
 

REGULATIVY A PODMÍNKY VYUŽITÍ FUNKČNÍCH PLOCH 

 

 

 

Regulativy využití území 

 
V rámci územně plánovací dokumentace jsou navrženy regulativy ve dvou základních oblastech: 

  regulativy přípustných činností v území 
  regulativy základních stavebních prvků (v územním plánu pouze směrné, doporučené) 

 

Regulativy přípustných činností v území – funkční využití území 

Regulativy jsou navrženy na celé zastavěné území města - viz výkresová část elaborátu 
Stavby a jiná zařízení, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto 
území umístěny ani povoleny. 
 
 

Plochy urbanizované:  

 

B1: bydlení v rodinných domech - nízkopodlažní zástavba s možností chovu drobného 
domácího zvířectva a s možností provozování služeb a obchodu 

Je to území s převahou obytné funkce v RD (trvalé bydlení v rodinných domech se zahradou 
s užitkovou nebo rekreační funkcí).  
 
Přípustné činnosti: 
  stavby pro bydlení v rodinných domech - do 3 nadzemních podlaží  
  doplňková funkce  nevýrobní služby, drobné řemeslnické dílny, administrativa    
  zařízení maloobchodu 
  garáže související s rodinným bydlením 
 pozemky staveb pro nezbytnou dopravní obsluhu ploch bydlení v rodinných domech 
 pozemky veřejných prostranství 
 pozemky veřejné zeleně 
 pro plochu B46 platí: ochrana objektů před extravilánovými vodami bude řešena v rámci 

zastavitelných ploch. 
 pro plochu B47 platí, že zde bude nutné v rámci výstavby RD řešit ochranu objektu bydlení před 

škodlivými vlivy z dopravy železniční a silniční. Objekt bydlení bude situován v maximální možné 
vzdálenosti od stávající plochy železnice ČD v jejím OP. 

 v lokalitě B51 (Zm 9) je přípustné umísťování pouze doplňkových staveb k bydlení: garáží a skladů  
Všechny uvedené činnosti nesmí negativně ovlivňovat sousední parcely. 
Funkce bydlení je dominantní, proto jiné činnosti (občanské vybavení, příp. další aktivity) nesmí 
narušovat tuto hlavní funkci.  
Nepřípustné činnosti: 
   jiná činnost než činnost přípustná na plochách určených pro bydlení v RD  
  výstavba zařízení, které negativně ovlivňují okolí pachem, prachem, hlukem, apod. a tím přímo či 

nepřímo narušují pohodu obytného prostředí 
 
 
B1/c :  čisté bydlení v rodinných domech 

 
Přípustné činnosti: 
 stavby pro bydlení v rodinných domech (v rozsahu dle vyhl. 137/98 Sb.) 
 garáže související s rodinným bydlením 
 dětská hřiště 
 
 
 



B2: bydlení v bytových domech (intenzivní bytová zástavba do max. 8 podl.) 
Funkce bydlení je dominantní.  
 
Přípustné činnosti:  
  obytné budovy  
  garáže a odstavná stání pro osobní automobily, související s bydlením 
  maloobchodní zařízení 
Podmíněně přípustné činnosti: 
 stavby občanského vybavení – např.:  

-  klubová zařízení pro činnost dětí a mládeže 
-  zařízení pro zdravotnickou a sociální péči 
-  malá zařízení pro sport (fittnes-centra, apod.) 

  stavby pro nezbytné technické vybavení 
  plochy veřejné a ochranné zeleně 
  přístupové cesty a chodníky v rámci obytné zóny 
Funkce bydlení je dominantní, zřizování obč. vybavenosti nesmí narušovat tuto hlavní funkci. 
Nepřípustné je:  
 umisťování zařízení výrobních služeb a řemesl. provozoven 
 umisťování občanského zařízení jiného druhu, než je přípustné 
  nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
 
B3: centrální městská zástavba – smíšená zóna (bydlení + obč. vybavenost) 
Slouží pro bydlení a zajištění základních potřeb obyvatel zóny a města. Jedná se o území zástavby se 
smíšenou funkcí: bydlení s vysokým podílem občanské vybavenosti (umístěné jednak v parteru 
objektů, jednak samostatné objekty a areály). Jedná se o plochy polyfunkční.  
 
Přípustné činnosti: 
 obytné domy  
 stavby občanského vybavení:  

-  zařízení pro maloobchod, veřejné stravování, ubytování 
-  zařízení pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 
-  zařízení pro zdravotnickou a sociální péči 
-  zařízení pro nevýrobní služby 
-  drobná sportovní zařízení (fittnes-centra, apod.) 
-  zařízení pro správu, administrativu 
-  zařízení pro kulturu  
-  zařízení pro cestovní ruch (reklamní a informační centra, apod.) 

  stavby pro nezbytné technické vybavení 
  plochy veřejné a ochranné zeleně 
  garáže pro obsluhu území 
  stavby pro nezbytné technické vybavení 
  zřizování parkovacích  ploch pro osobní automobily 
  přístupové cesty a chodníky v rámci obytné zóny 
Nepřípustné činnosti  
  zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
 
BR: rekreační zástavba s možností trvalého bydlení 
Jedná se o území rekreační zástavby (chatové i starší zástavby RD, které mohou být vyčleněny pro 
rekreační účely), které mohou být realizovány tak, aby v případě potřeby majitelů mohly sloužit 
k trvalému bydlení. Jedná se o plochy monofunkční.  
 
Přípustné činnosti: 
 stavby pro účely rekreace s možností přestavby na trvalé bydlení  
 garáže ev. odstavná stání pro osobní automobily, související s rekreací (event.s bydlením) 
 malá sportovní a dětská hřiště 
 stavby pro nezbytnou technickou vybavenost 
 



Nepřípustné činnosti  
  zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  výstavba čerpacích stanic pohonných hmot 
  nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
 
ZK: rekreační zástavba – zahrádkářské areály 
Plochy zahrádkářských a chatových kolonií a rekreačně využívaných zahrad a sadů. 
 
Hlavní využití: 
 sady a zahrady pro rodinnou rekreaci 
Přípustné činnosti: 
 pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (zahradní domky, chaty) 
 pozemky hospodářských staveb pro skladování (sklady zahradního nářadí a mechanizace, sklady 

produktů samozásobitelské rostlinné produkce) 
 pozemky staveb pro nezbytnou technickou vybavenost ploch rodinné rekreace 
 pozemky staveb pro nezbytnou dopravní obsluhu ploch rodinné rekreace 
 doplňkové pozemky dětských hřišť 
 doplňkové pozemky veřejných prostranství a veřejné zeleně 
Nepřípustné činnosti: 
 pozemky staveb pro bydlení 
 pozemky staveb pro hromadnou rekreaci 
 pozemky staveb pro občanskou vybavenost 
 sportovní areály 
 výrobní a podnikatelské areály 
 velkoplošné intenzivní sady a zahrady včetně pozemků staveb zemědělské výroby  
      
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
 
ZK: plochy individuální rekreace 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou stanoveny pro výstavbu v rámci 
stávajících a navrhovaných ploch individuální rekreace  
 
Maximální přípustné zastavění pozemku v ploše: 
- max. 60% plochy pozemku  
Intenzita zastavění plochy: 
Na 1 ucelený pozemek v ploše je přípustné umístit maximálně 1 stavbu pro individuální rekreaci a 1 
hospodářskou stavbu pro skladování při dodržení maximálního přípustného % zastavění pozemku v 
ploše 
Charakter zástavby: 
Samostatně stojící objekty. 
Maximální přípustná zastavěná plocha nadzemních objektů: 
- do 40m

2
(včetně).  

Maximální výška zástavby: 
1 nadzemní podlaží a podkroví 
 
 
OB:  Plochy občanské vybavenosti (bez kombinace s jinou funkcí) 
Jsou to zařízení, která s ohledem na svou funkci, nebo svým stavebním charakterem neumožňují 
integraci s bydlením (s výjimkou bytů domovníka apod., - bydlení jako doplňková funkce)  
 
Přípustné činnosti: 
 zřizování odstavných a parkovacích ploch pro automobily návštěvníků a pro obsluhu areálů 
  školská zařízení a zařízení pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže 
  zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 
  zařízení maloobchodu 
  veřejné stravování a ubytování 
  služby nevýrobní 
  sportovní zařízení 
  kulturní zařízení 



  církevní zařízení 
  zařízení pro zabezpečení požární ochrany 
  bydlení pouze výjimečně - doplňkově (např. služební byty - byt domovníka apod.) 
  přístupové cesty a chodníky v rámci zóny obč. vybavenosti 
   v centrální městské zóně – přípustné i bydlení 
Podmíněně přípustné využití: 
 v návrhové ploše O19: výstavba dle platných regulativů využití území včetně umělých vodních 
ploch a toků. 
Podmínka: stavby v návrhové ploše O19 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření 
k zajištění stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě 
podrobného inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
Nepřípustné činnosti  
  zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 v plochách označených ve schválené ÚPD města O3, O5, O8, O12, O14 nesmí být realizovány 

čerpací stanice pohonných hmot 
 
 
OD:  Smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + dopravní služby 
Jsou to zařízení, která s ohledem na svou funkci, nebo svým stavebním charakterem neumožňují 
integraci s bydlením (s výjimkou bytů domovníka apod., - bydlení jako doplňková funkce)  
 
Přípustné činnosti: 
  zřizování odstavných a parkovacích ploch pro automobily návštěvníků a pro obsluhu areálů 
  zařízení maloobchodu 
  veřejné stravování a ubytování (motoresty) 
  služby nevýrobní 
  čerpací stanice pohonných hmot 
  autoservis a prodej autodílů 
  přístupové cesty a chodníky v rámci zóny obč. vybavenosti 
  bydlení pouze doplňkově (např. služeb.byty - byt domovníka, byty správců a majitelů zařízení) 
 zařízení pro sport 
Nepřípustné činnosti  
 zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
 
S: plochy pro sport a rekreaci 
Plochy se stabilizovaným funkčním využitím pro činnosti sloužící pro zabezpečování sportovního vyžití 
obyvatel města. Do této kategorie patří samostatná sportoviště (nikoliv hřiště v obytné zástavbě nebo 
u občanského vybavení - školní apod.). Jedná se o plochy monofunkční. 
 
Přípustné činnosti: 
  plošné zařízení sloužící sportu a rekreaci 
  zpevněná hřiště, bazény, sportovní haly a jiná zařízení pro sport. 
Na těchto plochách je možno dále umísťovat pouze doplňkové služby a zařízení pro sportovní účely: 
  stravování (a případně ubytování) + doplňkové služby pro sportovní účely 
  komunikace a parkoviště pro obsluhu území 
  nezbytné stavby tech.vybavení pro zajištění provozu areálů 
  byty správců příp. majitelů areálů a zařízení 
Podmíněně přípustné využití: 
 v návrhové ploše S5: výstavba golfového hřiště a realizace příměstského parku s rekreačně 
využívanými zatravněnými plochami včetně související technické a dopravní infrastruktury, umělých 
vodních ploch a toků, drobné architektury. 
Podmínka: stavby v návrhové ploše S5 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření 
k zajištění stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě 
podrobného inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
 v návrhové ploše S6: výstavba otevřených sportovišť, golfového hřiště, realizace příměstského 
parku s rekreačně využívanými zatravněnými plochami včetně související technické a dopravní 
infrastruktury, umělých vodních ploch a toků, drobné architektury. 



Podmínka: stavby v návrhové ploše S6 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření 
k zajištění stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě 
podrobného inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
Nepřípustná je jiná  činnost, než pro sportovně rekreační účely. 

 
 
ZV: zemědělské výrobní plochy a areály 
Území výroby a služeb v oblasti zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba) a umístění zařízení 
sloužících pro zabezpečování této výroby neslučitelné s bydlením.  
 
Přípustné je zde umisťovat: 
  zařízení zemědělské výroby 
  sklady a pomocné provozy pro zemědělské účely 
  výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury 
  výstavba dopravně obslužných zařízení - parkování apod. 
  podnikovou administrativu 
  drobné provozy výroby, služeb a technická zařízení  
  hromadná parkoviště 
  čerpací stanice PHM 
Zcela nepřípustné je na těchto plochách umisťování bydlení. 
Ochranná pásma jednotlivých provozů zemědělské výroby nesmějí zasahovat obytnou zástavbu. 
 
 
ZV1: malé zemědělské „rodinné“ farmy 
Území výroby a služeb v oblasti zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba) a umístění zařízení 
sloužících pro zabezpečování této výroby spojené s bydlením majitele nebo správce. 
 
Přípustné je zde umisťovat: 
  bydlení majitele, resp. správce 
  zařízení zemědělské výroby – pro výrobu živočišnou i rostlinnou 
  sklady a pomocné provozy pro zemědělské účely 
  výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury 
  výstavba dopravně obslužných zařízení - parkování apod. 
  provozovny a dílny řemesel. výroby a  služeb  
Nepřípustné činnosti  
 zřizování průmyslových výrobních zařízení  
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
Poznámka: V případě zavedení chovu hospodářských zvířat – musí být tento chov z hlediska imisí škodlivin 
projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. s okresním hygienikem ještě před 
jeho zřízením. Páchnoucí látky z chovu hospodář. zvířat nesmí být ve vystupující vzdušnině obsaženy 
v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo (dle §13 zák.č.258/2000 Sb.) 
 
 

V: plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály 
Území výroby neslučitelné s bydlením. Plochy jsou určeny pro lokalizaci areálů těžkých průmyslových 
podniků - které nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí stanoveného ochranného pásma. 
 
Přípustné je umísťování: 
  těžké průmyslové provozy (prům. výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru) 
  zařízení skladů a pomocných výrobních a nevýrobních provozů 
  zařízení pro likvidaci odpadů 
  stavby a zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, výzkumná pracoviště, technické archivy..) 
  výstavba liniových staveb, objektů a zařízení technické infrastruktury - zajišťující provoz areálů 
  výstavba dopravně obslužných zařízení (manipulační plochy, komunikace vozidlové a pěší, výstav-

ba hromadných parkovišť, výstavba odstavných ploch, garáží) 
  výstavba zařízení pro hasičský sbor a civilní obranu 
  plochy ochranné zeleně se stromovou a keřovou zelení (event. doplněné vodními prvky a odpočin-

kovými plochami pro relaxaci a odpočinek zaměstnanců) 
  podnikové administrativy 
  čerpacích stanic a služeb pro motoristy 



 stavby a zařízení doplňkových služeb (podnikové stravování, drobný prodej, ordinace závodního 
lékaře, rehabilitace, prostory pro ostrahu, apod.) 

 výstavba staveb a zařízení pro relaxaci zaměstnanců – volná i v objektech (fitcentra, spinning, 
sauny, hřiště na tenis, odbíjenou, apod.) 

Nepřípustná je: 
  výstavba bytů (ani zařízení pro doplňkové bydlení – jako je byt domovníka, apod.) 
  stavby pro ubytování (svobodárny, hotely, penziony, motely, apod.) 
  zařízení školská 
  zařízení sociální péče 
  nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 na ploše V8 nesmí být umisťovány a zřizovány takové provozovny, které by mohly ovlivnit kvalitu 

vod ve vodním toku Nivnička (zejména čerpací stanice PHM, provozovny a sklady, kde by se 
nakládalo s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami. 

 
 
P : plochy pro podnikání a podnikatelské aktivity, služby výrobního charakteru, řemesla 
Území určené pro umístění provozoven výrobních služeb, drobných výrobně-podnikatelských aktivit, 
řemesel a skladování.   
 
Přípustné je umísťování: 
 provozy drobné výroby a drobných podnikatelských aktivit (pekárny, autoservisy, pneuservisy, … 

apod.) 
 provozovny drobné řemeslné výroby a služeb (zámečnictví, stolárny, … apod.) 
 zařízení skladů  
 objekty administrativní (vč. podnik. stravování, ordinací závod.lékaře, prostory pro ostrahu, apod.) 
 zařízení pomocných nevýrobních provozů (laboratoře, technické archivy, apod.) 
 výstavba liniových staveb, objektů a zařízení technické infrastruktury - zajišťující provoz areálů 
 výstavba dopravně obslužných zařízení (manipulační plochy, komunikace vozidlové a pěší, výstav-

ba odstavných a parkovacích ploch, garáží) 
 výstavba zařízení pro civilní obranu 
 plochy ochranné zeleně se stromovou a keřovou zelení (příp. doplněné odpočinkovými plochami 

pro relaxaci a odpočinek zaměstnanců) 
 čerpací stanice PHM 
 výstavba malých sportovních a rehabilitačních zařízení pro relaxaci zaměstnanců – volná i v objek-

tech (fitcentra, spinning, sauny, hřiště na tenis, odbíjenou, apod.) 
 výstavba pohotovostních bytů (byty domovníka) a správců nebo majitelů (bydlení pouze jako 

doplňková funkce) 
 stavby pro ubytování (svobodárny, penziony, apod.) 
 pro plochu P11 platí, že zde mohou být realizovány objekty s výrobními a skladovacími provozy za 

předpokladu, že v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení budou dodržovány 
hygienické limity hluku stanovené zvláštními předpisy. 

 pro plochu P12 platí:  
- ochrana objektů před extravilánovými vodami bude řešena v rámci zastavitelných ploch. 
- objekty s výrobními a skladovacími provozy zde jsou přípustné za předpokladu, že 

v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení budou dodržovány hygienické limity 
stanovené zvláštními předpisy a plocha podnikání P12 bude od plochy pro bydlení B46 
oddělena pásem izolační zeleně. 

Nepřípustná je: 
  výstavba těžkých průmyslových provozů  
  nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 v plochách P13, P14  stavby a zařízení výroby el. energie – fotovoltaické panely, stožáry větrných 
generátorů 
 
 
OP:  Smíšená zóna:  plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrob. služby 
Zařízení, která s ohledem na svou funkci, nebo svým stavebním charakterem neumožňují integraci 
s bydlením (s výjimkou bytů domovníka apod., - bydlení jako doplňková funkce)  
 
Přípustné činnosti: 
 zařízení výrobních podnikatelských aktivit 



 zařízení skladů a pomocných provozů 
 zařízení řemeslných dílen a výrobních služeb 
 zařízení pro hasičský sbor a civilní ochranu 
 výstavba dopravně obslužných zařízení (komunikace pěší, obslužné komunikace pro motorová 

vozidla a pro zásobování, parkování pro automobily návštěvníků, zaměstnanců a pro obsluhu 
areálů, výstavba garáží) 

  zařízení maloobchodu 
  veřejné stravování a ubytování   veřejné stravování a ubytování 
  služby nevýrobní 
  sportovní zařízení 
  přístupové cesty a chodníky v rámci zóny obč. vybavenosti 
  zařízení administrativy 
  výstavba zařízení liniových staveb, technických objektů a zařízení tech. infrastruktury 
  plochy ochranné zeleně (event. doplněné vodními prvky a odpočinkovými plochami) 
 čerpací stanice a služby pro motoristy 
 výstavba zařízení doplňkových služeb (prodej, stravováním, ordinace lékařů, rehabilitace, apod.) 
 výstavba malých sportovních a rehabilitačních zařízení pro relaxaci zaměstnanců – volná i v objek-

tech (fitcentra, spinning, sauny, hřiště na tenis, odbíjenou, apod.) 
 stavby pro ubytování (svobodárny, penziony, apod.) 
  bydlení (byt domovníka apod., svobodárna, apod. - bydlení jako doplňková funkce)  
Nepřípustné činnosti  
  výstavba těžkých průmyslových provozů 
  dále je nepřípustná jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
 
PB:  smíšená zóna – podnikatelské aktivity + bydlení v RD    
 
Přípustné využití: 
 výrobní podnikatelské aktivity, výrobní služby a řemesla slučitelné s bydlením 
 skladování slučitelné s bydlením 
 zařízení občanské vybavenosti a nevýrobních služeb slučitelné s bydlením 
 bydlení v rodinných domech 
 nezbytná dopravní infrastruktura 
 nezbytná technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
 výrobní podnikatelské aktivity, výrobní služby a řemesla, které nejsou slučitelné s bydlením 

 stavby a zařízení výroby el. energie – fotovoltaické panely, stožáry větrných generátorů 
 
 
T: plochy pro zařízení technické vybavenosti 
Plochy pro zařízení tech. infrastruktury jsou plochy vymezené pro stavby zařízení a sítí technického 
vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky, zásobování plynem a slaboproudých zařízení. 
 
Přípustné činnosti: 
Na těchto plochách se připouští pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s danou funkcí: 
  trafostanice 
  regulační stanice 
  vodojemy 
  automatické tlakové stanice 
  čerpací stanice 
  lapače splavenin 
 a další – podle podrobné tech. dokumentace 
 pozemky staveb a zařízení pro ochranu přilehlých ploch před záplavami (protipovodňová opatření) 
 pozemky staveb pro nezbytnou dopravní obsluhu 
 pozemky veřejných prostranství 
 pozemky veřejné zeleně 
 stavby a zařízení pro ukládání a zpracování odpadů 
Nepřípustné činnosti  
  nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 



D: plochy pro dopravu a dopravní služby 
Vymezují dopravní koridory (pozemní komunikace včetně chodníků a pásů ochranné zeleně), zařízení 
pro dopravu (parkoviště, odstavné zastávkové pruhy a garáže) a dopravní služby. 
 
Přípustné činnosti: 
Na těchto plochách se připouští pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s danou funkcí: 
  pozemní komunikace vč.event. chodníků a pásů ochranné zeleně 
  parkoviště 
  odstavné plochy 
  zastávkové pruhy 
  garáže 
  čerpací stanice pohonných hmot 
  železniční zabezpeč. slaboproudé zařízení 
  event. požadavky na rozšíření drážních pozemků pro potřeby provozu železnice 
 hlavní využití návrhových ploch D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18: pozemky staveb 

pozemních komunikací pro dopravu silniční, pěší a cyklistickou včetně pozemků, na kterých jsou 
umístěny součásti komunikace (například náspy, zářezy, opěrné zdi, protihluková opatření, stavby 
pro zajištění křížení s dopravní a technickou infrastrukturou a s vodními toky) včetně doprovodné a 
izolační zeleně. 

Podmíněně přípustné využití: 
 návrhových ploch D14, D15: parkování vozidel 
Podmínka: parkování je přípustné jen v přímé návaznosti na návrhové plochy V3, V6, V10, V11, P10. 
 
Nepřípustné činnosti  
  nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
Nepřípustné využití návrhových ploch D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18: umísťování 
dopravních zařízení a dopravního vybavení (například čerpací stanice PHM, autobusová nádraží, 
areály údržby pozemních komunikací, garáže, odstavné a parkovací plochy s výjimkou podmíněně 
přípustného využití), umísťování doprovodných služeb pro motoristy (například motoresty, motely).  
Poznámka: v ochranných pásmech silnic je přípustná výstavba zařízení dopravních služeb (viz výše 
popsané přípustné činnost) po dohodě se správcem komunikace.  
 
 
VZ: plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené zeleně 
Plochy veřejné zeleně: Jedná se o ucelené plochy zeleně, které jsou důležité z hlediska urbanistic-
kého a jejich respektování je závazné. Jinou funkci je možné v těchto plochách realizovat jen zcela 
výjimečně za určitých regulačních podmínek (dětské hřiště, výstavba altánů apod.). Hlavní funkcí je 
každodenní rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném udržovanou zelení . 
 
Přípustné činnosti: 
Plochy zahradnicky udržované zeleně jsou prioritní. Mohou být event. doplněné vodními prvky a 
odpočinkovými plochami. Na těchto plochách se připouští pouze výstavba zařízení bezprostředně 
souvisejících s danou funkcí: 
 pěší komunikace 
 plochy drobných hřišť pro děti a mládeže 
 drobná architektura 
 výjimečně: odstavné plochy v nezbytně nutném rozsahu pro sousední objekty 
Nepřípustná je : 
  Na těchto plochách se nepřipouští výstavba jiných zařízení než těch, které bezprostředně 

souvisejících s danou funkcí. 
 
Plochy vyhrazené zeleně: Jsou to plochy zeleně v areálech občanské vybavenosti - tvoří doplňkovou 
funkci (např. školní zahrady apod.) Do této kategorie zařazujeme i zeleň hřbitova. 
 
Přípustné činnosti: 
 pěší komunikace 
 plochy drobných hřišť pro děti a mládeže 
 drobná architektura 
 v případě hřbitova obřadní síň s přísluš. 
 využití ploch VZ20, VZ21: 



- vyhrazená izolační zeleň, větrolamy 
- produkce dřevin a rostlinného materiálu určeného pro zpracování v zařízeních a provozech 

navazujících ploch pro podnikání, výrobní služby a řemesla 
- suchý poldr, vodní plochy 
- nejkratší možné křížení s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury 

 využití plochy VZ22: 
- vyhrazená izolační zeleň, větrolamy 
- produkce dřevin a rostlinného materiálu určeného pro zpracování v zařízeních a provozech 
- navazujících ploch smíšené zóny pro občanskou vybavenost + podnikatelské aktivity 

a výrobní služby 
- nejkratší možné křížení s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití v návrhové ploše VP1: výstavba ploch veřejných prostranství 
sloužících pro dopravní obsluhu přilehlých návrhových ploch občanské vybavenosti včetně související 
dopravní a technické infrastruktury a ploch veřejné zeleně, drobná architektura. 
Podmínka: stavby v návrhové ploše VP1 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření 
k zajištění stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě 
podrobného inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
Nepřípustné činnosti: 
 nepřipouští se  výstavba jiných zařízení než těch, které bezprostředně souvisejících s danou funkcí. 
 nepřípustné využití ploch VZ20, VZ21 - stavební činnost s výjimkou: křížení s liniovými stavbami 
dopravní a technické infrastruktury a výstavby vodních nádrží 
 nepřípustné využití plochy VZ22 - stavební činnost s výjimkou: křížení s liniovými stavbami dopravní 
a technické infrastruktury 
 
VS : plochy výroby specifické 
Hlavní využití:  
plochy ekologické výroby elektrické energie – pro fotovoltaickou elektrárnu 
Přípustné využití: 

 ostatní doplňující stavby a zařízení související s fotovoltaickou elektrárnou a jejím provozem 
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území  
 po ukončení životnosti fotovoltaické elektrárny bude plocha navrácena původnímu funkčnímu 

využití – orná půda  
Nepřípustné využití:  

 jiné výrobní využití než pro fotovoltaickou elektrárnu 
 
Poznámka: - plochy výroby specifické byly vypuštěny změnou č. 11B bez úpravy (vypuštění) 
regulativů 
 
A: plochy určené k asanaci  
Jedná se o plochy územním plánem navržené k asanaci: 
-     dům vč. pozemku parc.č. 760/13 k.ú. Havřice   plocha pro výstavbu parkoviště 
-     dům vč. pozemku parc.č. 257/1 a 257 /2 k.ú. Těšov  pro veřejnou zeleň (dopravní závada) 
 
Na uvedených plochách nesmí být povolována žádna nová výstavba, dostavba či rekonstrukce stáv. 
objektů, pouze běžná údržba pro zajištění přiměřeného stavebního stavu – do doby asanace. 
 
 

Plochy neurbanizované:  

 

L:    lesy,  
Jsou to plochy lesních porostů v souvislých celcích i osamělé lesní segmenty v zemědělsky využívané 
krajině. Plní ekologicko stabilizační a hospodářskou funkci. Všechny lesní porosty jsou zároveň 
významnými krajinnými prvky. 
 
Přípustné způsoby využívání 
  v souladu s lesním hospodářským plánem 
 
 
 
 



 
L1:  plochy krajinné zeleně 
Tyto plochy jsou tvořeny veškerou mimolesní stromovou a křovinnou zelení (remízky a náletová zeleň, 
mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků, solitérní a 
rozptýlená zeleň apod.). Plochy krajinně zeleně jsou důležitými ekologicko stabilizačními prvky. 
 
Přípustné způsoby využívání 
  dosavadní extenzívní (nehospodářské) využívání 
  dosadba stávajících ploch krajinné zeleně s cílem převodu ploch na lesní půdní fond 
  zásahy mající výchovný charakter 
  začlenění vybraných ploch do územního systému ekologické stability 
  trvalé travní porosty 
Podmíněně je přípustné 
  umisťování nezbytně nutných vedení liniových staveb 
 přeměna na zemědělský půdní fond na plochách v současnosti neužívaného zemědělského  

půdního fondu, za předpokladu že nedojde ke zhoršení stability území (potenciálně svážné 
plochy), odtokových poměrů v území a ke zvýšení vodní nebo větrné eroze 

 převádění ploch krajinné zeleně do funkčních ploch Trvalé lesních porosty - pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

 v ploše TTP2 - koryta vodních toků a vodní plochy s doprovodnou zelení, stavby pro zajištění 
stabilizace svahu, nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. 

Podmínka: koryta vodních toků s doprovodnou zelení jsou přípustná v přirozených údolnicích, vodní 
plochy v plochách podmáčených, stavby pro zajištění stabilizace svahu jsou přípustné v plochách 
ohrožených sesuvem. Stavby dopravní a technické infrastruktury pouze související s obsluhou dané 
plochy, dále nezbytné křížení se stavbami technické infrastruktury pro potřeby obce.  
Nepřípustné způsoby využívání 
  intenzívní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva 
  holosečné způsoby výchovných zásahů 
  výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin 
  jakákoliv výstavba vyjma podzemních vedení liniových staveb technické infrastruktury 
  přeměna na zemědělský půdní fond, pokud se jedná o zeleň na ostatních plochách nebo plochách 

ohrožených vodní nebo větrnou erozí, nebo v případech, kdy by mohlo dojít ke zhoršení stability 
území (potenciálně svážné plochy) a odtokových poměrů v území 

  všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti 
nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné 

 v návrhové ploše TTP2 je vyloučeno (s výjimkou přípustného a podmíněně přípustného využití) 
umísťování dalších staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, 
rekreace a cestovního ruchu uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona. 

 
 
Plochy zemědělského půdního fondu: 
 
SZ:  sady a zahrady 
O:    orná půda 
LP:  louky a pastviny  
 
Přípustné způsoby využívání : 
  stávajícím způsobem s cílem snižování množství dodatkové energie (hnojení) 
  vytváření protierozních prvků (zatravňovací průlehy a pásy s porostem) 
 ornou půdu na erozně ohrožených svazích a podél potočních niv převádět do kategorie luk a 

pastvin 
 vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a doplnění prvků územního 

systému ekologické stability (změna využití území) 
  extenzivně využívané a nevyužívané plochy ZPF převádět na louky, příp. některé plochy zalesnit 
  u stávajících zahrad a sadů doplňovat a obnovovat stromovou výsadbu. 
Nepřípustné a nevhodné způsoby využívání : 
 stavební činnost s výjimkou drobné zemědělské a účelové výstavby sloužící pro zabezpečování 

zemědělské produkce 
  další zcelování ploch orné půdy 
 rušení protieroz. mezí a zábran, včetně likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 



 rozorávání trvalých travních porostů na pozemcích svažitých, s mělkým půdním profilem a v mís-
tech soustředěného odtoku povrchových vod 

  výsadba a pěstování nevhodných plodin na erozně ohrožených plochách 
  převádění zahrad a sadů na ornou půdu 
 
 
ÚSES - plochy prvků lokálního územního systému ekologické stability 
Plochy vytvářející nepravidelnou síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou účelně 
rozmístěny na základě  funkčních a prostorových kriterií a svým vzájemným působením kladně působí 
na uchovávání a zvyšování ekologické stability  území. 
 
Stávající způsoby využívání: 
-  plochy zemědělského půdního fondu intenzívně využívané 
-  extenzivní louky, sady, zahrady 
-  břehová, doprovodná a solitérní zeleň 
-  remízky a náletová zeleň na zemědělských a ostatních plochách 
-  trvalé lesní porosty 
Přípustné způsoby využívání: 
- stávajícím způsobem s cílem převedení do ploch prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) 
- dosadba stávajících porostů vybranými dřevinami odpovídajícími požadavkům ÚSES 
-  extenzivní zásahy mající výchovný charakter 
Nepřípustné způsoby využívání: 
- holosečné způsoby výchovných zásahů 
- intenzivní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva 
- výsadba typově a druhově nevhodných a nepůvodních dřevin 
- na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které 

jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb pozemních komunikací, liniových staveb 
technického vybavení, objektů nezbytných pro technické zabezpečení obce, apod. 

- přeměna dřevinných společenstev na zemědělský půdní fond 
 
 
Vo:   vodní plochy a vodní toky 
Jedná se o řeky a drobné vodní toky, vodní nádrže (rybníky, jezera, resp. ostatní vodní nádrže) – tvoří 
funkci ekologicko-stabilizační, estetickou, rekreační a hospodářskou. Jsou to jednak vodní toky a 
plochy přirozené, příp. upravené a umělé.  
 
Přípustné je realizovat: 
  mostní objekty nad vodním tokem, resp. plochou 
  stavby pro údržbu břehů vlastního vodního toku či vodní plochy 
  vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, atd.) 
  stavby a zařízení pro chov ryb 
 výstavba zařízení pro sportovní aktivity vodních sportů 
 malé vodné elektrárny 
Nepřípustné je: 
  Nepřipouští se žádná jiná stavební činnost s výjimkou staveb výše citovaných a souvisejících 
 

 

Regulace prostorového využití území a regulativy základ. stavebních prvků 

 

A.   V rámci řešení ÚPN se pouze doporučuje dodržení následujících požadavků: 
 
 maximální podlažnost : max. počet nadzemních podlaží objektu, doporučená max. podlažnost : 
   u nízkopodlažní zástavby 2 podlaží (příp. s vestavěným podkrovím) 

                           u bytové zástavby – max. do  8 podlaží 
               dostavba (přestavba) v centrální části města: podlažnost v návaznosti na stáv. zástavbu, v souladu 

s regulačním plánem památkové zóny    
 

rekreační zástavba –zahrádkářské areály 
Pouze snadno demontovatelné, lehké objekty chatek budou povolovány : 

 v lokalitě u nového hřbitova, kde plochy zahrádek zasahují do ochranného pásma hřbitova 



  v lokalitách erozně ohrožených 

  v lokalitách ohrozených sesuvem 
 
Stavby pro účely rekreace – chaty, zahradní domky (max. velikost 20 m

2
)
 

 
Jednot.pozemky v rámci zahrádkářských areálů nebudou oplocovány (pro umožnění volného pohy-
bu zvěře v krajině a zachování krajinářských pohledů), přípustná je pouze výsadba „živých plotů“. 

ZÁVĚR: 

 Regulativy základních stavebních prvků by měly být sledovány z hlediska koncepce vlastního 
utváření celého sídla a budou upřesněny v podrobnější územně plánovací dokumentaci. 

 
 

B. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu v návrhových 
lokalitách řešených změnami: 

 
Prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu: 

 nová zástavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování  
základních dopravních propojení  - stávajících účelových a místních komunikací, případně 
pěších propojení 

 nová zástavba v rámci zastavitelné plochy O16 bude respektovat požadavky na prostorové 
uspořádání stanovené pro oblast ochranného pásma MPZ I.stupně  

 nová zástavba v rámci zastavitelné plochy O17 mimo kompaktní zástavbu v pohledově 
exponované poloze bude respektovat charakter navazující zástavby v areálu hvězdárny a 
požadavky ochrany krajinného rázu  

 v návrhové trase silnice II.třídy bude řešeno bezkolizní křížení tělesa silnice se stávající tratí 
železnice ČD, s trasou vlečky do výrobních areálů a se silnicemi I.a II.třídy 

 v návrhových plochách D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18 bude řešeno bezkolizní 
křížení tělesa silnice II.třídy s místními a účelovými komunikacemi, se stávající technickou 
infrastrukturou, s koryty vodních toků včetně lokálních biokoridorů.  

 řešení tělesa silnice II.třídy v ploše D16c bude respektovat požadavky na realizaci 
protipovodňového opatření - poldru v těsně navazujícím území. 

 v návrhových plochách D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18 budou v rámci výstavby 
realizována protihluková opatření včetně výsadby izolační zeleně 

 řešení nové zástavby a tělesa silnice II.třídy v plochách V11, D15, D16c, D17 bude 
respektovat požadavky plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav – 
zejména účelových komunikací, které procházejí řešeným územím. 

 návrhová plocha V10 bude dopravně napojena prostřednictvím navrhovaného dopravního 
napojení stávajícího výrobního areálu na silnici II/490  

 návrhová plocha V11 bude dopravně napojena prostřednictvím stávajícího dopravního 
napojení navazujícího výrobního areálu   

 v návrhových plochách S5, S6, O19 a VP1 bude pro umístění konkrétních staveb proveden 
podrobný inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum 

 v návrhové ploše S6 budou respektovány významné krajinné prvky – tj. vodní tok, významná 
zeleň rostoucí mimo les  

 v návrhové ploše S6, O19 a VP1 bude zajištěno dopravní propojení sítě účelových 
komunikací v k.ú. Havřice se stávající dopravní sítí v k.ú. Vlčnov  

 v návrhové ploše S5 bude zajištěno dopravní napojení plochy TTP2  
 nová výstavba v ploše OP9 (Zm 8B) bude řešena mimo prostor pro výstavbu křižovatky silnice 

I/50 a II/490  
 návrhová plocha OP9 (Zm 8B) bude dopravně napojena na návrhovou trasu silnice II/490  
 v návrhových plochách P13, P14 a PB1 bude přípustné umísťovat pouze zástavbu bez 

negativního dopadu na krajinný ráz 
 výrobní podnikatelský areál P13 bude opatřen v návaznosti na oplocení pásem vzrostlé 

izolační vyhrazené zeleně VZ20.  
 výrobní podnikatelský areál P14 bude opatřen v návaznosti na oplocení pásem vzrostlé 

izolační vyhrazené zeleně VZ21.  
 v návrhových plochách OP10 a OP11 bude přípustné umísťovat pouze zástavbu bez 

negativního dopadu na krajinný ráz 
 návrhové plochy OP10 a OP11 budou opatřeny v návaznosti na oplocení pásem vzrostlé 

izolační zeleně KZ3  



 
Maximální výška zástavby: 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách B7, B8, B9, B10, B12, B50 (Zm   
10A), B51 je maximálně dvě nadzemní podlaží  

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B11 je maximálně dvě nadzemní 
podlaží a využité podkroví, max. 12m 

 nová zástavba v rámci zastavitelných ploch B47, B48, B49 bude respektovat výšku stávající 
zástavby. 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B52 (Zm 10A) je maximálně dvě 
nadzemní podlaží a využité podkroví 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B53 je maximálně dvě nadzemní 
podlaží a využité podkroví 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B54 je stanovena: max. 12m nad rostlý 
terén 

 
 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše OB2 je maximálně dvě nadzemní 

podlaží a využité podkroví 
 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše OB3 je maximálně dvě nadzemní 

podlaží a využité podkroví 
 

 maximální výška zástavby a zařízení v návrhové ploše P12 (Zm 8A) je stanovena do 20m 
 maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách P13 a P14 je stanovena: max. 

10m nad rostlý terén  
 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše PB1 je stanovena: max. 10m nad rostlý 
terén 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše OP9 (Zm 8B) je stanovena: max.12m 
nad rostlý terén 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách OP10 a OP11 je stanovena: max. 
12m nad rostlý terén 
 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše ZK8 je stanovena: max.8m nad rostlý 
terén 

 nová zástavba v rámci zastavitelné plochy ZK10 bude respektovat výšku stávající zástavby. 
 

 nová zástavba v rámci zastavitelné plochy OD12 bude respektovat výšku stávající navazující 
zástavby 

 
 

  nová zástavba v rámci zastavitelné plochy V9 bude respektovat výšku stávající navazující 
zástavby 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách V10, V11 bude respektovat 
maximální výšku stávajících staveb v navazujících výrobních areálech   
 

 maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše O19 je stanovena: max.12m nad rostlý 
terén 

 
 nová zástavba v rámci zastavitelné plochy S2 bude respektovat výšku stávající zástavby 
 maximální přípustná výška objektů drobné architektury v návrhových plochách S5, S6 je 

stanovena: max.6m nad rostlý terén 
 

 maximální přípustná výška objektů drobné architektury v návrhové ploše VP1 je stanovena: 
max.6m nad rostlý terén 

 
Maximální přípustné zastavění plochy: 

 v návrhových plochách B7, B8, B9, B10, B11, B12, B50 (Zm 10A), B51 je stanoveno 
přípustné maximální zastavění plochy 60%, 40% plochy bude tvořeno sadem a zahradou, 
trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení  

 v návrhových plochách pro bydlení v rodinných domech B45, B46, B47, B49 je maximální 
přípustné zastavění pozemku 70% 



 v návrhové ploše pro bydlení v rodinných domech B48 je maximální přípustné zastavění 
pozemku 60% 

 v návrhové ploše B52 (Zm 10A), je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 60%, 
40% plochy bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou 
zelení  

 v návrhové ploše B53 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 60%, 40% plochy 
bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení  

 v návrhové ploše B54 je stanoveno maximální přípustné zastavění plochy 60%, 40% plochy 
bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení 
 

 v návrhové ploše OB2 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 70%, 30% plochy 
bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení 

 
 v návrhové ploše O16 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 30% 
 v návrhové ploše O19 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 50%, 50% plochy 

bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení a vodními toky a plochami  
 

 v návrhových plochách P13, P14 a PB1 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 
70%, 30% plochy bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení, 
zemědělským půdním fondem sloužícím k rostlinné produkci 
 

 v návrhové ploše OP9 (Zm 8B) je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 70% 
 v návrhových plochách OP10 a OP11 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 

60%, 40% plochy bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení, 
zemědělským půdním fondem sloužícím k rostlinné produkci  
 

 v návrhové ploše ZK8 je stanoveno maximální přípustné zastavění plochy 60%, 40% plochy 
bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení  

 v návrhové ploše pro individuální rekreaci ZK10 je maximální přípustné zastavění pozemku 
60% 
 

 v návrhové ploše VP1 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 50%, 50% plochy 
bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení a vodními toky a plochami  

 
 v návrhové ploše S6 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 20%, 80% plochy 

bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení a vodními toky a plochami 
 
Charakter zástavby: 

 v návrhové ploše ZK8 jsou přípustné pouze samostatně stojící objekty  

 

 

Podmínky pro stavby v záplavovém území: 
 
Ke všem stavbám v záplavových oblastech je nutné vyžádat si souhlas vodoprávního úřadu, (dle 
zákona č. 254/2001 Sb. O vodách). Bez tohoto souhlasu nemůže příslušný stavební orgán vydat 
stavební povolení. 
Podniky Povodí Moravy s.p. navrhují příslušným orgánům provedení nutných úprav objektů v 
záplavovém území, případně jejich odstranění k zajištění snazšího odchodu povodní a navrhují, aby 
tam bez náležitého zajištění nebyly ponechány překážky nebo odplavitelné předměty, zejména 
pokácené stromy a keře,  vývraty a skládky dřeva. 
Vydání souhlasného stanoviska pro stavby v záplavových oblastech  podmiňuje Povodí Moravy s.p. 
zpracováním povodňových plánů obce, který bude řešit varovnou službu pro obyvatele, způsob 
evakuace, opatření k zabránění větších škod na majetku a pokyny pro obyvatele. Za zpracování 
povodňového plánu je zodpovědná obec (město) - není předmětem územně plánovací 
dokumentace. Povodňový plán musí schválit vodoprávní úřad. Majitelé nemovitostí v záplavovém 
území by se měli ve vlastním zájmu seznámit s povodňovým plánem. 
 
 

 



Vzhledem k povodňové ochraně jsou navrženy regulativy pro výstavbu objektů následovně: 
 

  Výška úrovně 1. podlaží  musí  být nad úrovní maximální dosažené hladiny vody Q 100.  

  Při výstavbě používat materiály a konstrukce vhodné pro použití v záplavových oblastech – viz 

další text. 

 
ZÁVĚR:  

   Ke všem stavbám v záplavových oblastech je nutné vyžádat si souhlas vodoprávního úřadu, 
(zákon č. 254/2001 Sb. O vodách).  

    V záplavových oblastech je zakázáno: 
       - výstavba škol 
       - výstavba nemocnic a jiných zdravotních a sociálních zařízení 
       - zřizovat skládky komunál. a průmysl. odpadů a látek škodlivých vodám 
       - volně skladovat odplavitelný materiál 
       -  zřizovat chovy zvířat  
       - zřizovat silážní zařízení 
   Při plánování nové výstavby nesmí stavby bránit plynulému odtoku vod ze zaplaveného území a  

tím zhoršovat odtokové poměry v území. Z toho plyne, že nesmí být stavby v území navrhovány 
do míst soustředěného odtoku vody a příčné stavby bránící odtoku velkých vod. 

    v  návrhové ploše B53 bude zástavba respektovat požadavky na ochranu před povodněmi. 
 
 
 
 


