pro živočichy.

V obecné rovině splněno.

odst. 74.10. V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční
optimalizaci využití území (nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině)
optimálním využíváním zejména stávajících areálů a zastavěných ploch.

Splněno, navrženy
plochy přestavby.

Z hlediska zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví
požadavek

řešení v ÚP

Respektovat zařazení obce Haňovice do krajinného celku A. Haná

V obecné rovině splněno.

odst. 81. u jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit
a podporovat rozvoj jejich rozhodujících atributů:
odst. 81.1. v krajinném celku A respektovat a udržet charakter otevřené
kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský
a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat především typ
lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze
na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích
niv (řetězové urbanizační koridory).
A.3.3. Požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

Prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské
půdy.

Prověřit lokální (místní) prvky ÚSES vymezené dle dosud platného
územního plánu dle jejich aktuálního stavu a zajistit jejich koordinaci s
limity a záměry v území a jejich návaznost na území okolních obcí.
Vytvořit podmínky pro realizaci doplňkové zeleně v krajině v návaznosti na
kostru ÚSES.
Stanovit podmínky pro vyloučení nežádoucího oplocování a terénních
úprav v krajině.

Při tvorbě územně plánovací dokumentace minimalizovat zábory
zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy s vysokým stupněm
ochrany nebo vysokou bonitou.

Snažit se především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze
zemědělského půdního fondu.

V ÚP jsou navrženy
plochy Y pro umístění
protierozních
opatření,
tato
opatření
budou
řešena
podrobnější
dokumentací.
Respektováno.
Koordinována návaznost
na území okolních obcí.
Respektováno, řešeno v
podmínkách využití ploch
v krajině.
Respektováno,
řešeno
v podmínkách
využití
ploch
v krajině.
Podmíněně
přípustná
jsou dočasná oplocení,
průchodná oplocení a
oplocení pro ochranu
přírody.
Vzhledem k charakteru
území (většinu území
zaujímají půdy I. třídy
ochrany)
nelze
zastavitelné
plochy
přednostně umístit na
půdy nižší třídy ochrany,
viz kap. 13. textové části
Odůvodnění
územního
plánu Haňovice.
Respektováno,
byly
přebírány
plochy
z platného ÚPO.

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
B.1. Požadavky z Politiky územního rozvoje ČR
požadavek

řešení v ÚP

Nevyplývají žádné požadavky.
B.2. Požadavky ze ZÚR OK
požadavek

řešení v ÚP

Nevyplývají žádné požadavky.
B.3. Další požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů
požadavek

řešení v ÚP

Nevyplývají žádné požadavky.
C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
C.1. Požadavky z Politiky územního rozvoje ČR
požadavek

řešení v ÚP

Nevyplývají žádné požadavky.
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Textová část odůvodnění

C.2. Upřesnění požadavků vyplývajících ze ZÚR OK
požadavek

řešení v ÚP

Ze ZÚR OK budou prověřeny skladebné části nadregionálního a
regionálního
ÚSES
a nefunkční části vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.

Skladebné prvky
nadmístního a
regionálního významu se
v území nevyskytují.

C.3. Požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů
požadavek

řešení v ÚP

Nevyplývají žádné požadavky.
D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
D.1. Požadavky z Politiky územního rozvoje ČR
požadavek

řešení v ÚP

Nevyplývají žádné požadavky.
D.2. Požadavky ze ZÚR OK
požadavek

řešení v ÚP

Nevyplývají žádné požadavky.
D.3. Požadavky z ÚAP
požadavek

řešení v ÚP

Požadavek na prověření vymezení plochy nebo koridoru, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu
se nenavrhuje.
Požadavek na prověření vymezení ploch nebo koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci se nenavrhuje.
Požadavek na prověření vymezení ploch ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci bude upřesněno v rámci zpracování návrhu
ÚP.

Tento požadavek
nevyplynul.

E)

Tento požadavek
nevyplynul.
Tento požadavek
nevyplynul.

PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

požadavek

řešení v ÚP

Požadavek na zpracování variant řešení není uplatněn.

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU
VYHOTOVENÍ
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Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

Obsah textové i grafické části návrhu ÚP Haňovice bude zpracován v
souladu
s
přílohou
č.
7
vyhlášky
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti v platném znění.
Textová část bude zpracováním odpovídat formě opatření obecné
povahy.
Grafická část bude zpracována na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 :
5 000.
Obsah textové i grafické části odůvodnění ÚP Haňovice bude zpracován v
souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací
činnosti v platném znění. Textová část bude upravena do podoby, kdy
bude možné část odůvodnění, zpracované pořizovatelem, kontinuálně
připojit.
Dokumentace bude zpracována v digitální podobě v podrobnosti
odpovídající měřítku územního plánu, nad aktuální katastrální mapou.
Bude
použit
souřadnicově
orientovaný
mapový
podklad
( S-JTSK). Data čistopisu územního plánu budou zpracována a předána
dle metodiky MINIS, verze 2.2 - Minimální standart pro digitální
zpracování územních plánů v GIS.

Splněno, pouze výkres
Širších vztahů je
z důvodu větší
přehlednosti vyhotoven
v měřítku 1 : 100 000.

Obsah dokumentace Územního plánu Haňovice:
a)
Návrh územního plánu bude zpracován v rozsahu stanoveném
přílohou č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 b., Oddíl I – Obsah územního plánu
- textová část
- grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem
v měřítku katastrální mapy,
výkres základního členění území 1: 5 000
hlavní výkres 1: 5 000
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000
b)
Odůvodnění územního plánu bude zpracováno v rozsahu
stanoveném přílohou č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., Oddíl II – Obsah odůvodnění územního plánu:
- textová část
- grafická část:
výkres širších vztahů 1:100 000
koordinační výkres 1: 5 000
výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000.
Vymezená část územního plánu může obsahovat prvky regulačního
plánu.
H) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
požadavek

řešení v ÚP

Požadavky nejsou uplatněny.

Tento požadavek
nevyplynul.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc ve svém stanovisku ze dne 3. 1. 2019 č. j. KUOK 649/2019 konstatoval, že „územní plán
Haňovice“ není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.
Zároveň Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc ve svém stanovisku ze dne 11. 12. 2018 č. j. KUOK 127487/2018 konstatoval,
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Textová část odůvodnění

že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný
vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

9.2.
VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
HAŇOVICE PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
požadavek

A.

řešení v ÚP

Požadavky vyplývající ze stanoviska
Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 3.1.2020:

1. Posuzování vlivů na životní prostředí:
na straně 12 (dále str. 25 a 26) výrokové části
návrhu územního
plánu v bodu E.2.2. PODMÍNKY VYUŽITÍ
PLOCH ÚSES v části
„Podmíněně přípustné využití“ vypustit druhou
odrážku: „těžba
nerostných surovin na území výhradních ložisek
nerostných surovin a
v chráněných
ložiskových
územích,
za
podmínky obnovy funkce
biokoridoru po ukončení těžby“. Těžba
nerostných surovin představuje záměr uvedený
v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na
životní prostředí. V případě využití plochy v
územním plánu pro tento účel by bylo nutno v
souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí územní plán posoudit z
hlediska vlivů na životní prostředí, provádění
koncepce by totiž mohlo mít významné
environmentální vlivy dle kritérií uvedených v
příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Ze stejného důvodu dále požadujeme,
aby výměra pozemků, o kterou se budou
rozšiřovat zastavitelné plochy výroby a
skladování se specifickým využitím Z12 a Z13
nad rámec rozlohy uvedené ve stávajícím
územním plánu nebyla větší než 1 ha.
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Splněno, opraveno v textové části kap. kap. F.
Požadavek A.1 nebyl splněn a v návrhu pro
veřejné projednání byla ve výroku stále
ponechána v kapitole E.2.2. Podmínky využití
ploch ÚSES v části Podmíněně přípustné
využití, odrážka s textem „těžba nerostných
surovin
na
území
výhradních
ložisek
nerostných surovin a v chráněných ložiskových
územích, za podmínky obnovy funkce
biokoridoru po ukončení těžby“;

Prověřeno, celková výměra je 7,3921 ha,
původní výměra byla 9,96 ha

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

B.
Požadavky vyplývající
Krajské hygienické stanice
kraje ze dne 6. 12. 2019:

řešení v ÚP

ze stanoviska
Olomouckého

1. Plocha Z1 – k. ú. Haňovice, orgán ochrany
veřejného zdraví považuje lokalitu za
podmíněně přípustnou jako lokalitu pro
bydlení. Přípustnost bude posouzena v
rámci následného řízení dle stavebního
zákona průkazem hygienických limitů
hluku z provozu komunikace II/373, v
denní a noční době, pro chráněný
venkovní prostor stavby (§ 2 odst. 2, 3 a 4,
§ 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000
Sb.).

Splněno, doplněno do textové části kap. F.

2. Plocha Z2 – k. ú. Haňovice, orgán ochrany
veřejného zdraví považuje lokalitu za
podmíněně přípustnou jako lokalitu pro
bydlení. Přípustnost bude posouzena v
rámci následného řízení dle stavebního
zákona průkazem hygienických limitů
hluku z provozu výrobního areálu VL, v
denní a noční době, pro chráněný
venkovní prostor stavby (§ 2 odst. 2, 3 a 4,
§ 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000
Sb.).

Splněno, doplněno do textové části kap. F.

3. Plochy Z3, Z4, Z5 a Z6 – k. ú. Haňovice,
orgán ochrany veřejného zdraví považuje
lokality za podmíněně přípustné jako
lokality pro bydlení. Přípustnost bude
posouzena v rámci následného řízení dle
stavebního
zákona
průkazem
hygienických limitů hluku z provozu
železnice, v denní a noční době, pro
chráněný venkovní prostor stavby (§ 2
odst. 2, 3 a 4, § 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb.).

Splněno, doplněno do textové části kap. F.

4. Plocha přestavby P2 - k. ú. Haňovice,
orgán ochrany veřejného zdraví považuje
lokalitu za podmíněně přípustnou jako
lokalitu pro bydlení. Přípustnost bude
posouzena v rámci následného řízení dle
stavebního
zákona
průkazem
hygienických limitů hluku z provozu
výrobního areálu VX, v denní a noční
době, pro chráněný venkovní prostor
stavby (§ 2 odst. 2, 3 a 4, § 82 odst. 2
písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.).

Splněno, doplněno do textové části kap. F.
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Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

C. Požadavky vyplývající
Ministerstva průmyslu a
14. 11. 2019:

řešení v ÚP

ze stanoviska
obchodu ze dne

1. Požadují
vyjmout
výhradní
ložiska
z nepřípustného využití staveb, zařízení a
jiných opatření pro těžbu nerostů u ploch
smíšených nezastavěného území –
přírodních.

Splněno viz textová část kap. F.

Pořizovatel k tomuto doplňuje, že
v plochách smíšených nezastavěného
území tedy nevyloučíme ve vztahu k těžbě
pouze to, co je uvedeno v ust. § 18 odst. 5
stavebního zákona
2.
Požadují vypustit zákres prognózního
zdroje z koordinačního výkresu
D. Požadavky vyplývající z vyjádření ŘSD ČR
a.s. ze dne 16. 12. 2019:
1. Jako VPS musí být vymezena stavba,
nikoliv plocha, jak je uvedeno v text. části
návrhu ÚP - je proto potřeba upravit název
VPS např. na VD1, VD2 - Záměr
homogenizace dálnice D 35.

Splněno viz textová část kap. G. a v grafické
části výkres I.3

2. Plochu Z16 požadujeme v souladu se ZÚR
OK částečně rozšířit pro umožnění
záměru realizace malé odpočívky jako
součásti dálnice D 35. Odpočívka byla
navržena u severovýchodních hranic k.ú.
Haňovice v rámci Vyhledávací studie na
rozmístění odpočívek na stávajících
dálnicích (zhot. Pudis a.s., 2016)-dále jen
VS sozn. Odpočívka Litovel. Záměr byl
schválen Centrální komisí Ministerstva
dopravy v r. 2018, v rámci projektu
Koncepce dálničních odpočívek 20182033. Plochu Z16 je potřeba rozšířit min. o
plochu pro odpočívku dle návrhu ve VS, v
úseku dotčeném plochou odpočívky, až k
hranicím s k.ú. Litovel. Pro zapracování
požadavku do graf. čás ti ÚPD Vám v
příloze zasíláme situaci ze zpracované
VS.

Splněno viz grafická část (výkres I.1, I.2 a II.1) a
textová část Odůvodnění kap. 13.

3.

V kap. 10.D.1.1. Silniční doprava
je potřeba upravit název dálnice D 35 dle
aktuálního vedení její trasy v území na D
35 Mohelnice - Olomouc - Lipník nad
Bečvou.
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Splněno, opraveno v textové části Odůvodnění
kap.10.D.1.1.

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

E.
Požadavky vyplývající z vyhodnocení
připomínek fyzických osob a určeného
zastupitele:
1. Na základě připomínky T. J. ze dne 12. 12.
2019 bude návrh ÚP upraven tak, že bude
zvětšena plocha Z6 po celé své délce
směrem do pozemku p. č. 202/3 v k. ú.
Haňovice. Biokoridor navazující na tuto
plochu bude vhodně posunut. Aby byl
zachován průběžný tvar biokoridoru, bude
zvětšena i plocha územní rezervy R1 na
pozemku 202/10 v k. ú. Haňovice.

Splněno viz grafická část (výkres I.1, I.2 a II.1) a
textová část kap.

2. Na základě připomínky J.D., D. R. a M.Š.
ze dne 19. 12. 2019 bude vhodně,
s ohledem na současný přírodní charakter
území a vzrostlou zeleň, vymezena na
částech pozemků 121/15, 121/16 a 121/12
v k. ú. Haňovice zastavitelná plocha
s funkčním využitím smíšeným obytným
SV.

Splněno viz grafická část (výkres I.1, I.2 a II.1) a
textová část kap. C. a F.

3. Požadavek určeného zastupitele na
úpravu rozsahu plochy Z17 DX.
F. Do textové části odůvodnění ÚP do kapitoly
2.2 je nutno doplnit údaj o tom, že dne 15. 11.
2019 nabyla účinnosti Aktualizace č. 2a Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje, která
byla vydána usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne
23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019. Je třeba
vyhodnotit soulad ÚP Haňovice s touto aktualizací.

Splněno viz grafická část (výkres I.1, I.2 a II.1)

G. Do odůvodnění do kapitoly 9.2 bude doplněno
vyhodnocení těchto požadavků a jejich splnění a
promítnutí do návrhu územního plánu, název
kapitoly 9.2 bude: „9.2 Vyhodnocení požadavků na
úpravu návrhu Územního plánu Haňovice
vyplývající z projednání dle § 50 stavebního
zákona“.

Splněno, opraveno v textové části Odůvodnění
kap.9.2

Splněno viz textová část Odůvodnění kap. 2.2.

9.3.
VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA PODSTATNÉ ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO
PLÁNU HAŇOVICE PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ – ÚPRAVY PROVEDENÉ PO
VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
požadavek

A.

Požadavky

řešení v ÚP

vyplývající

ze

stanoviska
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Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

řešení v ÚP

Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 3.1.2020 a 1.7.2020:
1. Posuzování vlivů na životní prostředí:
na straně 12 (dále str. 25 a 26) výrokové části
návrhu územního plánu v bodu E.2.2.
PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ÚSES v části
„Podmíněně přípustné využití“ vypustit druhou
odrážku: „těžba nerostných surovin na území
výhradních ložisek nerostných surovin a v
chráněných ložiskových územích, za podmínky
obnovy funkce biokoridoru po ukončení těžby“.
Těžba nerostných surovin představuje záměr
uvedený v příloze č. 1 k zákonu o posuzování
vlivů na životní prostředí. V případě využití
plochy v územním plánu pro tento účel by bylo
nutno v souladu s § 10i odst. 2 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí územní
plán posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí, provádění koncepce by totiž mohlo mít
významné environmentální vlivy dle kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
B.
Požadavky vyplývající z vyjádření
Povodí Moravy a.s. ze dne 26. 6. 2020:
1. Do obecných podmínek pro využívání území ve
vztahu k vodnímu hospodářství bude doplněno
do
návrhu
Územního
plánu
Haňovice
následující:
a)
Manipulační pásmo drobných vodních toků
bude respektováno v šířce 6 m od břehové čáry
oboustranně.
b)
Pokud možno nenarušovat přirozenou a
přírodě blízkou morfologii a ekologické
parametry vodních toků. Zatrubňování nebo
zakrývání vodních toků navrhovat (povolovat)
jen ve zcela výjimečných, skutečně nezbytných
případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a
takové technické řešení je ve veřejném zájmu.
c) Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech
objektů budou přednostně svedeny do vsaku
nebo budou jímány pro zálivku zelených ploch.
d)
V CHOPAV Kvartér řeky Moravy budou
respektována příslušná pravidla výstavby a
využití území.
C.
Požadavky vyplývající z vyhodnocení
projednání dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona:
1. Na základě námitky č. 1 pana V. D. bude na
části pozemku p. č. 25/5 v k. ú. Haňovice
vymezena plocha SV – smíšená obytná venkovská
pro výstavbu 1 RD, tak aby navazovala na
zastavěné území na sousední pozemky p.č. st.
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Splněno, opraveno v textové části návrhu
územního plánu kap. E.2.2,

Splněno, doplněno v textové části návrhu
územního plánu kap. B.2.1., kde je v odstavci
Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu
doplněn bod 13. a následně jsou navazující
body přečíslovány.

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

požadavek

2.

D. D.

E.

F.

řešení v ÚP

120 a p. č. 21/25 v k. ú. Haňovice. Je třeba
také zvážit návrh plochy PV – veřejného
prostranství, která by navazovala na stávající
plochu veřejného prostranství před pozemkem
st. p. č. 120. Zpracovatel se zde musí
vypořádat se střetem s veřejným zájmem na
ochraně zemědělského půdního fondu, neboť
pozemek p. č. 25/5 se nachází na půdě I. třídy
ochrany. Nové zastavitelné plochy SV
případně PV by neměly společně přesáhnout
2
výměru 1000 m , což vychází dle nákresu
pořizovatele v návrhu rozhodnutí o námitkách.
Na základě dohody s dotčeným orgánem na
úseku ochrany ZPF bude v návrhu ÚP
Haňovice ponechána plocha Z18 za podmínky,
že
budou
z návrhu
ÚP
vypuštěny
zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z14
V odůvodnění v kapitole 9.2 bude upraveno
„Vyhodnocení požadavků na úpravu návrhu
Územního plánu Haňovice vyplývající z
projednání dle § 50 stavebního zákona“, takto:
1) požadavek A.1 nebyl splněn a v návrhu
pro veřejné projednání byla ve výroku stále
ponechána v kapitole E.2.2. Podmínky využití
ploch ÚSES v části Podmíněně přípustné
využití, odrážka s textem „těžba nerostných
surovin
na
území
výhradních
ložisek
nerostných surovin a v chráněných ložiskových
územích, za podmínky obnovy funkce
biokoridoru po ukončení těžby“;
Do odůvodnění bude vložena nová kapitola a
to 9.3 s názvem „Vyhodnocení požadavků
na podstatné úpravy návrhu Územního
plánu Haňovice po veřejném projednání –
úpravy provedené po veřejném projednání“.
V této kapitole bude konkrétně popsáno, jak
byly požadavky splněny a bude uvedeno, co
se v návrhu ÚP mění oproti prvnímu
veřejnému projednání.
Všechny úpravy prováděné po veřejném
projednání budou v návrhu ÚP určeném
pro opakované veřejné projednání barevně
vyznačeny např. žlutým podbarvením textu
v případě jeho doplňování a červeným
přeškrtnutím textu v případě jeho rušení.

G. Obsah textové části odůvodnění sladit se
skutečnými názvy kapitol 9.2 a nově i 9.3.
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Splněno viz textová část návrhu územního
plánu kap. C.2.1, , C.2.2., D.1.1., F2 a G. a
grafická část návrhu územního plánu. Jsou
zrušeny plochy Z1, Z2 a Z14, nově se vymezují
plochy P4 a P5.

Splněno viz textová část Odůvodnění kap. 9.2
a textová část návrhu územního plánu kap.
E.2.2., kde je podmínka zrušena.

Splněno, nová kap. 9.3. je součástí textové
části Odůvodnění územního plánu.

Splněno, všechny úpravy v textové části návrhu
územního plánu i textové části Odůvodnění
územního plánu jsou vyznačeny červeně se
žlutým podbarvením.

Splněno viz kap. 9.2 a 9.3.

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

10.
KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno správní hranicí obce Haňovice, je tvořeno katastrálním územím Haňovice.
Rozkládá se v Prostějovské pahorkatině a Bouzovské vrchovině, v SO ORP Litovel, v Olomouckém
kraji.
název kraje

Olomoucký kraj

kód kraje

CZ071

název SO ORP

Litovel

kód SO ORP

7105

název obce

Haňovice

kód obce

552178

výměra řešeného území [ha]

279,6

počet obyvatel (31.12.2018)

452

nadmořská výška [m n. m.]

254

Katastrální území je protáhlého tvaru. Je tvořeno zemědělsky využívanou krajinou s osídlením ve
střední části. Zalesnění zasahuje na území pouze okrajově, a to v údolí Loučky v západní části
katastru. Nadmořská výška se snižuje ze západu směrem na jihovýchod z 298 m n. m. na 244 m n. m.
IDENTIFIKACE V GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI
Plochy změn (rozvojové plochy) jsou identifikovány pořadovým číslem, po případném vyřazení
některé z lokalit není provedeno přečíslování, písmeno před číslem označuje:
Z (zastavitelné plochy), P (plochy přestavby), K (plochy změn v krajině)
Plochy územních rezerv jsou identifikovány pořadovým číslem, s písmenem R před číslem.

10.A. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(k bodům 1.- 2.)
Zastavěné území bylo vymezeno dle § 58 stavebního zákona, v souladu s aktuálním stavem území,
k 1. 6. 2019.
Zastavěné území je v grafické části vyznačeno ve výkresech I. 1 Výkres základního členění území
a I. 2 Hlavní výkres.
Výchozím podkladem byla hranice intravilánu. Při vymezování zastavěného území v rámci ÚP došlo
(v souvislosti s aktuální mapou KN a stavem území) k úpravám hranice v celém území. Součástí
zastavěného území jsou i stávající stavby v krajině, např. stavby pro rodinnou rekreaci, stavby
technické infrastruktury a další stavby, evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela, příp.
další pozemkové parcely pod společným oplocením.
1 - Hlavní část – souvislá zástavba
Vymezení hranice zastavěného území vychází z hranice intravilánu a dále zahrnuje pozemky
zastavěných stavebních pozemků, stavebních proluk, pozemních komunikací nebo jejich částí, ze
kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další
pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území.
2 – jedna plocha v západní části katastrálního území
Jedná se o sportovně rekreační areál TJ Doubrava.
3 – jedna plocha v severovýchodní části katastrálního území
Jedná se o areál kompostárny Litovel (pozemek p.č. 176/16).
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Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

10.B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
(k bodům 3.- 8.)
Základní koncepce rozvoje území vychází ze syntézy požadavků vyplývajících z návaznosti na platný
ÚPO ze zadání ÚP, z nadřazené územně plánovací dokumentace, z požadavků obce, občanů a ze
stavu území.
Cílem je vytvořit územní předpoklady pro ochranu kulturních, přírodních a civilizačních hodnot a
vytvořit podmínky pro jejich další rozvoj.
Základní koncepce spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území a ve využití
nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území. Navržené plochy změn navazují na zastavěné
území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu.
Cílem je vytvořit územně technické podmínky pro udržitelný rozvoj obce a ochranu charakteru obce.
KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ
(k bodům 9. - 16.)
Viz. textová část Odůvodnění kap. 4.2.

10.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
10.C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
(k bodům 17. - 26.)
Obec má platný Územní plán obce Haňovice ve znění změny č.5 (12/2017). Z důvodu zachování
kontinuity byly prověřeny a upřesněny plochy změn vycházející z této dokumentace. Urbanistická
koncepce stabilizuje sídlo jako souvisle urbanizovaný celek, respektuje urbanistickou strukturu, danou
terénní konfigurací, krajinným rázem a hodnotami území.
Urbanistická koncepce vychází ze zásady zachování kompaktní zástavby typické pro tuto oblast, při
maximálním využití stávající dopravní a technické infrastruktury, respektování polohy a významu obce
a vyhodnocení účelného využití zastavěného území. Jsou koordinovány záměry a požadavky na
prověření uvedené v „Zadání územního plánu Haňovice“ s ochranou hodnot území a limity využití
území. Cílem navržené urbanistické koncepce je zejména logické a přehledné uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití a jejich rozmístění v území tak, aby byla minimalizována rizika
vzájemných negativních vlivů.
Při vymezování jednotlivých ploch bylo postupováno dle vyhlášky o obecných požadavcích na
využívání území. V rámci ÚP jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby a jsou pro ně
stanoveny podmínky využití území. Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území,
doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu.
V obci je poptávka po nových plochách umožňujících rodinné bydlení, proto bylo na tento požadavek
reagováno a bylo vymezeno několik ploch přestavby i nových zastavitelných ploch smíšených
obytných venkovských, pro které byla prověřena potřebnost. Další plocha, také požadovány pro
plochy smíšené obytné venkovské byla do doby, než dojde k přiměřenému naplnění ploch změn,
vymezena jako plocha rezervy R01.
Vzhledem k silnému hospodářskému pilíři a prosperitě stávajícího areálu byly vymezeny plochy pro
rozvoj výroby a skladování se specifickým využitím. Plochy smíšené obytné venkovské vymezené na
převážné části území sídla zároveň umožňují činností a aktivit hospodářského charakteru a podnikání.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj nadmístní dopravní infrastruktury. Pro obsluhu stabilizovaných částí
sídla a ploch změn vymezuje ÚP plochy veřejných prostranství a stanovuje koncepční zásady obsluhy
území.
Navrženým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití omezuje ÚP riziko negativních vlivů na
prostředí (exhalace, hluk…), podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně technické podmínky
pro kvalitní životní prostředí.
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Textová část odůvodnění

Urbanistická koncepce se promítá do rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití:
(k bodu 26.)
PLOCHY BYDLENÍ
(k bodu 26.1)
Stabilizované plochy bydlení v bytových domech se nachází v centrální části a v západní části.
Plochy změn nejsou vymezovány, jelikož nebyla poptávka ze strany obce ani občanů.
PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY
(k bodu 26.2)
Stávající plocha rodinné rekreace je vymezena v jihozápadní části obce. Plochy změn nejsou
navrženy.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
(k bodu 26.3)
Stabilizované plochy občanského vybavení veřejného se nachází v centrální části – obecní úřad,
kulturní dům a kaple. V jihozápadní části se nachází Základní a mateřská škola. Plochy změn
občanského vybavení veřejného nejsou vymezeny.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
(k bodu 26.4)
Stabilizované plochy smíšené obytné byly z důvodu charakteru zástavby a variabilnosti vymezeny
v celé obci. Plochy změn jsou navrženy v návaznosti na stabilizované plochy převážně v jižní a
jihovýchodní části.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(k bodu 26.5)
Stabilizované plochy dopravní infrastruktury – silniční, dopravní infrastruktury – železniční i dopravní
infrastruktury se specifickým využitím (účelové komunikace) jsou respektovány.
Podrobněji viz kap. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury textové části územního plánu.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
(k bodu 26.6)
Stabilizované plochy inženýrských sítí jsou respektovány.
Podrobněji viz kap. D.2. Koncepce technické infrastruktury textové části územního plánu.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
(k bodu 26.7)
Stabilizované plochy výroby a skladování – lehký průmysl se nacházejí historicky v centrální části
obce. Stabilizované plochy výroby a skladování se specifickým využitím se nacházení v severní a
severozápadní části obce. Stabilizované plochy výroby a skladování – drobná výroba se nacházejí
v centrální části obce.
Plochy změn výroby a skladování umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním
a sekundárním sektoru jsou vymezeny v návaznosti na stávající výrobní areály v severní části obce.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
(k bodu 26.8)
Stabilizované plochy veřejných prostranství jsou maximálně respektovány, pro jejich zachování,
regeneraci a rozvoj jsou v rámci ÚP stanoveny podmínky.
V rámci ÚP jsou vymezeny plochy změn veřejných prostranství pro umožnění obsluhy návrhových
ploch dopravní a technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací a pěších propojení.
Rozvoj sídelní (veřejné) zeleně je díky stanoveným podmínkám pro plochy s rozdílným způsobem
využití umožněn i v rámci ploch veřejných prostranství.
Podrobněji viz kap. D.5. Koncepce veřejných prostranství textové části územního plánu.
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PLOCHY ZELENĚ
(k bodu 26.9)
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou vymezeny ve vazbě na plochy smíšené obytné
venkovské.
Podrobněji – viz kap. C.3. Vymezení systému sídelní zeleně textové části územního plánu.
10.C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
o

o
o

o

navrhované plochy změn jsou vymezeny jako zastavitelné plochy a plochy přestavby,
s příslušnými podmínkami (stanovení hlavního využití, přípustného a nepřípustného využití, příp.
podmíněně přípustného využití), včetně dalších podmínek využití území stanovených ve
výrokové části
plochy změn jsou situovány s ohledem na stávající strukturu území tak, aby nedocházelo
k vyvolání negativních dopadů na již zastavěné území a zhoršení kvality obytného prostředí
pro plochy změn jsou stanoveny podmínky řešení dopravní obsluhy v rámci stávajících
a navržených ploch dopravní infrastruktury nebo ploch veřejných prostranství, odstavná stání pro
motorová vozidla zajistit na ploše změny (vlastním pozemku)
pro plochy změn jsou stanoveny podmínky zajistit napojení na technickou infrastrukturu; jedná se
o požadavek řešit nejpozději v rámci územního řízení způsob napojení rozvojové plochy na
stávající nebo územním plánem navrženou technickou infrastrukturu (především veřejný
vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovodní síť, veřejnou síť el. vedení, napojení na
telekomunikační kabely...)

10.C.2.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(k bodu 27.)
způsob využití plochy:

Smíšené obytné venkovské

plocha změny:

Z3

popis a
odůvodnění

Nová návrhová plocha, pouze část vychází z koncepce platného územního plánu obce
(změna č. 5).
Plocha se nachází v jihovýchodní části obce.
Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu, doplní a
uzavře stávající urbanistickou strukturu.
Lokalita je v ochranném pásmu dráhy. Z důvodu ochrany veřejného zdraví je plocha
podmíněně přípustná za podmínky, že přípustnost bude posouzena v rámci následného
řízení dle stavebního zákona průkazem hygienických z provozu železnice, v denní a noční
době, pro chráněný venkovní prostor stavby.
3

předpokládaný
počet RD
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity

SV

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající místní komunikace.
Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající
splaškovou kanalizaci.
OP elektronického komunikačního vedení, CHOPAV Kvartér řeky Moravy, OP železnice.
způsob využití plochy:

Smíšené obytné venkovské

plocha změny:

Z4

popis a
odůvodnění

Návrhová plocha, která vychází z koncepce platného územního plánu obce. Vzhledem
k tomu, že došlo k přeparcelaci území, byla upřesněna i koncepce řešení plochy.
Plocha se nachází v jihovýchodní části obce.
Jedná se o součást jediného většího rozvojového území v obci. Lokalita je v ochranném
pásmu dráhy. Z důvodu ochrany veřejného zdraví je plocha podmíněně přípustná za
podmínky, že přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení dle stavebního zákona
průkazem hygienických z provozu železnice, v denní a noční době, pro chráněný venkovní
prostor stavby.
2

předpokládaný
počet RD
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura

SV

Dopravní obsluha bude řešena z nově navrženého veřejného prostranství Z17, ve kterém
bude umístěna místní komunikace.
Napojení ze stávajícího vodovodu, navrženého STL plynovodu, stávající sítě nn a
odkanalizování na stávající splaškovou kanalizaci.
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limity

OP elektronického komunikačního vedení, CHOPAV Kvartér řeky Moravy, OP dráhy.

plocha změny:

Z5

popis a
odůvodnění

Návrhová plocha, která vychází z koncepce platného územního plánu obce. Vzhledem
k tomu, že došlo k přeparcelaci území, byla upřesněna i koncepce řešení plochy.
Plocha se nachází v jihovýchodní části obce.
Jedná se o součást jediného většího rozvojového území v obci. Lokalita je v ochranném
pásmu dráhy. Z důvodu ochrany veřejného zdraví je plocha podmíněně přípustná za
podmínky, že přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení dle stavebního zákona
průkazem hygienických z provozu železnice, v denní a noční době, pro chráněný venkovní
prostor stavby.
5

předpokládaný
počet RD
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity

způsob využití plochy:

Smíšené obytné venkovské

SV

Dopravní obsluha bude řešena z nově navrženého veřejného prostranství Z8 a Z17, ve
kterém bude umístěna místní komunikace.
Napojení ze stávajícího vodovodu, navrženého STL plynovodu, stávající sítě nn a
odkanalizování na stávající splaškovou kanalizaci.
OP elektronického komunikačního vedení, CHOPAV Kvartér řeky Moravy, OP dráhy.
způsob využití plochy:

Smíšené obytné venkovské

plocha změny:

Z6

popis a
odůvodnění

Návrhová plocha, která vychází z koncepce platného územního plánu obce. Vzhledem
k tomu, že došlo k přeparcelaci území, byla upřesněna i koncepce řešení plochy.
Plocha se nachází v jihovýchodní části obce.
Jedná se o součást jediného většího rozvojového území v obci. Lokalita je v ochranném
pásmu dráhy. Z důvodu ochrany veřejného zdraví je plocha podmíněně přípustná za
podmínky, že přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení dle stavebního zákona
průkazem hygienických z provozu železnice, v denní a noční době, pro chráněný venkovní
prostor stavby.
4

předpokládaný
počet RD
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity

SV

Dopravní obsluha bude řešena z nově navrženého veřejného prostranství Z8 a Z17, ve
kterém bude umístěna místní komunikace.
Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na
navrženou splaškovou kanalizaci.
OP elektronického komunikačního vedení, CHOPAV Kvartér řeky Moravy, OP dráhy.
způsob využití plochy:

Veřejné prostranství

plocha změny:

Z7

popis a
odůvodnění
limity

Jedná se o návrhovou plochu z platného územního plánu obce Haňovice.
Plocha se nachází ve východní části obce.
Plocha zajišťuje prostupnost území pro pěší a návaznost na stávající zástavbu.
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

plocha změny:

Z8

popis a
odůvodnění

limity

Jedná se o nový návrh uličního prostoru z důvodu umožnění obsluhy zastavitelných ploch Z5
a Z6.
Plocha se nachází ve východní části obce.
V platném územním plánu obce byla řešena obsluha ploch bydlení, ale vzhledem k tomu, že
došlo k přeparcelaci v území a upřesnění požadavků ze strany obce, bylo upřesněno i
vymezení plochy veřejného prostranství.
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

plocha změny:

Z9

způsob využití plochy:

popis a
odůvodnění
limity

Dopravní infrastruktura se specifickým využitím
DX
(účelové komunikace)
Plocha se nachází ve východní části obce a je vymezena z důvodu zajištění prostupnosti
území a trasování kanalizačního sběrače.
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

plocha změny:

Z10

způsob využití plochy:

způsob využití plochy:

Veřejné prostranství

Technická infrastruktura se specifickým využitím
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popis a
odůvodnění
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity
plocha změny:
popis a
odůvodnění
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity
plocha změny:
popis a
odůvodnění

dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity
plocha změny:
popis a
odůvodnění

dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity
plocha změny:
popis a
odůvodnění
limity

Textová část odůvodnění

Nová návrhová plocha vymezená pro možnost realizace rozšíření stávající kompostárny.
Plocha se nachází na severovýchodě obce.
Dopravní obsluha bude řešena ze stávající komunikace.
Bez napojení na technickou infrastrukturu. V případě potřeby bude využita ze stávajícího
areálu.
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Z11

způsob využití plochy:

Technická infrastruktura se specifickým využitím

TX
Nová návrhová plocha vymezená pro možnost realizace rozšíření stávající kompostárny.
Plocha se nachází na severovýchodě obce.
Dopravní obsluha bude řešena ze stávajíci komunikace.
Bez napojení na technickou infrastrukturu. V případě potřeby bude využita ze stávajícího
areálu.
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
způsob využití plochy:

Zemědělská výroba
VX
Návrhová plocha, která vychází z koncepce platného územního plánu obce. Vytváří
podmínky pro rozvoj stávajícího prosperujícího zemědělského družstva.
Plocha se nachází v severní části k.ú.
Plocha navazuje na stávající plochy a z hlediska dálkových pohledů a krajinného rázu je ze
severní části odcloněna lokálním biokoridorem.
Ze stávající účelové komunikace.
Z12

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno lokálně.
Nadzemní a podzemní vedení vn, elektronické komunikační vedení.
způsob využití plochy: Zemědělská výroba
VX
Návrhová plocha, která vychází z koncepce platného územního plánu obce. Vytváří
podmínky pro rozvoj stávajícího prosperujícího zemědělského družstva.
Plocha se nachází v severní části k.ú.
Plocha navazuje na stávající plochy a z hlediska dálkových pohledů a krajinného rázu je ze
severní části odcloněna lokálním biokoridorem.
Ze stávající účelové komunikace.
Z13

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno lokálně.
Nadzemní a podzemní vedení vn, elektronické komunikační vedení.
způsob využití plochy: Plocha dopravní infrastruktury - silniční
DS
Plocha je vymezena pro homogenizaci dálnice D35. Jedná se o záměr nadmístního
významu ze ZÚR OK.
Plocha se nachází ve východní části k.ú.
VTL plynovod do 40 barů, hlavní meliorační zařízení (HOZ), elektronické komunikační
vedení, CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Z15

limity

způsob využití plochy: Plocha dopravní infrastruktury - silniční
DS
Plocha je vymezena pro homogenizaci dálnice D35. Jedná se o záměr nadmístního
významu ze ZÚR OK.
Plocha se nachází ve východní části k.ú.
VTL plynovod do 40 barů, CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

plocha změny:

Z17

plocha změny:
popis a
odůvodnění

Z16

způsob využití plochy:

Veřejné prostranství
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Textová část odůvodnění

limity

Jedná se o návrh uličního prostoru z důvodu umožnění obsluhy zastavitelných ploch Z4, Z5
a Z6.
Plocha se nachází ve východní části obce.
V platném územním plánu obce byla řešena obsluha ploch bydlení, ale vzhledem k tomu, že
došlo k přeparcelaci v území a upřesnění požadavků ze strany obce, bylo upřesněno i
vymezení plochy veřejného prostranství.
kanalizace, vodovod, CHOPAV Kvartér řeky Moravy, OP železnice

plocha změny:

Z18

popis a
odůvodnění

Návrhová plocha, která nevychází z koncepce platného územního plánu obce. Je vymezena
na základě připomínky občana a prověření území.
Plocha se nachází v západní části obce v místní části Kluzov, navazuje na zastavěné území
a bude uzavírat stávající zástavbu. Z hlediska krajinného rázu je doporučeno v maximální
míře zachovat stávající vzrostlou zeleň.
2

popis a
odůvodnění

předpokládaný
počet RD
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity

způsob využití plochy:

Smíšené obytné venkovské

SV

Dopravní obsluha bude řešena z veřejného prostranství v Litovli, k.ú. Myslechovice.
Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na navrženou
splaškovou kanalizaci.
-

10.C.2.2 PLOCHY PŘESTAVBY
(k bodu 28.)
způsob využití plochy:

Smíšené obytné venkovské

plocha změny:

P1

popis a
odůvodnění

Návrhová plocha z platného územního plánu obce Haňovice (změna č. 5).
Plocha se nachází na severozápadě obce.
Vymezuje se z důvodu uvedení dokumentace do souladu se skutečným stavem v území.
V současné době je již realizován rodinný dům, pouze není zanesen do katastru nemovitostí.
1

předpokládaný
počet RD
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity
plocha změny:
popis a
odůvodnění

předpokládaný
počet RD
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity
plocha změny:
popis a
odůvodnění

předpokládaný
počet RD

SV

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajících místní komunikace.
Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na navrženou
splaškovou kanalizaci.
způsob využití plochy: Smíšené obytné venkovské
P2
SV
Nová návrhová plocha
Plocha se nachází v severovýchodní části obce.
Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu. Z důvodu
ochrany veřejného zdraví je plocha podmíněně přípustná za podmínky, že přípustnost bude
posouzena v rámci následného řízení dle stavebního zákona průkazem hygienických limitů
hluku z provozu výrobního areálu VX, v denní a noční době, pro chráněný venkovní prostor
stavby.
1
Dopravní obsluha bude řešena ze silnice III/3782.
Napojení z navrženého vodovodu, stávajícího STL plynovodu, navržené sítě nn a
odkanalizování na navrženou splaškovou kanalizaci.
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
způsob využití plochy: Smíšené obytné venkovské
P3
SV
Návrhová plocha částečně z platného územního plánu obce Haňovice.
Plocha se nachází ve východní části obce, jedná se o proluku v zastavěném území.
Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu, doplní a
uzavře stávající urbanistickou strukturu.
1
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dopravní
infrastruktura
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infrastruktura
limity
plocha změny:
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odůvodnění
předpokládaný
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dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
limity
plocha změny:
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odůvodnění

limity

Textová část odůvodnění

Dopravní obsluha bude řešena výlučně ze stávající místní komunikace na k.ú. Myslechovice.
Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající
splaškovou kanalizaci.
CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
způsob využití plochy: Smíšené obytné venkovské
P4
SV
Nová návrhová plocha.
Plocha se nachází ve střední části obce, jedná se o proluku v zastavěném území.
Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu.

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajících místní komunikace.
Napojení ze stávajícího vodovodu, stávajícího STL plynovodu, stávající sítě nn a
odkanalizování na stávající splaškovou kanalizaci.
způsob využití plochy: Veřejné prostranství
P5
PV
Jedná se o novou návrhovou plochu navazující na stávající veřejné prostranství a plochu
přestavby P4.
Plocha se nachází ve střední části obce.
Plocha zajišťuje návaznost na stávající zástavbu a její urbanistickou strukturu.
-

Celé zájmové území leží v zájmovém území Ministerstva obrany.
10.C.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
(k bodu 29. - 30.)
Plochy navržené veřejné zeleně tvoří společně s plochami veřejných prostranství kostru sídla
umožňující rozvoj a revitalizaci míst pro pobyt, odpočinek a setkávání občanů ve veřejném prostoru.
Další typy ploch sídelní zeleně se vymezují z důvodu ochrany zelených ploch v rámci sídla. Plochy
zeleně soukromé a vyhrazené jsou vymezeny v zastavěné části území.
Podmínky využití území, stanovené územním plánem, umožňují umisťování sídelní zeleně i v rámci
dalších ploch s rozdílným způsobem využití (např. v rámci ploch veřejných prostranství, ploch bydlení,
ploch smíšených obytných…).

10.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
10.D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou upřesněny
plochy dopravní infrastruktury dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (koridor D14 dopravní
infrastruktury - D35 homogenizace na normový profil směrově dělené komunikace, rekonstrukce
křižovatek, v úseku Mohelnice – Křelov/Skrbeň).
10.D.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA
(k bodu 31. - 34.)
Dálnice a silnice
Řešeným územím prochází dálnice a silnice
- D 35 Mohelnice - Olomouc – Lipník nad Bečvou.
- III/3731 Chudobín - Haňovice
- III/3732 Litovel - Cholina - Senička
- III/3734 Haňovice - Kluzov
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Dálnice D35 je v majetku státu, který je zastoupen Ředitelstvím silnic a dálnic a bude
homogenizována na normový profil směrově dělené komunikace. Tím bude zvýšena kapacita intenzity
dopravy.
Silnice III/3731, III/3732 a III/3734 jsou v majetku Olomouckého kraje, jsou lokálního významu, mimo
zastavěné území budou upravovány v kategorii S 6/60, v zastavěném území pak ve funkční skupině C
jako obslužné a typu MO2 8/6/50 (doporučený typ).
Při úpravě silnic v zastavěném území i mimo obec je třeba pamatovat na vedení stávajících cyklotras
s důrazem na zvýšení bezpečnosti provozu všech účastníků dopravy.
Dopravní napojení přestavbové plochy P2 na silnici III. třídy bude řešeno v souladu s platnou
legislativou.
Místní komunikace
Systém místních komunikací je poměrně jednoduchý a je navázán na silnici III/3732 a III/ 3734. Trasa
probíhá v západní části obce podél vodoteče s krátkými odbočkami. Ve východní části obce je to
místní komunikace vedená v trase původní polní cesty směrem do Litovle, na okraji zástavby se
přimyká k tělesu tratě ČD Litovel - Senice na Hané.
V centrální části obce je východním směrem vedena historická trasa komunikace zakončená
zástavbou. Je to zachovaná ulicová náves z období kolonizace, na západním okraji připojena na
silnici vedoucí do sousední obce Myslechovice Tato návesní část obce navazuje na bývalý zámecký
areál se statkem (nyní ZD ”Doubrava” se sídlem v Haňovicích).
Silnice do místní části, původně samostatné obce Kluzov pokračuje na západním okraji obce jako
místní komunikace.
Místní komunikace obsluhují celé zastavěné území, budou podle ČSN 73 6110 navrženy a
upravovány ve funkční skupině C, např. v kategorii MO2 8/6,5/30 jako obslužné komunikace
obousměrné, směrově nerozdělené, umožňující přímou obsluhu všech objektů.
Místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a ploch změn i přestavby, jsou
součástí stabilizovaných a navržených ploch veřejných prostranství – PV. Nově navržené místní
komunikace navazují na stávající.
10.D.1.2. NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
(k bodu 35. - 37.)
Pěší doprava
Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury (účelové komunikace DX
a chodníky pro pěší v rámci veřejných ploch PV). V případě budování nových chodníků jsou pro tuto
stavbu přípustné plochy veřejných prostranství a nebo dopravy.
V současné době probíhá realizace chodníků v celé obci (po ukončení realizace kanalizace).
Cyklistická doprava
Obcí je vedena místní cyklotrasa č. 6033 z Mladče a Chudobína přes Náměšť na Hané do Čech pod
Kosířem. Nové cyklostezky ani cyklotrasy nebyly požadovány.
Účelové komunikace
Stávající účelové komunikace jsou zachovány. Je vymezena jedna plocha změn (Z9) pro zajištění
prostupnosti území.
10.D.1.3. VEŘEJNÁ DOPRAVA
(k bodu 38. - 39.)
Autobusová doprava
Řešená obec je dopravně obsloužena autobusovou dopravou firmy IDS Olomouckého kraje, a to
linkami číslo:
890 305 Litovel – Bohuslavice – Konice
890 307 Litovel - Nové Zámky - Bílá Lhota
890 309 Litovel – Luká – Bohuslavice
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890 311 Litovel -Slatinice
891 376 Loučka – Cholina - Litovel
Celkem obec obslouží v pracovní dny 18 spojů, v sobotu a neděli je autobusová doprava nahrazena
dopravou vlakovou.
Autobusové linky nejsou přímo z obce napojeny na vlakovou dopravu a na krajské město, ale jsou
napojeny v Litovli a Července. Dopravní spojení s krajským městem je možné pouze s přestupem.
Obec má zřízeny tři zastávky:
Haňovice, náves – v centru obce, autobus zastavuje na rozšířené vozovce silnice, ve směru na Litovel
je vybudována čekárna a chodník slouží jak nástupiště.
Haňovice, ZD – autobus zastavuje na rozšířené vozovce silnice, na okraji obce ve směru na
CHudobín, bez čekárny a nástupiště.
Případná úprava zastávek bude navržena a realizována dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425. Zástavba
obce nepřesahuje docházkovou vzdálenost 400 m od zastávek.
Vlaková doprava
Pro obec není zřízena zastávka, nejblíže jižně obce je vlaková zastávka na trati Červenka – Prostějov
v obci Myslejovice, která slouží i obyvatelům Haňovic. Zastávka je na znamení a lístky se prodávají ve
vlaku.
10.D.1.4. STATICKÁ DOPRAVA ( DOPRAVA V KLIDU)
(k bodu 40. - 41.)
Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury, tj. i dopravy v klidu.
Plochy pro parkování jsou součástí veřejného prostranství, nebo areálů občanské vybavenosti a
areálů výrobních.
Pro odstavení vozidel jsou využívány individuální garáže rodinných domů a jejich parcely. Kromě toho
existuje několik dalších ploch, které parkování slouží. Stávající parkovací plochy jsou zatím
dostačující. Parkování ve výrobních areálech si zajišťují majitelé firem na vlastním pozemku.
Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch dopravní
infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití,
které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu.
Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto
objekty, pokud možno na pozemku stavby. Parkovací plochy v obci budou navrhovány dle ČSN 73
6110 a to pro automobilizaci 1 : 2,5.
10.D.1.5. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
(k bodu 42.)
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Severně Litovle je vedena elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať Česká Třebová - Olomouc,
která je součástí II. tranzitního rychlostního koridoru na síti českých drah. Na tuto trať celostátního
významu je připojena u obce Červenka severně Litovle trať č. 273 Prostějov – Červenka. Tato trať je
kategorizována jako regionální, je to neelektrizovaná, jednokolejná železniční trať provozovaná
Správou železničních dopravních cest. Prochází po jihovýchodním okraji zástavby.
LETECKÁ DOPRAVA
V řešeném území se nenachází zařízení letecké dopravy.
VODNÍ DOPRAVA
V řešeném území neprochází žádný záměr na vedení vodní dopravy.
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
V řešeném katastrálním území se žádná dopravní zařízení nenachází. Čerpací stanice pohonných
hmot je nejblíže v Litovli. S výstavbou dopravních zařízení se v obci neuvažuje. Kompletní vybavenost
pro motoristy je nejblíže v krajském městě Olomouci.
INTENZITY DOPRAVY
Silnice a dálnice
V roce 2016 bylo provedeno poslední celostátní sčítání intenzity dopravy na silnicích a dálnicích. Obcí
prochází silnice III. třídy č. 3731, 3732 a 3734 na kterých nebylo sčítání intenzity dopravy prováděno.
Jihovýchodním okrajem katastrálního území je vedeno těleso dálnice D 35, na které bylo sčítání
intenzity dopravy prováděno, ale dálnice je zcela mimo zastavěné území ve vzdálenosti cca 700 m.
Její provoz a tím i hluk do obce nezasahuje z důvodu konfigurace krajiny a vzdálenosti od zdroje
dopravního hluku.
Železnice
Hlukové pásmo je propočítáno orientačně dle intenzity osobní přepravy, které je v území dlouhodobě
stabilizována. Maximální rychlost je uvažována 60 km/hod., počet vagonů 2 a jedná se o motorovou
trakci.
Intenzita dopravy 2019
Druh vlakové soupravy

Vlaků/24 hod.

osobní

23

F4 = 1,0, F5 = 1,0, F6 = 0,54
Výpočet hladiny akustického tlaku:
počet vlaků Sd/den

počet vlaků Sn/noc

nd=Sd/16ve dne/hod.

nn=Sn v noci /hod.

18

5

1

0,5

Xd = 140 x1 x1 x 0,54 x1 = 75,6
Xn = 140 x 1 x1 x 0,54 x 0,5 = 37,8
Posouzení hluku
den
LAQT = 50 dB(A)
Ld dB(a)
pásmo m
50
65
55
30
60
0

LAQT
Ln dB(a)
45
50
55

noc
= 40 dB(A)
pásmo m
85
48
15

OCHRANNÁ SILNIČNÍ PÁSMA
Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnici II. a III. třídy
15 m od osy vozovky mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Ochranné pásmo pro dálnici je
100 m od osy krajního jízdního pruhu.
Paprsky rozhledových polí křižovatek budou respektovány v zastavěném a zastavitelném území
(průjezdním úseku) na silnicích pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od středu křižovatky a na místních
komunikacích pro rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od středu křižovatky.
Ochranné pásmo silnic, dálnice a rozhledová pole křižovatek mimo zastavěné a zastavitelné území
vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
a rozhledová pole křižovatek v zastavěném a zastavitelném území z normy ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací.
10.D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
(k bodu 43. - 46.)
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Z důvodu zabezpečení obsluhy obce technickou infrastrukturou jsou vymezeny plochy, trasy
a koridory technické infrastruktury.
Inženýrské sítě jsou vedeny převážně ve veřejných prostranstvích, aby se minimalizovaly dopady do
soukromého vlastnictví.
Z důvodu zabezpečení dodávky všemi médii jsou plochy změn napojeny na stávající nebo navržené
inženýrské sítě.
Z důvodu nezhoršování odtokových poměrů je navrženo hospodaření s dešťovými vodami (HDV).
10.D.2.1. KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
(k bodu 47. - 49.)
Z důvodu zabezpečení ekonomického odvedení odpadních vod je vymezen koridor TK1.
Pro zajištění vymezení koridoru jsou stanoveny zásady a podmínky pro využití území koridoru.
10.D.2.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
10.D.2.2.1. Zásobování vodou
(k bodu 50.)
Zdroje vody:
Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Olomouc, podskupina Litovel. Vydatnost zdrojů pro
skupinový vodovod je vyhovující.
V řešeném území se nachází ochranná pásma vodního zdroje I. stupně.
Zásobovací systém:
V obci Haňovice je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Vodohospodářské společnosti
ČERLINKA s.r.o. Byl postaven v roce 1995 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda
dodávána z prameniště Litovel přes zemní vodojem Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 –
299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s,
VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní
přivaděče je napojena distribuční síť SV Olomouc – podskupiny Litovel. Přívodním řadem DN 300 je
voda dopravována ze zemního vodojemu Chudobín do obce Myslechovice. Na tento přivaděč je
napojena rozvodná vodovodní síť obce Haňovice, která je zhotovená z trub PVC v profilech DN 80 –
100. Zásobování je řešeno jednom tlakovém pásmu z řídícího vodojemu Chudobín. Na vodovodní síť
Haňovic přímo navazuje vodovod sídla Kluzov, který je nedílnou součástí obce Haňovice.
Z hlediska profilů stávajícího potrubí jsou vodovodní řady pro zásobování obyvatelstva, občanské
vybavenosti i průmyslu vyhovující.
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Stávající systém zásobování obce Haňovice pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Litovel je
vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Počítá se pouze s drobným rozšiřováním rozvodné
vodovodní sítě pro nově zastavované lokality.
Odůvodnění:


zásobování vodou je v celém řešeném území stabilizováno



z důvodu dodávky pitné vody pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou tyto napojeny
na stávající vodovodní síť, která bude vedena v rámci stávajících a navržených ploch
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury



nové vodovodní řady jsou umisťovány především do nových přístupových komunikací



potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch
veřejných prostranství a ploch pro dopravu



konkrétní napojení jednotlivých nemovitostí bude řešit správce systému podrobnější
dokumentací

57

Územní plán Haňovice

Textová část odůvodnění

Zabezpečení proti požáru
Z požárního hlediska jsou stávající profily (DN 80 až DN 100) vodovodních řadů vyhovující. V obci
jsou vybudovány dvě vodní plochy, které lze využít pro hasební účely.
10.D.2.2.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod
(k bodu 51.)
Stoková síť:
V obci je vybudován kombinovaný systém odkanalizování – je vybudována jednotná a splašková
kanalizace. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou v systému odkanalizování vybudovány dvě čerpací
stanice, které přečerpávají odpadní vody do gravitačních sběračů. Odpadní vody jsou odvedeny na
čistírnu odpadních vod (ČOV) Litovel.
Čistírna odpadních vod:
V obci není vybudovaná čistírna odpadních vod.
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Obec Haňovice má zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané Stavební povolení na jednotnou
kanalizaci. V obci Haňovice je navrhována jednotná kanalizace s odlehčením dešťových vod do
potoka Loučka. Ředěné splaškové vody z odlehčovacích komor budou napojeny do splaškové
kanalizace a společně čerpány do stokové sítě města Litovel, místní části Nasobůrky a dále budou
odváděny na ČOV Litovel. V Litovli je stávající jednotná kanalizace, která je ukončena ve stávající
mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 40 083 EO.
Odůvodnění:


odkanalizování včetně likvidace odpadních vod je stabilizované



z důvodu odvedení odpadních vod ze zastavitelných ploch a ploch přestavby budou tyto
napojeny na stávající kanalizaci v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu



dešťové vody ze zastavěného území budou odváděny stávajícím způsobem



z důvodu nezhoršování odtokových poměrů v území bude u zastavitelných ploch a ploch
přestavby hospodařeno s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy – přednostně bude
řešeno vsakování na pozemku stavby, nebude-li možné vsakování, pak jejich zadržování a
regulované odvádění oddílnou kanalizací do vod povrchových



případnou potřebu rekonstrukce kanalizačních zařízení řeší správce tohoto zařízení – nad
podrobnost územního plánu



koncepce navržená v PRVK OK byla již realizována.

V katastrálním území Haňovice byly, (dle platných ÚAP), realizovány plochy odvodnění včetně
hlavního melioračního zařízení (HOZ), plochy meliorací nezasahují do rozvojových ploch.

10.D.2.3.

ENERGETIKA

10.D.2.3.1 Zásobování elektrickou energií
(k bodu 52.)
Nadřazené sítě a zařízení vvn
Do řešeného území nezasahují nadřazená vedení vvn a zvn.
Sítě a zařízení vn 22 kV
Území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV z nadzemních vedení s napětím
22 kV.
Na řešeném území jsou v provozu celkem cca 4 sloupové a 2 zděné trafostanice 22/0,4 kV zásobující
elektrickou energií distribuci i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují
současným požadavkům na zajištění odběrů.
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Sítě a zařízení nn
Rozvody nízkého napětí jsou provedeny jak kabelovými vedeními, tak venkovními nadzemními
vedeními na betonových sloupech podél komunikací. Odtud jsou závěsnými kabely napojeny přes
střešníky jednotlivé rodinné domy. Ukončení kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních na
jednotlivých objektech, v pilířích na hranici parcely nebo ve skříních na sloupech.
Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě je dobrý a vyhovující. Současným potřebám
odběrů síť nn vyhovuje.
Odůvodnění:
Stávající systém je stabilizovaný, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť nn, a to v rámci
veřejných prostranství a dopravních ploch.


byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn a vvn



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



z důvodu zabezpečení dodávky elektrické energie pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb
bude síť nízkého napětí rozšířena a zahuštěna novými vývody - rozvojové lokality budou
napojeny do stávajícího systému sítě nn



plochy pro umístění větrných a fotovoltaických elektráren nejsou navrženy

10.D.2.3.2 Zásobování plynem
(k bodu 53.)
Základní charakteristika
Obec Haňovice je zásobován zemním plynem ze STL plynovodu napojeného na STL systém města
Litovel.
VTL plynovody do 40 barů
Řešeným územím procházejí trasy VTL plynovodu do 40 barů.
STL plynovody
V obci jsou vybudovány STL plynovody rozvádějící zemní plyn k jednotlivým nemovitostem.
NTL plynovody
V obci nejsou provozovány NTL plynovody.
Odůvodnění:


zásobování plynem je stabilizované



dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL plynovod do 40 barů a
VTL regulační stanice, která jsou dostatečně kapacitní (mimo řešené území)



z důvodu zabezpečení dodávky zemního plynu budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb
napojeny na stávající STL plynovody v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

10.D.2.3.3 Zásobování teplem
(k bodu 54.)
Základní charakteristika
V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj. Byty v rodinných domech jsou zásobovány
individuálně tj. samostatně v každé bytové jednotce, a to převážně zemním plynem.
Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, je používáno jako topné medium převážně:


pevné palivo



elektrická energie
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Odůvodnění:


zásobování teplem v obci je stabilizováno



z důvodu zabezpečení dodávky tepla budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb napojeny
na stávající síť plynovodů, a to v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch



využívání alternativních zdrojů, např. tepelná čerpadla, solární energii, lze využívat lokálně

10.D.2.4 VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
(k bodu 55.)
Pošta a telekomunikace
Poštovní služby jsou pro řešené území zajišťovány ve městě Litovel.
Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou. MTS v obci je
provedena nově kabelovým vedením v zemi. Kabely jsou uloženy v zemi včetně přípojek do objektů.
Řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelů.
Radiokomunikace
Nad řešeným územím neprocházejí radioreléové paprsky veřejné komunikační sítě.
Odůvodnění:


koncepce veřejných komunikačních sítí je v řešeném území stabilizována



z důvodu zabezpečení elektronických komunikací pro napojení zastavitelných ploch a ploch
přestaveb budou tyto napojeny na stávající systém elektronických komunikací v rámci
veřejných prostranství a ploch pro dopravu

POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU:

G)

Je stanovena pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit bude potřeba stanovena
podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků.
Specifická potřeba vody:
Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky
č. 120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d)
včetně vybavenosti a drobného podnikání
specifická potřeba vody:
koeficient denní nerovnoměrnosti

120 l/ob.den
1,5

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody.
Potřeba elektrického příkonu:
Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to
elektřinou a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat
o stupeň elektrizace "A", kde se elektrická energie používá jen ke svícení a pro běžné elektrické
spotřebiče.
bytový odběr
0,85 kW/bj
nebytový odběr
0,35 kW/bj
Potřeba plynu:
3

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m /h.
Orientační bilance obytných ploch
Číslo

Z3
Z4
Z5
Z6

Funkční využití - bydlení

smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

Potřeba vody Qm

Množství
odpadních vod
(m3/d)

Potřeba plynu

Příkon el. energie

(m3/d)

(m3/h)

(kW)

3
2
5
4

9
6
15
12

1,62
1,08
2,7
2,16

1,62
1,08
2,7
2,16

6
4
10
8

3,6
2,4
6
4,8
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Číslo

Z 18
P1
P2
P3
P4

Funkční využití - bydlení

smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské

Textová část odůvodnění

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

Potřeba vody Qm

Množství
odpadních vod
(m3/d)

Potřeba plynu

Příkon el. energie

(m3/d)

(m3/h)

(kW)

2
1
1
1
1

6
3
3
3
3

1,08
0,54
0,54
0,54
0,54

1,08
0,54
0,54
0,54
0,54

4
2
2
2
2

2,4
1,2
1,2
1,2
1,2

10.D.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
(k bodu 56. - 59.)
Koncepce nakládání s odpady je stabilizována a nemění se. Nakládání s odpadem v Haňovice je
upraveno obecně závaznou vyhláškou, vycházející ze platných zákonných předpisů. Odvoz odpadu je
zajištěn mimo řešené území. Na řešeném území se plochy skládek nenavrhují.
Na k.ú. Haňovice se nachází kompostárna Litovel. Je plánováno její rozšíření na pozemky p.č. 176/9
a 176/6 (plochy Z10 a Z11). Kompostárna bude sloužit ke zpracování biologicky rozložitelného
odpadu z veřejné zeleně a zeleně od obyvatele města Litovel a jejich místních částí, dále ke
zpracování veřejné zeleně z obce Haňovice a Mladeč. Kompostárna, Litovel bude provozována v
souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Kapacita kompostárny bude cca 100-200 tun v jedné
šarži, tj cca 400 " 1000 tun materiálu za rok, při délce zrání kompostu cca 3 měsíce.
10.D.4. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
(k bodu 60. - 62.)
Obec má základní občanské vybavení. Stávající plochy občanského vybavení jsou dlouhodobě
stabilizované. Plochy změn nejsou navrhovány.
10.D.5. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
(k bodu 63. - 43.)
Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, krátkodobou
rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť a umožnění setkávání občanů ve veřejném
prostoru. ÚP stanovuje zásady koncepce veřejných prostranství, umožňující jednak zachování a
regeneraci stávajících ploch a dále rozvoj nových veřejných prostranství, včetně podmínek pro
zachování a realizaci zeleně.
ÚP navrhuje plochy změn pro umožnění obsluhy stabilizovaných ploch a ploch změn dopravní a
technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací, pěších propojení a odstranění
dopravních závad.

10.E. KONCEPCE

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, UZEMNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVACÍCH
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

10.E.1.KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
10.E.1.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU
(k bodu 65. - 68.)
Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Území obce se
nachází v severní části Hornomoravského úvalu, spadá do Drahanského a (z větší části) do
Prostějovského bioregionu. Přítomnost spraší v podloží předurčuje zemědělský charakter krajiny,
trvalé travní porosty byly v této oblasti vždy vzácné. Zemědělská krajina tak utváří převážnou část
nezastavěného území. Je tvořena rozsáhlými bloky orné půdy a vykazuje minimální zastoupení
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rozptýlené krajinné zeleně, zeleň je zastoupena zejména podél vodních toků. Lesní porost se nachází
pouze okrajově na západě území podél Loučky. Historická struktura krajiny je zachována v podobě
páteřní cestní sítě na západě území.
Koncepce řešení krajiny v územním plánu obce má za cíl posílit podíl zeleně v tomto území takovým
způsobem, aby nebyl narušený otevřený prostor a zemědělská podstata krajiny. V rámci podmínek
využití ploch v krajině jsou přípustné drobné krajinné prvky (např. liniová výsadba dřevin podél cest a
vodních toků, obnova historických remízků), které mohou přispět k posílení zeleně v území, zadržení
vody v krajině a ke zvýšení ekostabilizační funkce. Území plán v krajině též vymezuje ÚSES ve formě
lokálních biocenter a biokoridorů, které zvyšují ekologickou stabilitu krajiny.
ÚP respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro ochranu krajinného rázu, stanovuje
zásady koncepce uspořádání krajiny. V celém řešeném území je uplatněn a respektován princip
nevytvářet v krajině nová sídla nebo samoty a neumisťovat zde nové stavby, kromě staveb
přípustných a podmíněně přípustných v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití.
10.E.1.2.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEN VYUŽITÍ V KRAJINĚ

(k bodu 69.)
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
(k bodu 69.1)
Stabilizované plochy jsou respektovány. Umisťování vodních nádrží umožňuje ÚP v rámci ploch
v krajině, např. ploch zemědělských, ploch smíšených nezastavěného území apod.
Vodní toky
V řešeném území se nacházejí tyto vodní toky:
IDTV

název vodního toku

správce vodního toku

10189104

Loučka

Lesy ČR, s.p.

10200374

bezejmenný tok

Lesy ČR, s.p.

10203770

Kobylník

Povodí Moravy, s.p.

Vodní plochy
V řešeném území se nachází dvě vodní plochy v západní a jižní části obce.
Odůvodnění:
Vodní plochy jsou stabilizované. Plochy změn nejsou vymezeny.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ)
(k bodu 69.2)
Jako plochy zemědělské jsou vymezeny intenzivně využívané pozemky zemědělského charakteru
v rámci velkých půdních bloků. Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn nejsou
vymezeny. V rámci rozvojových aktivit je navržena redukce ploch na úkor zastavitelných ploch a
návrhových ploch změn v krajině určených především pro prvky ÚSES.
PLOCHY LESNÍ (NL)
(k bodu 69.3)
Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa. Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn
nejsou vymezeny. Zalesnění menšího rozsahu lze realizovat i v rámci dalších ploch v krajině, např.
ploch zemědělských a ploch smíšených nezastavěného území.
PLOCHY PŘÍRODNÍ
(k bodu 69.4)
Zahrnují plochy lesa, krajinné zeleně, luk, vodních toků a vodní plochy s vyšším stupněm ekologické
stability. Plochy slouží k zajištění podmínek pro funkčnost biocenter.
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Stabilizované plochy nejsou vymezeny, plochy změn jsou vymezeny.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ (NSp)
(k bodu 69.5)
Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, postagrární lada, doprovodné břehové porosty podél
vodních toků, dále plochy extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací,
případně byly v nedávné minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav
druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích mimo les.
Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn jsou vymezeny.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (NSz)
(k bodu 69.6)
Jedná se o převážně plochy trvalých travních porostů, zajišťující protierozní, estetickou a ekologickou
funkci.
Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn nejsou vymezeny.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM (NSx)
(k bodu 69.7)
Plochy drobné držby extenzivního hospodaření v návaznosti na zastavěné území, zajišťující
ekologickou a estetickou funkci v krajině.
Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn nejsou vymezeny.

10.E.1.3 PŘEHLED PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
(k bodu 70.)
identifikace

navrhovaný způsob vymezení

popis
současného
lokalizace

K1

plochy přírodní

Plocha vymezená na
severovýchodě k.ú.

K2

plochy přírodní

Plocha vymezená na
severovýchodě k.ú.

K3

plochy přírodní

Plocha vymezená na
západě k.ú., v lesním
komplexu
v
údolí
Loučky
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a

odůvodnění vymezení plochy
Důvodem vymezení je zajištění
plochy pro lokální biocentrum, které
je vymezeno na ploše rekultivované
skládky
a
vytěženého
ložiska
sprašové hlíny, aktuální vegetaci
tvoří trvalý travní porost, roztroušeně
dřeviny a výsadba dřevin. Biocentrum
bude přispívat k posílení ekologické
stability krajiny.
Důvodem vymezení je zajištění
plochy pro lokální biocentrum, které
je vymezeno na ploše rekultivované
skládky, vytěženého ložiska sprašové
hlíny a na orné půdě, aktuální
vegetaci tvoří trvalý travní porost,
roztroušeně dřeviny a výsadba
dřevin. Biocentrum bude přispívat
k posílení ekologické stability krajiny.
Důvodem vymezení je zajištění
plochy pro lokální biocentrum.
Vymezením plochy přírodní pro něj
budou v maximální míře zajištěny
podmínky. Aktuální vegetaci tvoří
lesní porosty, podél Loučky z velké
části javorová jasenina. Biocentrum
bude přispívat k posílení ekologické
stability krajiny.
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K4

plochy přírodní

Plocha vymezená na
západě k.ú., v lesním
komplexu
v
údolí
Loučky

K5

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha vymezená na
západě k.ú., v lesním
komplexu v údolí
Loučky

K6

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha vymezená na
západě k.ú., podél
stávající
účelové
komunikace.

K7

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha
vymezená
podél severní hranice
s k.ú. Chudobín.

K8

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha
vymezená
podél severní hranice
s k.ú. Chudobín.

K9

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha
vymezená
východně od obce,
lokalita Nad potokem.

K10

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha
vymezená
východně od obce,
lokalita Rybníky.

K11

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha
vymezená
jihovýchodně od obce,
lokalita Pivovarské.

K12

plochy
nezastavěného
přírodní

smíšené
území –

Plocha
vymezená
jihovýchodně od obce,
u Kobylníku.
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Důvodem vymezení je zajištění
plochy pro lokální biocentrum.
Vymezením plochy přírodní pro něj
budou v maximální míře zajištěny
podmínky. Aktuální vegetaci tvoří
lesní porosty, podél Loučky z velké
části javorová jasenina, část na
východě tvoří svěží dubová bučina.
Biocentrum bude přispívat k posílení
ekologické stability krajiny.
Důvodem vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor,
nacházející se v lesním porostu
zahrnujícím
javorovou
jaseninu.
Biokoridor navazuje na ÚSES
v sousedním k.ú. a zajišťuje posílení
ekologické stability krajiny.
Důvodem pro vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor.
Biokoridor zajišťuje návaznost na
ÚSES v sousedním k.ú. Chudobín a
plní ekostabilizační funkci v krajině.
Důvodem pro vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor.
Biokoridor zajišťuje návaznost na
ÚSES v sousedním k.ú. Chudobín,
plní ekostabilizační funkci v krajině,
západní část rozděluje blok orné
půdy, východní část má funkci
izolační
zeleně,
kdy
odděluje
stávající plochu zemědělské výroby
od volné krajiny.
Důvodem pro vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor.
Biokoridor plní ekostabilizační funkci
v krajině, rozděluje blok orné půdy a
má funkci izolační zeleně.
Důvodem pro vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor.
Biokoridor zajišťuje návaznost na
ÚSES v sousedním k.ú. Nasobůrky,
funguje jako izolační zeleň stávající
zástavby od volné krajiny, zvyšuje
podíl krajinné zeleně na orné půdě a
tím se podílí na zvýšení ekologické
stability krajiny.
Důvodem pro vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor.
Biokoridor bude plnit funkci izolační
zeleně
navrhovaných
ploch
smíšených obytných a bude se
podílet na zvýšení ekologické stability
krajiny.
Důvodem pro vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor.
Biokoridor zajišťuje návaznost na
ÚSES
v sousedním
k.ú.
Myslechovice a bude se podílet na
zvýšení ekologické stability krajiny.
Důvodem pro vymezení je zajištění
plochy
pro
lokální
biokoridor.
Biokoridor zajišťuje návaznost na
ÚSES
v sousedním
k.ú.
Myslechovice a bude se podílet na
zvýšení ekologické stability krajiny.
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10.E.2.ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
10.E.2.1.

KONCEPCE ROZVOJE

(k bodům 71. - 72.)
Nadmístní ÚSES se dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v řešeném území nevyskytuje.
Nadregionální ani regionální prvky ÚSES nejsou vymezeny.
Koncepce vymezení lokálního územního systému ekologické stability je převzata z Územního plánu
obce Haňovice (změna č. 5).
Návrh územního plánu koordinuje skladebné části ÚSES na lokální úrovni navzájem a dále
s vymezenými záměry na změnu využití území. Koordinována byla návaznost na vymezený ÚSES
v územním plánu Litovel. Při řešení ÚSES byly zohledněny i další funkce, jako např. zadržení vody
v krajině, funkce protierozní a krajinotvorná.
Vymezené skladebné části ÚSES:
Vymezená biocentra místního (lokálního) významu:
(k bodu 73.)
označení

význam

LBC 1
lokální biocentrum,
částečně funkční

současný stav
Bývalá rekultivovaná
skládka, vytěžené ložisko
sprašové hlíny - trvalý travní
porost, roztroušeně dřeviny,
část výsadba dřevin; orná
půda

LBC 2
lokální biocentrum
funkční, existující

Kompaktní lesní porosty,
vodní tok a břehové porosty

cílová společenstva
Lesní společenstva a luční
společenstva dle příslušné STG
(2B3).
Vlhká společenstva vodních
toků, lesní společenstva dle
příslušné SLT (3U, 3S)
mezotrofní druhy podrostu s
nitrofilní tendencí v SLT 3U,
pouze mezotrofní druhy
podrostu v SLT 3S.

Vymezené biokoridory místního (lokálního) významu:
(k bodu 74.)
označení

význam

LBK 1

biokoridor lokálního významu
existující, funkční

LBK 2

biokoridor lokálního významu
existující, funkční

LBK 3

biokoridor lokálního významu
existující, nefunkční

LBK 4

biokoridor lokálního významu
existující, nefunkční

současný stav

cílová společenstva
Lesní společenstva dle
příslušné SLT (3U), mezotrofní
Kompaktní lesní porosty
druhy podrostu s nitrofilní
tendencí.
Doprovodná břehová
Kompaktní lesní porosty
společenstva podél vodního
toku
Lesní společenstva dle
Orná půda
příslušné STG (2B3)
Lesní společenstva dle
Doprovodné porosty podél příslušné STG (2B3),
vodního toku, luční porosty doprovodná břehová
v nivě toku
společenstva podél vodního
toku Loučka

Interakční prvky
Jejich realizace je přípustná v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
v nezastavěném území.
Odůvodnění
Koncepce vymezení ÚSES přebírá vymezení z Územního plánu obce Haňovice (změna č. 5).
Vymezení bylo upraveno s ohledem na aktuální stav území a návaznost na ÚSES v sousedních
katastrálních územích. Na západě území bylo vymezeno nové lokální biocentrum v lesním komplexu
z důvodu návaznosti na lokální biocentrum v k.ú. Myslechovice, které zde nedosahuje minimální
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plochy podle Metodiky ÚSES (plocha činí 2,5 ha). Vymezením lokálního biocentra i na k.ú. Haňovice
jsou minimální rozměry biocentra splněny (celková plocha biocentra včetně části v k.ú. Myslechovice
přesahuje 3 ha). Biocentrum na severovýchodě území bylo rozšířeno na plochu již vytěženého ložiska
sprašové hlíny z důvodu návaznosti na biokoridor LBK 3, který je nově vymezený podél hranice
katastrálního území (viz níže). Kromě toho bylo biocentrum zvětšeno na současnou plochu orné půdy,
čímž má vhodnější prostorové uspořádání a díky své rozloze bude tvořit významný ekologický prvek
v krajině. Z důvodu aktuálně využívané komunikace pro přístup k ploše technické infrastruktury je
biocentrum rozděleno na dvě části, rozloha biocentra přesahuje ve značné míře minimální parametry
pro jeho velikost, i pouze část biocentra v podobě návrhové plochy K2 splňuje minimální parametry,
tudíž jeho rozdělení nebude mít významný vliv na funkčnost. Je žádoucí vymezit biocentrum na celé
ploše revitalizované skládky, proto je do biocentra zahrnuta i plocha K1, která byla z velké části
navržena v původní platné dokumentaci. Vzhledem k nízkému podílu krajinné zeleně a rozsáhlým
blokům orné půdy v řešeném území bude biocentrum příznivě působit na okolní méně ekologicky
stabilní krajinu.
U lokálního biokoridoru LBK 1 je zmenšena jeho šířka z důvodu návaznosti na lokální biokoridor v k.ú.
Nová Ves u Litovle. U ostatních lokálních biokoridorů byla navýšena šířka na 20 m, což jsou minimální
parametry pro funkčnost biokoridoru podle Metodiky ÚSES, a byla rovněž upravena návaznost na
sousední k.ú. Na západě území byl přesunut lokální biokoridor trasovaný na účelové komunikaci
mimo ni. Dále je přesunuto trasování biokoridoru LBK 3 – původní trasa vedla podél účelové
komunikace mezi stávajícími plochami zemědělské výroby, současná trasa biokoridoru je vymezená
podél hranice katastrálního území Haňovice a umožňuje vymezení návrhové plochy zemědělské
výroby mezi stávajícími výrobními plochami. Oddělením stávajících ploch zemědělské výroby od volné
krajiny bude biokoridor plnit funkci izolační zeleně, zároveň jeho západní část rozděluje blok orné
půdy. Biokoridor je přerušen v místech se stávající vodní nádrží pro zemědělskou výrobu, přerušení je
kompenzováno rozšířením biokoridoru k ploše zemědělské výroby a nečiní bariéru pro anemochorní
šíření semen rostlin. Kontinuita biokoridoru může být zachována v podobě realizace krajinné zeleně v
navazujícím k.ú. Chudobín.
Na východě území je nově trasován biokoridor podél vodního toku Loučka tak, aby se napojoval na
lokální biokoridor vymezený v k.ú. Nasobůrky.
E.2.2.

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ÚSES

(k bodům 75. - 76.)
Jsou stanoveny podmínky využití ploch ÚSES, tak aby zajistily jejich funkčnost.
10.E.3. PROSTUPNOST KRAJINY
(k bodu 77.)
Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – účelových komunikací,
stezek pro pěší a cyklisty (DX), které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na
pozemky ZPF a PUPF a vedení pěších tras. Stabilizované plochy jsou respektovány. Plochy změn
nejsou vymezovány, realizace účelových komunikací je přípustná v rámci ploch zemědělských,
lesních a ploch smíšených nezastavěného území. Podrobněji - viz kap. 10.4.1. Koncepce dopravní
infrastruktury.
10.5.5. OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI
Protierozní opatření:
(k bodům 78. - 80.)
Pro snížení přímého odtoku jsou navrženy plochy pro protierozní opatření (Y1, Y2, Y3), které
budou řešeny podrobnější dokumentací a které zahrnují celou škálu opatření pro eliminaci rizik. Pro
minimalizaci extravilánových vod je rovněž nutno provést změnu organizace povodí – navrhnout
organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně technická (průlehy, zelené pásy) opatření.
Umístění protierozních opatření je rovněž umožněno v rámci podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití v nezastavěném území.
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Návrh dalších konkrétních protierozních opatření bude řešen v případě potřeby podrobnější
dokumentací.
Ochrana před povodněmi:
(k bodu 81.)
Do řešeného území nezasahuje záplavové území.
Nejsou navrhovány konkrétní opatření.
ÚP vytváří podmínky pro případnou preventivní ochranu území především v rámci koncepce
uspořádání krajiny, a to jednak vlastním vymezením a uspořádáním ploch s rozdílným způsobem
využití a také stanovením podmínek pro tyto plochy, které umožňují realizovat opatření přispívající
k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů apod.
10.5.6. REKREACE
(k bodům 82. - 86.)
Koncepce rekreace vychází ze stavu v území. ÚP respektuje stabilizované plochy rekreace zahrádkové osady RZ Nové plochy ÚP nenavrhuje, v území se nenachází žádné vhodné plochy a
není ani po nich poptávka.
10.5.7. DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
(k bodu 87.)
V řešeném území je vymezeno chráněné ložiskové území:
13100001 – Haňovice II.
13100002 – Haňovice I.
13100003 – Nasobůrky
V řešeném území se nachází výhradní ložiska nerostných surovin:
3131000 – Nasobůrky
V řešeném území není evidován dobývací prostor.
V řešeném území není evidováno poddolované území.
V řešeném území nejsou evidována sesuvná území.

10.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY
10.F.1. PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(k bodům 88. - 90.)
Jednotlivé plochy byly prověřeny na základě využití území a celkové urbanistické koncepce.
Plochy byly vymezeny ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území v platném znění (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb.).
10.F.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(k bodům 91. - 93.)
Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny viz kap. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu textové části územního plánu. Plochy se vymezují podle stávajícího
a požadovaného způsobu využití.
Pro podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití je využita metodika MINIS, verze 2.3.
V krajině jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské, plochy lesní
a plochy smíšené nezastavěného území. Pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině jsou
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stanoveny podmínky (s ohledem na § 18 zákona č. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo maximálně ochráněno
nezastavěné území, přírodní hodnoty území a prvky ÚSES. Vyjmenované využití (stavby, zařízení a
opatření) lze ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území umisťovat,
pokud nejsou vysloveně vyloučeny. Z tohoto důvodu jsou u ploch v krajině (W, NZ, NL, NP, NSp,
NSz, NZx) uvedeny jako nepřípustné stavby pro bydlení, výrobu, zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, ochranu přírody a krajiny, rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra
(mimo přípustných a podmíněně přípustných), aby bylo řešené území chráněno před nekontrolovanou
výstavbou rozsáhlých objektů v krajině (např. haly pro výrobu, sklady, sila, pily apod.) nebo objektů
jejichž provoz by potenciálně mohl mít nepříznivý vliv na okolní krajinu (např. návštěvnost staveb pro
rekreaci nebo cestovní ruch, ekologických center, případná dopravní obsluha a parkování vozidel
apod.), přičemž jako přípustné a podmíněně přípustné využití jsou uvedeny stavby menšího rozsahu,
které jsou podrobně specifikovány v rámci kap. P. Definice pojmů. V případě, že se objeví záměr na
výstavbu většího objektu v krajině, je pak nutno řešit takový požadavek změnou ÚP.
Vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního
zákona bylo provedeno v souladu s veřejným zájmem daným ochranou nezastavěného území
(krajiny) v souladu s Evropskou úmluvou o krajině (Florencie 2000).
Veřejný zájem na jejich vyloučení je u všech ploch stejný a je dán naplňováním republikových
i krajských priorit územního plánování a cílů a úkolů územního plánování, zejména § 18 odst. 4, který
ukládá chránit krajinu jako podstatnou složku životního prostředí života obyvatel. Požadavek ochrany
krajiny je zakotven i v ZÚR JMK jako koncepce ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a
požadavek na respektování cílových charakteristik krajiny.
PLOCHY BYDLENÍ
(k bodu 93.1)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (BH).
BH – plochy bydlení v bytových domech
Plochy jsou vymezeny dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - plochy bydlení. Vzhledem k charakteru ploch
2
je stanovena velikost přípustné prodejní plochy do 200 m . Z důvodu zachování charakteru zástavby a
ochrany krajinného rázu je stanovena podmínka ve stabilizovaných plochách zachovat stávající
výškovou hladinu. Plochy změn nejsou vymezeny.
PLOCHY REKREACE
(k bodu 93.2)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (RZ).
RZ – rekreace – zahrádkové osady
Plochy jsou vymezeny dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - plochy bydlení. Z důvodu zachování
charakteru zástavby a ochrany krajinného rázu je stanovena podmínka ve stabilizovaných plochách
zachovat stávající výškovou hladinu. Plochy změn nejsou vymezeny.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
(k bodu 93.3)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (OV, OS).
OV – plochy občanského vybavení veřejného
Plochy jsou vymezeny dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy občanského vybavení. Z důvodu
ochrany krajinného rázu je stanovena podmínka ve stabilizovaných plochách zachovat stávající
výškovou hladinu.
OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Plochy jsou vymezeny dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy občanského vybavení. Z důvodu
ochrany krajinného rázu je ve stabilizovaných plochách stanovena podmínka zachovat stávající
výškovou hladinu.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
(k bodu 93.4)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (SV).
SV – plochy smíšené obytné venkovské
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Plochy jsou vymezeny dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - plochy smíšené obytné. Vzhledem
2
k charakteru ploch je stanovena velikost přípustné prodejní plochy do 200 m .
Dle charakteru ploch změn a přestaveb jsou stanoveny další podrobnější podmínky.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(k bodu 93.5)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (DS, DZ a DX).
DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy jsou vymezeny dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy dopravní infrastruktury. Vzhledem
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu.
DZ – plochy dopravní infrastruktury - železniční
Plochy jsou vymezeny dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy dopravní infrastruktury. Vzhledem
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu.
DX – plochy dopravní infrastruktury se specifickým využitím (účelové komunikace)
Plochy jsou vymezeny dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy dopravní infrastruktury. Vzhledem
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
(k bodu 93.6)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (TI a TX).
TI – plochy technické infrastruktury - inženýrských sítí
Plochy jsou vymezeny dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy technické infrastruktury. Vzhledem
charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu.
TX – plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím
Plochy jsou vymezeny dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy technické infrastruktury. Vzhledem
charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
(k bodu 93.7)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (VL, VX a VD).
VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl
Plocha je vymezena dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy výroby a skladování. Z důvodu
ochrany krajinného rázu je v zastavitelných plochách stanoveno zachování stávající hladiny zástavby
a možnost navýšit intenzitu využití území stávajícího areálu o max. 10%. Přímá návaznost ploch na
kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury je zajištěna ze stávající místní komunikace.
Vx – plochy výroby a skladování – se specifickým využitím
Plocha je vymezena dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy výroby a skladování. Z důvodu
ochrany krajinného rázu je v zastavitelných plochách stanovena podmínka ve stabilizovaných
plochách zachovat stávající výškovou hladinu. Intenzita využití území není stanovena. U plochy Z12
je stanovena max. výška 9 m s ohledem na pohledovou exponovanost plochy při příjezdu do obce.
U plochy Z13 je stanoveno, že zástavba nesmí převýšit výšku navazujících objektů ve stávající ploše
z důvodu ochrany krajinného rázu. Nové plochy jsou pohledově odcloněny návrhem lokálního
biokoridoru. Přímá návaznost ploch na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury je
zajištěna ze stávajících komunikací.
VD – drobná a řemeslná výroba
Plocha je vymezena dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy výroby a skladování. Z důvodu
ochrany krajinného rázu je ve stabilizovaných plochách podmínka zachovat stávající výškovou
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hladinu. Přímá návaznost ploch na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury je zajištěna
ze stávající komunikace.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
(k bodu 93.8)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (PV).
PV – plochy veřejných prostranství
Plochy jsou vymezeny dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy veřejných prostranství. Vzhledem
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu.
PLOCHY ZELENĚ
(k bodu 93.9)
Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (ZS).
ZS – plochy zeleně soukromé a vyhrazené
Plochy jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Doplnění tohoto druhu plochy
bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odst.1, písm.
c. vyhlášky č.500/2006 Sb.
Jedná se o významnější plochy zeleně v zastavěném území, které pro jejich specifický charakter
nebylo vhodné začlenit do druhů ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. z důvodu omezení zastavitelnosti
těchto ploch zeleně uvnitř zastavěného území.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
(k bodu 93.10)
W – plochy vodní a vodohospodářské
Plochy jsou vymezeny dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy vodní a vodohospodářské.
Vzhledem k způsobu využití ploch jsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
(k bodu 93.11)
NZ – plochy zemědělské
Plochy jsou vymezeny dle §14 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy zemědělské. Vzhledem k charakteru
ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu.
Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena podmíněná přípustnost oplocení.
PLOCHY LESNÍ
(k bodu 93.12)
NL – plochy lesní
Plochy jsou vymezeny dle §15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy lesní. Vzhledem k charakteru ploch
nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu.
Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena podmíněná přípustnost oplocení.
PLOCHY PŘÍRODNÍ
(k bodu 93.13)
NP – plochy přírodní
Plochy jsou vymezeny dle §16 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy lesní. Vzhledem k charakteru ploch
nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu.
Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena podmíněná přípustnost oplocení.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(k bodu 93.14)
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Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (NSp, NSz a NSx).
NSp – plochy smíšené nezastavěného území - přírodní
Plochy jsou vymezeny v souladu s § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy smíšené nezastavěného
území – přírodní jsou vymezeny z důvodu ochrany a podpory ploch charakteru krajinné zeleně.
NSz – plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské
Plochy jsou vymezeny v souladu s § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy smíšené nezastavěného
území – zemědělské jsou vymezeny z důvodu oddělení ploch ryze zemědělsky obdělávaných od
extenzivně obdělávaných ploch charakteru trvalých travních porostů.
NSx – plochy smíšené nezastavěného území - jiná specifická funkce
Plochy jsou vymezeny v souladu s § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy smíšené nezastavěného
území – zemědělské jsou vymezeny z důvodu oddělení ploch ryze zemědělsky obdělávaných od
ploch charakteru záhumenek s převažujícím využitím zahrad.

10.G. 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
(k bodu 94. - 96.)
V rámci ÚP jsou navrženy veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
V rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby dle ZÚR OK:
Dopravní infrastruktura – vymezené plochy (VD1 – VD2) jsou nezbytné pro zajištění realizace
homogenizace dálnice D35, jedná se o VPS D14 dle ZÚR OK.
V rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby:
Technická infrastruktura – vymezený koridor (VT1) je nezbytný pro realizaci kanalizačního sběrače
pro odvedení odpadních vod z rozvojových ploch.
Dopravní a technické infrastruktury – vymezené plochy (VDT1 a VDT2) jsou nezbytné pro zajištění
obsluhy návrhových ploch smíšených obytných (Z4-Z6) dopravní a realizaci účelových komunikací a
zajištění prostupnosti území.
V rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšná opatření:
Územní systém ekologické stability – vymezené plochy (VU1-VU9) jsou nezbytné pro založení prvku
územního systému ekologické stability.
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti a diverzity ploch v krajině – vymezené plochy (VK1, VK2,
VK3) jsou nezbytné pro zvýšení retenčních schopností území a pro snižování ohrožení území před
erozí.

10.H. VYMEZENÍ
VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH
STAVEB
A
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

VEŘEJNÝCH

(k bodu 97.)
V rámci ÚP nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby (VPS) ani veřejně prospěšná opatření (VPO),
pro které lze uplatnit předkupní právo.

10.I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
(k bodu 98.)
Kompenzační opatření nejsou stanovena.
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10.J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
(k bodu 99. - 100.)
V rámci ÚP je vymezena plocha územní rezervy R1 pro plochy smíšené obytné venkovské, aby bylo
území hájeno pro budoucí rozvoj obce

10.K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
(k bodu 101.)
Nejsou vymezeny, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení.

10.L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

ROZHODOVÁNÍ

(k bodu 102.)
Nejsou vymezeny, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení.

10.M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
(k bodu 103.)
Nejsou vymezeny, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení.

10.N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
(k bodu 104.)
Není stanovena, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení.

10.O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB
(k bodu 105.)
Nejsou vymezeny významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt a které jsou nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení.

11.
VYHODNOCENÍ
ÚČELNÉHO
VYUŽITÍ
ZASTAVĚNÉHO
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území. Hospodárné využití
zastavěného území je primárně řešeno navrženými plochami přestavby a využitím proluk.
Intenzivnější využití zastavěného území je dále umožněno stanovením podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
Stabilizované plochy se smíšeným využitím (smíšené obytné), vymezené v dostatečném rozsahu,
umožňují polyfunkční využití ploch nejen pro bydlení.
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Prognóza obyvatelstva Olomouckého kraje do r. 2025
2001

2005

2010

2015

2020

2025

641 250

636 925

Absolutní počet obyvatel
Olomoucký kraj

642783

639161

641681

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s.
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Vývoj počtu obyvatelstva v obci Haňovice
Ozn.

Ozn.

1950

1961

1971

1981

1991

2001

2011

456

458

457

451

459

463

456

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

456

458

457

451

459

463

456

Pramen: ČSÚ

Vývoj domovního a bytového fondu – počet obydlených bytů
Ozn.

1950

1961

1971

1981

1991

2001

2011

119

120

120

116

130

133

132

Počet obydlených bytů v roce 2011 – 132
Počet obydlených bytů v roce 2019 –139

Dle projekce bude počet obyvatel v Olomouckém nejprve mírně klesat. V Haňovicích od posledního
sčítání obyvatelstva počet obyvatel stagnuje. V dlouhodobém kontextu bude tato situace stejná.
Pro výpočet potřeby bytů do r. 2030 budeme uvažovat počet obyvatel 456 a počet trvale obydlených
bytů 139 (dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 + dokončené byty v letech 2012 - 2019).
Potřeba nových bytů a ploch pro bydlení do roku cca 2030
počet obyvatel:

456

trv. obydl. byty:

139

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst
počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů
(asanace).
Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:
počet domácností se bude zvyšovat
nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců
předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,6%
míra soužití zůstane na stejné úrovni
Dle této prognózy by bylo v Haňovicích potřeba bytů:
obložnost

1)

2,5 osob/byt

potřeba bytů pro 456 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:

164 bytů

456 : 2,5 = 182
10% z 182 je 18
182 – 18 = 164
výpočet odpadu bytového fondu:
11 x 0.006 x 139 = 9,174 = 9 (po zaokrouhlení)

1)

Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost)
pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj
MMR, Bytová politika ČR, 2009).
V řešeném území lze předpokládat snižování obložnosti bytů až na hodnotu cca 2,5 (k roku 2030). Navržená
hodnota 2,5 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Pokles
hodnoty navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování standardu bydlení.
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11 = počet let (2019 – 2030), 0,006 = % odpadu, 139 = trv. obydl. byty
disponibilní počet bytů v r. 2030 (odečten odpad ve výši 11*0.006*139)

164 - 9 = 155

cca do r. 2030 je potřeba

16 bytů

155 – 139 = 16
Pro období do r. 2030 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 16 nových bytů
celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2030 cca 155 (139 + 16).
nárůst počtu bytů o:

12

16 : 139 = 0,115 = 11,5%
V případě, že budeme uvažovat s ohledem na předpokládané záměry v území rozložení bytů
v rodinných domech 100% a bytových domech 0%:
počet bytů v rodinných domech: 19
počet bytů v bytových domech: 0

RD
celkem

počet bytů

obložnost

počet obyvatel

počet obyvatel
/ ha

průměrná velikost
parcely*

19
19

2,5
-

40
87

-

1200 m
-

2

cca potřebná
plocha (ha)
2,28
2,28

* včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků

celková potřebná plocha

2,28 ha + 10% (0,228 ha) =2,508 ha

10% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, ostatní veřejná
prostranství, veřejná zeleň, dětská hřiště, apod.) – vyplývá z vysokého zastoupení smíšených ploch

Plochy pro bydlení v návrhu ÚP Haňovice
plochy
změn

rozsah obytných ploch navržených v rámci ÚP
(ha)

celkem
(ha)

2,4704

2,4704

SV
SV – plochy smíšené obytné venkovské

V rámci ÚP Haňovice jsou navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné centrální a venkovské)
o celkové výměře cca 2,4704 ha, přičemž vypočtená potřebná plocha pro bydlení činí 2,508 ha.
Navržená výměra převyšuje vypočtenou potřebnou plochu o 22,7%, což je tolerovatelné navýšení
vzhledem k poloze obce u města Litovle, kdy bude částečně řešena i problematika bydlení širšího
regionu.

12.
VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Z hlediska dopravní a technické infrastruktury a ÚSES nezasahují do řešeného území zájmy
nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR JMK.
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13.
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA
13.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu
zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993,
kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady
č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Přiřazení jednotlivých tříd
ochrany kódům BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb.
Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita aktuální katastrální mapa. Druhy pozemků a rozsah
zemědělské půdy odpovídá údajům z katastru nemovitostí. Kvalita zemědělské půdy byla určena dle
podkladu BPEJ poskytnutých z územně analytických podkladů ORP Litovel.
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje
o celkovém úhrnu záboru ZPF
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Členěny jsou
identicky v celé dokumentaci. V případě, že se nějaká lokalita nenachází v tabulce vyhodnocení
záboru ZPF na konci kapitoly je uvedena v tabulce ploch pro ÚSES nebo ploch bez dopadu do ZPF,
které jsou uvedeny v tabulkách následujících za tabulce vyhodnocení záboru ZPF.
Z..

zastavitelné plochy

P..

plochy přestavby

K..

plochy změn v krajině

Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky členěné do tříd ochrany. Obec leží z velké části na zemědělské
půdě I. třídy ochrany, část obce podél vodního toku Loučka se nachází na půdě II. třídy ochrany, nižší
bonity nejsou na území obce ani v jejím okolí zastoupeny, což je dáno geologickými a
geomorfologickými podmínkami, které předurčují charakter celé oblasti. Rozvoj obce mimo půdy vyšší
kvality tedy není možný, oblast s půdou IV. třídy ochrany se nachází v severovýchodní části k.ú.,
ovšem pro rozvoj obce není vhodná, neboť nenavazuje na zastavěné území a zasahuje do
chráněného ložiskového území a vyhrazeného ložiska nerostných surovin. Část této lokality je
navržena jako biocentrum. Rozvoj obce je tedy směřován do lokalit navazujících na současnou
zástavbu, ačkoliv se nacházejí na kvalitních půdách. Byly využívány plochy již schválené v platném
ÚPO (změna č. 5).
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
V řešeném území se nachází areál zemědělské výroby (Zemědělské družstvo Haňovice) v severní
části katastru u obce. Obhospodařování zemědělských ploch je na katastru z podstatné části zajištěno
subjektem provozujícím zemědělský areál, část zemědělské půdy je obhospodařována jinými
subjekty.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území zpracovány.
Opatření k zajištění ekologické stability, protierozní opatření
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ÚP vymezuje a upřesňuje lokální ÚSES. Skladebné části ÚSES - biocentra jsou lokalizovány na
západě v lesním komplexu a na severovýchodě k.ú.. Biokoridory vytváří síť ÚSES v návaznosti na
vymezená biocentra v řešeném území a v sousedních k.ú. Podíl zeleně v obhospodařované části
katastru je nízký.
Realizace protierozních opatření je přípustná i v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití vymezených v nezastavěném území. Územní plán vytipoval několik ploch s prioritou
řešení protierozních opatření (lokality označené Y1 – Y3).
Síť zemědělských účelových komunikací
V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů
je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.
Investice do půdy
V řešeném území je realizován odvodňovací systém na jihovýchodě k.ú. Plochy s navrženou změnou
využití jsou realizovány mimo tuto plochu. Dopad do odvodněných ploch je zaznamenán v tabulce na
konci kapitoly vždy u každé z ploch.
Odůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami
Koncepce územního plánu přebírá plochy z platného ÚPO (změna č. 5), koncepce a rozloha byly
v některých případech upraveny. Nad rámec platné dokumentace jsou vymezeny čtyři plochy smíšené
obytné venkovské, jedna plocha technické infrastruktury se specifickým využitím a dále plochy pro
realizaci ÚSES.
Plochy veřejných prostranství jsou odůvodněné společně s navrhovanými plochami, pro něž
představují přístupovou komunikaci, bez daných navržených ploch by jejich návrh postrádal účel.

identifikace

způsob
využití
(návrh)

zábor
tříd
ochrany
ZPF

odůvodnění, veřejný zájem

Z3

SV

I.

Plocha navazuje na zastavěné území na severovýchodě, na jihozápadě navazuje na
zástavbu sousedního k.ú. Myslechovice. Na jihovýchodě je od okolní krajiny oddělena
železniční drahou. V současnosti není využívána jako orná půda pro intenzivní
zemědělskou výrobu, vzhledem k poloze lokality je přístup k ní nutno zajistit přes
zastavěné území. Z těchto důvodů se plocha jeví jako vhodnější pro doplnění zástavby a
vytvoření celistvé urbanistické struktury. Tento veřejný zájem tedy převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF.

Z4

SV

I.

Z5

SV

I.

Z6

SV

I.

Z7

PV

I.

Z8

PV

I.

Plochy Z4, Z5 a Z6 jsou přebírány z platného ÚPO (změna č. 5) a jsou upraveny
vzhledem k nové urbanistické koncepci této rozvojové oblasti obce, než bylo navrhováno
v původní dokumentaci (dochází ke zrušení navrhované plochy veřejné zeleně a změně
vymezení ploch veřejného prostranství). Přístup k pozemkům budou zajišťovat plochy
veřejných prostranství Z7, Z8 a Z17 a plocha účelové komunikace Z9. Rozvoj obce na
daném území byl již schválen v platné dokumentaci, plochy respektují návaznost na
zastavěné území, proto jejich veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany
ZPF.

Z17

PV

I.

Z9

DX

I.
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identifikace

způsob
využití
(návrh)

Textová část odůvodnění

zábor
tříd
ochrany
ZPF

odůvodnění, veřejný zájem

Současné vymezení

Vymezení ploch v platném ÚPO (změna č. 5)

Jedná se o nově navrženou plochu pro rozšíření stávající kompostárny. Plocha se
nachází na půdě nižší kvality, zejména na antropozemi. Z toho důvodu je zábor ZPF
opodstatněný.

Z10

TX

IV.

Z11

TX

IV.

Z12

VX

I.

Z13

VX

I.

Z15

DS

I.

Z16

DS

I.

Z18

SV

I.,II.

Jedná se o nově navrženou plochu na základě konkrétního požadavku. Plocha je
vymezena v návaznosti na zastavěné území, uzavírá stávající zástavbu. Vzrostlá zeleň v
západní části plochy bude zachována, tudíž krajinný ráz nebude dotčen. Plocha zaujímá
I. a II. třídu ochrany ZPF, půdy nižší třídy ochrany v návaznosti na současnou zástavbu
se v území však nenachází. Vzhledem k umístění v návaznosti na zastavěné území je
lokalita vhodná pro rozvoj obce a tento veřejný zájem tedy převažuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF.

P1

SV

I., II.

Plocha byla vymezená jako zastavitelná v platném ÚPO (změna č. 5), zahrnovala i
pozemky jižně pod plochou. V současnosti je celá původní navrhovaná plocha již
zastavěná, ovšem tato lokalita je zatím vedená jako orná půda v katastru nemovitostí.
Proto se jedná o uvedení do souladu s aktuálním využitím území. Z těchto důvodů
veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

P2

SV

I.

Plocha je v současnosti využívaná jako zahrada. Lokalita v zastavěném území
v návaznosti na obslužnou komunikaci a stávající technickou infrastrukturu představuje
vhodné místo pro realizaci výstavby v rámci ploch smíšených obytných venkovských.
Tento veřejný zájem tedy převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

Plocha je z velké části přebírána z platného ÚPO (změna č. 5), oproti původnímu
vymezení dochází k rozšíření v jižní části na území původně vymezeného biokoridoru,
který byl přemístěn na severní hranici k.ú., a dále je plocha rozšířena směrem na západ
a vytváří tak kompaktní areál. Část plochy již představuje vymezení v souladu
s aktuálním využití území (vodní nádrž na severu). Plocha navazuje na již stávající
plochy zemědělské výroby, současná zástavba tak nebude narušena negativními vlivy
z výroby. Plocha leží na zemědělské půdě I. třídy ochrany, využitelné pozemky nižší
třídy ochrany se nachází pouze na severovýchodě obce, zde by však vymezení
výrobních ploch znamenalo větší zásah do krajiny a její ekologické stability (současné
využití představuje zčásti trvalý travní porost), pozemky zde budou naopak využity jako
biocentrum. Je vhodné rozšířit plochu zemědělské výroby v návaznosti na již takto
využívané pozemky, ačkoliv leží na půdě vyšší třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že
plocha již byla odsouhlasena ve stávající dokumentaci a dochází pouze k jejímu
rozšíření, tak tento veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Plochy jsou vymezeny pro homogenizaci dálnice D35. Jedná se o záměr nadmístního
charakteru ze ZÚR (aktualizace č. 3, 2019). Proto tento veřejný zájem převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF.
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způsob
využití
(návrh)

Textová část odůvodnění

zábor
tříd
ochrany
ZPF

odůvodnění, veřejný zájem

P3

SV

I.

Plocha je v současnosti využívána jako orná půda, zahrada a příjezdová komunikace
k ní. Jedná se o proluku v zastavěném území, plocha navazuje na stávající obslužnou
komunikaci a technickou infrastrukturu, jeví se tedy jako vhodná k výstavbě. Proto tento
veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

P4

SV

I.

P5

PV

I.

Plocha P4 je navržena na pozemku zahrad v návaznosti na zastavěné území a stávající
dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o proluku v zastavěném území, plocha
neslouží k intenzivnímu zemědělství, tudíž je účelné ji využít k výstavbě, ačkoliv leží na
zemědělské půdě I. třídy ochrany. V návaznosti na plochu P4 je vymezena plocha
veřejného prostranství P5, která navazuje na stávající veřejné prostranství a zajišťuje
ucelenou urbanistickou strukturu zástavby. Proto tento veřejný zájem převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF.

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: Vzhledem k nízkému podílu
nezastavěných ploch nezemědělské půdy převažuje vymezení návrhových ploch na zemědělské
půdě. Celková výměra lokalit, které nemají dopad do ploch ZPF činí cca 0,3 ha, jedná se o část plochy
přestavby na severovýchodním okraji obce a o plochu technické infrastruktury ve východní části
území. Podrobnější členění ploch je uvedeno v tabulce na konci kapitoly.
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy
v zastavěném území: Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána
především jako samozásobitelské zahrady a sady či jako trvalé travní porosty. V zastavěném území
se vyskytují enklávy zemědělské půdy ve východní části, je na nich vymezená plocha přestavby P3 a
část plochy P2.
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Územní plán vymezuje v zastavěném území
plochy přestaveb, které jsou vymezeny na pozemcích orné půdy a zahrad, a tím snižují potřebu
rozvoje sídla na úkor intenzivně obhospodařované zemědělské půdy ve volné krajině. Plochy
přestaveb s dopadem do ZPF jsou vyhodnoceny (P1, P2, P3, P4, P5).
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní
schválené dokumentaci: V maximální možné míře jsou využívány plochy, které již byly schváleny
dosavadní dokumentací. Koncepce ploch byla upravena podle současných potřeb využití území.
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: Navrhované
plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj
bydlení jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy
osídlení.
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: V řešení
návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.
Kvalita zemědělské půdy dle tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části.
Etapizace: Není navržena etapizace.

13.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ
LESA
Územní plán nenavrhuje plochy s dopadem do ploch PUPFL.
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Z3

SV

0,5530 0,5145 0,0228

Z4

SV

Z5

zahrady

0,0157

ovocné
sady

I.

II.

III.

IV.

V.

poznámka

TTP

investice do půdy (ano/ne)

orná
půda

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

nezemědělská půda (ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

celkový zábor ZPF (ha)

celková výměra plochy (ha)

číslo

kód funkčního využití

13.3. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

0,5530

0,5530 0,0000

ne

0,1711 0,1711

0,1711

0,1711 0,0000

ne

SV

0,5603 0,5603

0,5603

0,5603

ne

Z6

SV

0,5077 0,5077

0,5077

0,5077

ne

část převzata z ÚPO, část nová plocha
vymezeno na území návrhových ploch z
ÚPO, změna koncepce a funkčního
využití
vymezeno na území návrhových ploch z
ÚPO, změna koncepce a funkčního
využití
vymezeno na území návrhových ploch z
ÚPO, změna koncepce a funkčního
využití

Z18

SV

0,1909 0,1909

0,0883 0,1026

0,1909

P1

SV

0,1457 0,1457

0,1326 0,0131

0,1457

ne

převzato z ÚPO (vyjma zastavěné části)

P2

SV

0,0823

0,0156

0,0156

0,0511 0,0667

ne

nová plocha

P3

SV

0,1962 0,1250

0,0712

0,1962

0,1962

ne

nová plocha

P4

SV

0,0632

0,001

0,0623

0,0632

0,0632

ne

nová plocha

suma

SV

2,4704 2,2152 0,0238

0,1648

0,0000 2,2880 0,1157 0,0000 0,0000 0,0000 2,4392 0,0667

Z7

PV

0,0135 0,0135

0,0135

0,0135

ne

Z8

PV

0,2377 0,2377

0,2377

0,2377 0,0000

ne

Z17

PV

0,2897 0,1068

0,1068

0,1068 0,1829

ne

80

vymezeno na území návrhových ploch z
ÚPO, změna koncepce a funkčního
využití
vymezeno na území návrhových ploch z
ÚPO, změna koncepce a funkčního
využití

0,0102

suma

PV

0,5511 0,2512 0,0000

0,0102

Z9

zahrady

ovocné
sady

I.

II.

III.

IV.

0,0102

V.

0,0102

poznámka

0,0102

TTP

investice do půdy (ano/ne)

PV

orná
půda

nezemědělská půda (ha)

celková výměra plochy (ha)

P5

číslo

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
celkový zábor ZPF (ha)

kód funkčního využití

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

ne

0,0000 0,2614 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2614 0,1829

0,0157

ne

vymezeno na území návrhových ploch z
ÚPO, změna koncepce a funkčního
využití

ne

nejedná se o zábor ZPF

ne

nová plocha

DX

0,0157 0,0157

suma

DX

0,0157 0,0157 0,0000

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0157 0,0000

Z10

TX

0,0683 0,0000 0,0000

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0683

Z11

TX

0,8588 0,8300

suma

TX

0,9271 0,8300 0,0000

Z12

VZ

3,7933 3,7933

3,7933

3,7933

ne

Z13

VZ

3,5788 3,5788

3,5788

3,5788

ne

převzato z ÚPO, upravena koncepce
území a rozloha
převzato z ÚPO, upravena koncepce
území a rozloha

suma

VZ

7,3721 7,3721 0,0000

Z15

DS

1,5742 1,5400

1,5400

1,5400 0,0342

ne

nová plocha

Z16

DS

2,0493 2,0493

2,0493

2,0493

ne

nová plocha

suma

DS

3,6235 3,5893 0,0000

K1

NP

1,7404

K2

NP

7,3682

K3

NP

0,7358

K4

NP

0,8321

suma

NP

10,677 0,0000 0,0000

0,8300
0,0000

0,0000

0,0000

0,8300 0,0288

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8300 0,0000 0,8300 0,0971

0,0000 7,3721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,3721 0,0000

0,0000 3,5893 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,5893 0,0342
biocentrum

Plochy pro ÚSES se dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru
ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (2011) jako zábor ZPF nevyhodnocují.

biocentrum
biocentrum
biocentrum

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

biokoridor

K6

NSp

0,5938

biokoridor

K7

NSp

1,3680

biokoridor

K8

NSp

0,2960

K9

NSp

1,3344

K10

NSp

0,5908

biokoridor

K11

NSp

0,6492

biokoridor

K12

NSp

0,0202

biokoridor

suma

NSp

5,1907 0,0000 0,0000

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30,827 14,274 0,0238

0,1750

0,0000 13,511 0,1157 0,0000 0,8300 0,0000 14,508 0,3809

celková
suma

zahrady

ovocné
sady

I.

II.

III.

IV.

V.

Plochy pro ÚSES se dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru
ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (2011) jako zábor ZPF nevyhodnocují.
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poznámka

0,2867

TTP

investice do půdy (ano/ne)

NSp

orná
půda

nezemědělská půda (ha)

celková výměra plochy (ha)

K5

číslo

celkový zábor ZPF (ha)

kód funkčního využití

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

biokoridor
biokoridor

Lokality změn v krajině pro realizaci územního systému ekologické stability:
identifikace v grafické části

kód funkčního využití

celková výměra plochy (ha)

K1

NP - plochy přírodní

1,7404

K2

NP - plochy přírodní

7,3682

K3

NP - plochy přírodní

0,7358

K4

NP - plochy přírodní

0,8321

K5

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

0,2867

K6

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

0,5938

K7

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

1,3680

K8

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

0,2960

K9

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

1,3344

K10

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

0,5908

K11

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

0,6492

K12

NSp - plochy smíšené nezastavěného území přírodní

0,0202

CELKEM

15,8156

Lokality navržené na nezemědělské půdě (bez dopadu do záboru ZPF):
identifikace v grafické části
Z10

kód funkčního využití

celková výměra plochy (ha)

TX - plochy technické infrastruktury se specifickým využitím

CELKEM

0,0683
0,0683
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ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ

14.

Uplatněných v rámci projednávání návrhu územního plánu Haňovice – návrhu opatření obecné
povahy
 dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“);


zpracováno v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 68 správního řádu.

Námitka č. 1
Podatel:

Voříšek David, Nádražní 220, 78401 Červenka

Datum
podání:

10. 6. 2020

Předmět
námitky:

Podatel žádá o provedení změny funkčního využití pozemku p. č. 25/5 v k. ú.
Haňovice z plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená na plochu SV – smíšená
obytná venkovská.

Dotčené
území

p. č. 25/5 v k. ú. Haňovice

Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se částečně vyhovuje.

Odůvodnění:

Pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného
projednání a určený zastupitel navrhl námitce částečně vyhovět a na části pozemku
p. č. 25/5 vymezit plochu SV, kde bude možné umístit 1 rodinný dům.
Plocha je vymezena tak, aby korespondovala s hranicí zastavěného území na
sousedním pozemku st. p. č. 120 v k. ú. Haňovice včetně zohlednění staveb na
pozemku 21/25 a také zajištěním návaznosti na navazující plochy PV – veřejných
prostranství. viz. návrh níže:

Jednalo se o podstatnou úpravu v návrhu ÚP Haňovice, která znamenala opakované
veřejné projednání, aby s touto úpravou byly seznámeny dotčené orgány.
Z hlediska pořizovatele dochází touto úpravou pouze ke střetu s veřejným zájmem na
ochraně zemědělského půdního fondu, kdy pozemek p. č. 25/5 se nachází na třídě
ochrany půdy I. což je nejcennější půda, kterou lze odejmout ze ZPF pouze
výjimečně. Vzhledem k tomu, že se však jedná o pozemek druhu zahrada, kde se
nepředpokládá využití půdy pro zemědělské účely, měl by být zábor tohoto pozemku
2
o výměře maximálně 1000 m z hlediska ochrany půdy možný. Dále byly z návrhu ÚP
vypuštěny plochy Z1, Z2 a Z14, které se nachází na I. a II. třídách ochrany a které
mají dohromady výměru 0,89 ha.
Tato podstatná úprava byla nekonfliktně projednána v rámci opakovaného veřejného
projednání.
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15.

Textová část odůvodnění územního plánu

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Uplatněných v rámci projednávání návrhu územního plánu Haňovice – návrhu opatření obecné
povahy
 dle § 50 a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Připomínka č. 1
Podatel:

Jambor Tomáš, Renoty 27, 78391 Uničov

Datum
podání:

12. 12. 2019

Předmět
připomínky:

Jako majitel pozemku p. č. 202/29 v k. ú. Haňovice požádal o odkup pozemku 202/3
podélně svého pozemku v šíři 2,5m. Odbor výstavby Litovel schválil toto dělení
pozemku neb je v souladu se stávajícím územním plánem. V návrhu nového ÚP je
ale plocha NSp přímo na hranici pozemku. Žádá o posun plochy NSp o 2,5 m
směrem k dálnici a podél celé plochy SV – Z6.

Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
V návrhu pro veřejné projednání byl posunut biokoridor K10, byla zvětšena plocha Z6
včetně rezervy R1, aby bylo řešení koncepční.
V rámci veřejného projednání žádný dotčený orgán neuplatnil k této úpravě
nesouhlasné stanovisko ani nebyla uplatněna žádná připomínka či námitka.

Připomínka č. 2
Podatelé:

Damovský Jaromír, Kluzov 6, 78321 Haňovice
Rozmanová Dagmar, Kluzov 7, 78321 Haňovice
Špunda Marek, Kluzov 29, 78321 Haňovice

Datum
podání:

19. 12. 2019

Předmět
připomínky:

Požadují zahrnout plochu na pozemcích p. č. 121/15, 121/16 a část pozemku p. č.
121/12 v k. ú. Haňovice do plochy SV – smíšené obytné z důvodu výstavby rodinných
domů.

Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
V návrhu ÚP pro veřejné projednání byla vymezena na částech předmětných
pozemků návrhová plocha SV – smíšená obytná venkovská Z18.
S touto plochou vyslovil nesouhlas dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, který konstatoval, že „Nově zařazené požadavky na zábory
zemědělské půdy obsažené v předložené dokumentaci nepovažujeme za dostatečně
odůvodněné a shledáváme rozpory se zásadami ochrany zemědělského půdního
fondu obsaženými v ustanoveních § 4 a § 5 zákona o ochraně ZPF. Konkrétně se
jedná o plochu Z18, nacházející se odtrženě od stávající zástavby a představující
zábor zemědělského půdního fondu náležejícího do I. a II. třídy ochrany, přičemž již
projednaný návrh územního plánu obsahuje dostatečné množství vhodněji
lokalizovaných ploch pro bydlení.“.
Následně došlo k dohodě, že pokud budou vypuštěny z návrhu ÚP plochy Z1, Z2 a
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Textová část odůvodnění územního plánu

Z14, které se nachází na I. a II. třídách ochrany a které nají dohromady výměru 0,89
ha, bude plocha Z18 v návrhu ÚP ponechána. To, že dojde k vypuštění ploch
znamená podstatnou úpravu návrhu, a tedy bude se konat opakované veřejné
projednání, kde se k tomuto budou moci opětovně dotčené orgány a vlastníci
pozemků vyjádřit.

Připomínka č. 3
Podatelé:

Šanová Jitka, Myslechovice 125, 78321 Litovel
Verner Luděk, Červená Lhota 62, 78321 Bílá Lhota

Datum
podání:

2. 1. 2020

Předmět
připomínky:

Žádají o změnu funkčního využití pozemku p. č. 43/8 v k. ú. Haňovice z orné půdy na
stavební parcelu.

Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje.
Cílem územního plánu je zachovat kontinuitu se stávající urbanistickou koncepcí a
stabilizovat sídlo jako souvisle urbanizovaný celek, respektovat charakteristickou
ucelenou, sevřenou zástavbu, zachovat kompaktnost obce, krajinný ráz a hodnoty
území, proto nelze navrhnout na pozemku p. č. 43/8 zastavitelnou plochu pro bydlení.
Jednalo by se o nekoncepční přístup, došlo by k fragmentaci stávajícího honu,
narušila by se kompaktnost zástavby i stávající silueta obce při příjezdu od
Chudobína.
Pozemek je umístěn v uceleném bloku zemědělsky obhospodařované nejcennější
půdy I. třídy ochrany, kterou lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně a ve veřejném
zájmu. Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek
rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze
jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18
odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi
soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit
nezastavěné území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona
a ochrana zemědělského půdního fondu je zde také převažujícím veřejným zájmem,
neboť platí dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech,
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu. Individuální rodinná výstavba není veřejným zájmem,
ale čistě zájmem soukromým.

Připomínka č. 4
Podatel:

Šanová Jitka, Myslechovice 125, 78321 Litovel

Datum
podání:

2. 1. 2020

Předmět
připomínky:

Žádá o změnu funkčního využití pozemků p. č. 42/2 a 39 v k. ú. Haňovice ze zahrady
na stavební parcelu.

Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje.
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Nelze vyhovět požadavku zástavby na pozemku p. č. 42/2 a 39, došlo by
k precedentu vycházejícího ze stanovených podmínek prostorového uspořádání
území včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu pro plochu smíšenou
obytnou venkovskou, kde je stanoveno nevytvářet při umisťování zástavby rodinných
domů do území tzv. druhé řady zástavby v zahradách (není přípustné umístit další
zástavbu rodinných domů do plochy za stávající zástavbou).
Narušila by se i kompaktnost stávající zástavby. Nelze zajistit přímé dopravní
napojení z veřejného prostranství ani plochy dopravní infrastruktury.
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje
plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho
soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2
stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým
zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit
nezastavěné území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona
a ochrana zemědělského půdního fondu je zde také převažujícím veřejným zájmem,
neboť platí dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech,
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu. Individuální rodinná výstavba není veřejným zájmem,
ale čistě zájmem soukromým. Pozemky se nachází na nejcennější půdě I. třídy
ochrany.

Poučení:
Proti Územnímu plánu Haňovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).

...............................................
Arnošt Vogel
Starosta obce Haňovice

...............................................
Jaromír Damovský
Místostarosta obce Haňovice

Otisk razítka:
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