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Návrh zadání Územního plánu Výkleky je obsahově zpracovány v souladu s ust. § 11 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen vyhláška č. 
500/2006 Sb.), v rozsahu přílohy č. 6.  

 
 
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 

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje  

1. Při řešení územního plánu vycházet z rámcových zásad stanovených v čl. (14)–(32) 
kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 
České republiky, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.04.2015 (dále jen 
PÚR ČR), zejména zásady vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve 
výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech.  

2. Návrh územního plánu bude respektovat politiku územního rozvoje v aktuálním znění.  

 
Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

3. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením č. 
UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 
28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod 
č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. 
UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), 
Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 
(účinnost 19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a ZÚR OK usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 
9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019). Pro řešení změny územního 
plánu vyplývají požadavky na zapracování: 

- zohlednit priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(viz kap. A.1. ZÚR OK),  

- při návrhu odkanalizování obce vycházet z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje,  

- respektovat vedení technické infrastruktury nadmístního významu – stávající el. vedení, 

- respektovat základní zásady stanovené pro daný krajinný celek A. Haná, 

- respektovat požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí (viz kap. A.8. ZÚR OK). 

- Respektovat vymezenou plochu se stanovením zásad pro ochranu a exploataci ložisek 
nerostných surovin v severovýchodní části řešeného území 

4. Návrh územního plánu bude respektovat územně plánovací dokumentaci vydanou krajem v 
aktuálním znění.  

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

5. Navrhované řešení se bude nadále zaměřovat na posílení sociálního pilíře s cílem dosažení 
vzájemné vyváženosti všech tří pilířů.  

6. Navrhovaným řešením respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a 
správních rozhodnutí a chránit hodnoty území s důrazem na ochranu krajiny. Bude přitom 
vycházeno z podkladu, kterými jsou Územně analytické podklady správního obvodu ORP 
Přerov v platném znění. 
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a)1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch  

7. V souladu s ust. § 58 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 
provést vymezení hranice zastavěného území, s uvedením data jejího vymezení.  

8. Prověřit urbanistickou koncepci nastavenou platným Územním plánem obce Výkleky.  

9. Provést vymezení zastavitelných ploch v souvislosti s návrhem urbanistické koncepce obce. 

10. Vymezit případné plochy přestavby v souvislosti s návrhem urbanistické koncepce obce. 

11. Vymezit plochy s rozdílným způsobem využití, (vč. stanovených podmínek pro využití těchto 
ploch a podmínek prostorového uspořádání) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
a stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů. 

12. V řešení územního plánu budou prověřeny tyto problémové okruhy: 

 
Bydlení: 

 Prověřit vymezené plochy pro bydlení v rámci platného územního plánu 

 vytipování nových ploch pro obytnou funkci (individuální) v návaznosti na stávající urbanistickou 
strukturu obce a technického vybavení (dle demografické prognózy) 

 navrhnout řešení podmínek využití plochy bydlení v sousedství ostatních ploch s rozdílným 
způsobem využití  

 vytipovat vhodné plochy stávajícího bydlení pro umisťování dalších doplňkových funkcí a 
agroturistiky 

 prověřit návrh nových ploch bydlení dle Problémového výkresu 
 
Smíšené plochy 

 prověřit a případně vytipování nových ploch pro smíšené funkce drobné výroby, občanského 
vybavení a služeb v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu obce a technického vybavení 

 prověřit návrh nových smíšených ploch  
 
Pracovní aktivity 

 zvážit formulování regulativu pro plochy zemědělské a lesní výroby, případně tyto plochy 
s ohledem na charakter jejich dnešního využití, převést do ploch smíšených  

 navrhnout řešení podmínek využití plochy pracovních aktivit v sousedství ploch bydlení 

 prověřit nutnost vytipování nových ploch pracovních aktivit v návaznosti na stávající urbanistickou 
strukturu obce a technického vybavení  

 do nepřípustného využití území ploch pracovních aktivit zahrnout nepřípustnost umístění staveb a 
zařízení pro skládkování odpadů 

 prověřit možnost vymezení ploch výroby a skladování v návaznosti na stávající plochy těžby 
nerostných surovin a stávající dobývací prostor a chráněné ložiskové území 

 
Zemědělská výroba 

 pokud možno respektovat stávající plochy zemědělské výroby 

 nenavrhovat rozvoj ploch zemědělské výroby živočišné  

 prověřit návrh nových ploch zemědělské výroby rostlinné vč. jejího zázemí 

 navrhnout řešení podmínek využití plochy zemědělské výroby v sousedství ploch bydlení 

 do nepřípustného využití území ploch zemědělské výroby zahrnout nepřípustnost umístění staveb 
a zařízení pro skládkování odpadů 

 
Sport a rekreace 

 respektovat stávající plochy sportu a rekreace 

 prověřit nutnost návrhu nových ploch sportu a rekreace v návaznosti na předpokládaný rozvoj 
sídla  

 prověřit možnost a vhodnost rozvoje individuální rekreace  
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 prověřit návrh nových ploch sportu a rekreace v návaznosti na rozvojový potenciál obce a 
v návaznosti na přírodní prostředí a lom Výkleky 

 
Veřejná vybavenost 

 respektovat stávající plochy veřejné vybavenosti 

 prověřit nutnost návrhu nových ploch veřejné vybavenosti v návaznosti na předpokládaný rozvoj 
sídla 

 prověřit návrh nových ploch veřejné vybavenosti  
 
Technická vybavenost 

 respektovat stávající plochy technické vybavenosti 

 prověřit nutnost návrhu nových ploch technické vybavenosti v návaznosti na předpokládaný rozvoj 
sídla 

 prověřit kapacity a možnosti rozvoje technické vybavenosti území ve vazbě na navrženou 
koncepci rozvoje sídla 

 prověřit možnost vytipování plochy technické infrastruktury se specifickým využitím - zázemí obce 

 respektovat projektovou dokumentaci odkanalizování vč. vymezení plochy pro ČOV 
 
Služby automobilové dopravě 

 prověřit možnost návrhu nových ploch služeb automobilové dopravě v návaznosti na 
předpokládaný rozvoj sídla-veřejná parkoviště,… 

 
Krajinná zeleň 

 prověřit návrh plochy rekreační krajinné zeleně  

 navrhnout plochy krajinné zeleně v souvislosti s návrhem ÚSES 

 prověřit návrh nových ploch krajinné zeleně  
 
Veřejná zeleň 

 respektovat stávající plochy veřejné zeleně 

 vytipovat možnost nových ploch veřejné zeleně 
 
Vodní plochy a toky 

 respektovat stávající vodní plochy a toky 

 jakékoliv zatrubňování je nepřípustné 

 respektovat provozní pásmo vodních toků a ploch 

 prověřit návrh protipovodňových opatřeních na vodních tocích a v krajině (suchých poldrů) 
 
Skládkování 

 nenavrhovat plochy pro skládkování 

 prověřit možnost vytipování umístění sběrného dvora odpadů 
 
Zemědělský půdní fond 

 při návrhu řešení zohlednit ochranu ploch ZPF v oblasti jejich záborů 

 zohlednit v návrhu vhodný tvar ploch pro jejich obhospodařování 

 návrhem nevytvářet zbytkové (plochy nevhodné k obdělávání) plochy zemědělské výroby 
 
Plochy k plnění funkcí lesa 

 respektovat stávající plochy lesů (mimo řešené území) vč. ochranného pásma (zasahujícího do 
řešeného území) 

 pro odnětí z ploch PUPFL navrhovat tyto pozemky jen v nezbytné míře – převážně v souvislosti 
s vymezením plochy těžby 

 prověřit návrh nových ploch lesů  
 
Veřejná prostranství 
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 respektovat stávající veřejná prostranství 

 vytipovat a navrhnout nová veřejná prostranství v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu a 
na novou urbanistickou koncepci rozvoje obce 

 prověřit vymezení plochy veřejného prostranství – veřejné zeleně v severní části obce 
 
Plochy těžby nerostných surovin 

 respektovat stávající plochy těžby nerostných surovin 

 vytipovat a navrhnout nové plochy těžby nerostných surovin v návaznosti na vymezený stávající 
dobývací prostor a chráněné ložiskové území 

 
Urbanistická struktura: 

 zpracování regulativů pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití 

 navrhnout koncentrický rozvoj jednotlivých řešených sídel  

 respektovat přírodní, kulturní a historické hodnoty území 

 stabilizovat kulturní památky v území a památky místního významu 

 především koncentricky rozvíjet jádrovou část obce Výkleky  
 

a)2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn  

13. Koncepci zásobování vodou zpracovat dle aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje. 

14. Prověřit a upravit trasy stávajících vedení technické infrastruktury v souvislosti s navrženou 
urbanistickou koncepcí rozvoje obce. 

15. V souvislosti s případným vymezením nových zastavitelných ploch řešit nezbytnou dopravní 
a technickou infrastrukturu.  

16. Zajistit koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a technické infrastruktury 
na hranici obce. 

17. Navrhnout koncepci občanského vybavení a veřejných prostranství. 

18. V řešení územního plánu budou prověřeny tyto problémové okruhy: 

 
Dopravní řešení: 

 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající komunikační systém 

 koordinovat návrh řešení s dopravními stavbami v území 

 navrhnout vhodné plochy pro umístění parkovacích ploch u ploch a objektů veřejné vybavenosti 

 respektovat stávající silniční síť 

 řešit zemědělskou účelovou dopravu v území 

 stabilizovat umístění stávajících zastávek hromadné dopravy – autobusové 

 prověřit možnost obnovení účelové komunikace v severozápadní části řešeného území vč. návrhu 
výsadeb 

 
 
Technické vybavení území: 
 
Zásobování vodou 

 respektovat koncepci napojení obce na veřejný vodovod  

 prověřit kapacity stávajících zařízení pro zásobování vodou v souvislosti s navrženým rozvojovým 
řešením obce 

 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající vodovodní systém 
 
Likvidace odpadních vod 

 respektovat navrženou koncepci likvidace odpadních vod 

 koncepci odkanalizování řešit v souladu s programem rozvoje vodovodů a kanalizací 
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 řešit případnou problematiku přívalových extravilánových vod 

 navrhnout koncepci rozvoje kanalizace a likvidace odpadních vod 
 
Zásobování plynem 

 prověřit kapacity stávajících zařízení pro zásobování plynem v souvislosti s navrženým 
rozvojovým řešením obce  

 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající plynovodní systém 

 pokud možno stabilizovat stávající rozvody a zařízení v obci 

 navrhnout koncepci rozvoje zásobování obce plynem 
 
Zásobování elektrickou energií 

 prověřit kapacity stávajících zařízení pro zásobování elektrickou energií v souvislosti s navrženým 
rozvojovým řešením obce 

 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající systém zásobování el. energií 

 pokud možno stabilizovat stávající rozvody a zařízení v obci 

 navrhnout koncepci rozvoje zásobování obce elektrickou energií 
 

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  

19. Zapracovat koncepci územního systému ekologické stability na úrovní lokálních prvků. 

20. Koordinovat průchod prvků územního systému ekologické stability na hranicích obcí. 

21. Návrh vymezených ploch zastavitelného území (vč. ploch těžby) řešit s minimálním 
dopadem na krajinu a krajinný ráz.  

22. Vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa. Přičemž dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa se 
nepředpokládá s výjimkou dotčení ploch PUPFL z hlediska vymezení nových ploch těžby 
nerostných surovin. 

23. Vymezit plochy s rozdílným způsobem využití (vč. stanovených podmínek pro využití těchto 
ploch a podmínek prostorového uspořádání, podmínek ochrany krajinného rázu) z hlediska 
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a stavebním zákonem ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

24. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území navrhnout 
zejména v návaznosti na ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů (stanovit, co bude výslovně vyloučeno z hlediska umisťování staveb, zařízení a 
jiných opatření pro účely uvedené v tomto ustanovení). 

25. V řešení územního plánu budou prověřeny tyto problémové okruhy: 

Územní systém ekologické stability: 

 rozpracovat ÚSES a zajistit jeho soulad s ostatními prvky v území 

 respektovat koncepci ÚSES dle ZÚR OK a ÚAP 

 řešit návaznosti jednotlivých prvků ÚSES na okolní obce. 
 

Koncepce uspořádání krajiny 

 Bude prověřena síť účelových komunikací a navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na 
potřeby lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky.   

 V maximální míře zachovat síť zemědělských účelových komunikací.  V případě jejich dotčení 
musí dokumentace obsahovat návrh náhradní sítě, která dotčené území zpřístupní.  

 Navrhnout funkční využití území s ohledem na erozní ohrožení. 
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 Zajistit dostatečné plochy pro výsadbu zeleně (např. zeleně podél komunikací a na návětrných 
stranách obcí) za účelem zachycení a snížení prašnosti, případně tuto možnost uvést 
v regulativech relevantních ploch s rozdílným způsobem využití. 

 Pokud dojde k dotčení PUPFL je nutné respektovat požadavky lesního zákona a vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu územně plánovací 
dokumentace.  

 Zapracovat protipovodňová opatření navržená v platném ÚPO Výkleky. 
 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit  

26. Případné plochy a koridory územních rezerv vymezit pokud to návrh řešení územního plánu 
bude vyžadovat. 

c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  

27. Vypracovat seznam veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací 
s jednoznačnou identifikací ploch pro ně určených. 

28. Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření prověří a 
popřípadě navrhne a řádně zdůvodní projektant.  

29. Uplatňování institutu předkupního práva bude prováděno pouze v nejnutnějších případech 
(nedoporučuje se uplatňovat na prvky ÚSES). 

 
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  

30. Případné plochy a koridory, pro které bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci, vymezit pokud to návrh řešení územního plánu bude vyžadovat.  

 
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení  

31. Řešení územního plánu bude zpracována bez variant řešení s tím, že případná dílčí řešení 
budou projednána a dohodnuta ještě v rozpracovanosti návrhu územního plánu. 

 
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

32. Návrh Územního plánu Výkleky bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, jeho prováděcími vyhláškami v platném znění, a s dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, platnými v době jejího zpracování. 

33. Řešení územního plánu bude členěno na části:  

 Obsah  I. Územního plánu: 
 1. Textová část 
 
 2. Grafická část 

1. Výkres základního členění území                                             1:5 000 
2. Hlavní výkres                                                                       1:5 000 
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3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací         1:5 000  
    pokud takovéto stavby budou navrženy. 

 
 Obsah II.  Odůvodnění územního plánu: 
 1. Textová část 
 2.  Grafická část: 

1. Koordinační výkres                   1: 5 000 
2. Výkres širších vztahů                     1: 25000/50000 
3. Výkres předpokládaných záborů ZPF                    1: 5 000 

34. Počet vyhotovení dokumentace územního plánu:  

- pro účely společného jednání (ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů) – ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na CD nosiči se soubory ve 
formátu *pdf,  

- pro účely řízení o územním plánu (ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů) – ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na CD nosiči se 
soubory ve formátu *pdf,  

- po vydání územního plánu – ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 4x na nosiči CD-R: 
grafická část ve formátech *dgn a *pdf, textová část ve formátech *doc, *xls a *pdf.   

35. Dokumentace územního plánu bude odevzdána ve složkách pro formát A3. Textové části 
budou ve formě jednostranných tisků v nerozebíratelných vazbách. 

 
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území  

36. Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neuplatňuje. Navrhované 
řešení ÚP nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (v 
řešeném území se nevyskytuje), a není ani nezbytné ani účelné jej komplexně posuzovat z 
hlediska vlivů na životní prostředí. Nové plochy těžby nerosných surovin jsou vymezeny 
v návaznosti na stávající plochy těžby ve stanoveném dobývacím prostoru, výhradním 
ložisku nerostných surovin a chráněném ložiskovém území. 

 
h) Požadavky obce, občanů a dalších subjektů 

 
37. Požadavky obce: 

 Žádné požadavky obce nejsou evidovány. 
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38. Požadavky občanů a dalších subjektů: 

 Požadavky společnosti Českomoravský štěrk, a.s.: 

 
 
 
 
 
Ing. Kateřina  J a n d o v á  
starostka obce Výkleky 
 
Mgr. Marie  M i f k o v á 
místostarostka obce Výkleky  
 
 
otisk razítka  
 
schváleno dne                                                                       usnesení č. 
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Návrh zadání Územního plánu Výkleky je obsahově zpracovány v souladu s ust. § 11 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen vyhláška č. 
500/2006 Sb.), v rozsahu přílohy č. 6.  


 
 
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 


Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje  


1. Při řešení územního plánu vycházet z rámcových zásad stanovených v čl. (14)–(32) 
kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 
České republiky, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.04.2015 (dále jen 
PÚR ČR), zejména zásady vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve 
výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech.  


2. Návrh územního plánu bude respektovat politiku územního rozvoje v aktuálním znění.  


 
Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 


3. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením č. 
UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 
28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod 
č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. 
UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), 
Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 
(účinnost 19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a ZÚR OK usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 
9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019). Pro řešení změny územního 
plánu vyplývají požadavky na zapracování: 


- zohlednit priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(viz kap. A.1. ZÚR OK),  


- při návrhu odkanalizování obce vycházet z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje,  


- respektovat vedení technické infrastruktury nadmístního významu – stávající el. vedení, 


- respektovat základní zásady stanovené pro daný krajinný celek A. Haná, 


- respektovat požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí (viz kap. A.8. ZÚR OK). 


- Respektovat vymezenou plochu se stanovením zásad pro ochranu a exploataci ložisek 
nerostných surovin v severovýchodní části řešeného území 


4. Návrh územního plánu bude respektovat územně plánovací dokumentaci vydanou krajem v 
aktuálním znění.  


Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 


5. Navrhované řešení se bude nadále zaměřovat na posílení sociálního pilíře s cílem dosažení 
vzájemné vyváženosti všech tří pilířů.  


6. Navrhovaným řešením respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a 
správních rozhodnutí a chránit hodnoty území s důrazem na ochranu krajiny. Bude přitom 
vycházeno z podkladu, kterými jsou Územně analytické podklady správního obvodu ORP 
Přerov v platném znění. 
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a)1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch  


7. V souladu s ust. § 58 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 
provést vymezení hranice zastavěného území, s uvedením data jejího vymezení.  


8. Prověřit urbanistickou koncepci nastavenou platným Územním plánem obce Výkleky.  


9. Provést vymezení zastavitelných ploch v souvislosti s návrhem urbanistické koncepce obce. 


10. Vymezit případné plochy přestavby v souvislosti s návrhem urbanistické koncepce obce. 


11. Vymezit plochy s rozdílným způsobem využití, (vč. stanovených podmínek pro využití těchto 
ploch a podmínek prostorového uspořádání) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
a stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů. 


12. V řešení územního plánu budou prověřeny tyto problémové okruhy: 


 
Bydlení: 


 Prověřit vymezené plochy pro bydlení v rámci platného územního plánu 


 vytipování nových ploch pro obytnou funkci (individuální) v návaznosti na stávající urbanistickou 
strukturu obce a technického vybavení (dle demografické prognózy) 


 navrhnout řešení podmínek využití plochy bydlení v sousedství ostatních ploch s rozdílným 
způsobem využití  


 vytipovat vhodné plochy stávajícího bydlení pro umisťování dalších doplňkových funkcí a 
agroturistiky 


 prověřit návrh nových ploch bydlení dle Problémového výkresu 
 
Smíšené plochy 


 prověřit a případně vytipování nových ploch pro smíšené funkce drobné výroby, občanského 
vybavení a služeb v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu obce a technického vybavení 


 prověřit návrh nových smíšených ploch  
 
Pracovní aktivity 


 zvážit formulování regulativu pro plochy zemědělské a lesní výroby, případně tyto plochy 
s ohledem na charakter jejich dnešního využití, převést do ploch smíšených  


 navrhnout řešení podmínek využití plochy pracovních aktivit v sousedství ploch bydlení 


 prověřit nutnost vytipování nových ploch pracovních aktivit v návaznosti na stávající urbanistickou 
strukturu obce a technického vybavení  


 do nepřípustného využití území ploch pracovních aktivit zahrnout nepřípustnost umístění staveb a 
zařízení pro skládkování odpadů 


 prověřit možnost vymezení ploch výroby a skladování v návaznosti na stávající plochy těžby 
nerostných surovin a stávající dobývací prostor a chráněné ložiskové území 


 
Zemědělská výroba 


 pokud možno respektovat stávající plochy zemědělské výroby 


 nenavrhovat rozvoj ploch zemědělské výroby živočišné  


 prověřit návrh nových ploch zemědělské výroby rostlinné vč. jejího zázemí 


 navrhnout řešení podmínek využití plochy zemědělské výroby v sousedství ploch bydlení 


 do nepřípustného využití území ploch zemědělské výroby zahrnout nepřípustnost umístění staveb 
a zařízení pro skládkování odpadů 


 
Sport a rekreace 


 respektovat stávající plochy sportu a rekreace 


 prověřit nutnost návrhu nových ploch sportu a rekreace v návaznosti na předpokládaný rozvoj 
sídla  


 prověřit možnost a vhodnost rozvoje individuální rekreace  
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 prověřit návrh nových ploch sportu a rekreace v návaznosti na rozvojový potenciál obce a 
v návaznosti na přírodní prostředí a lom Výkleky 


 
Veřejná vybavenost 


 respektovat stávající plochy veřejné vybavenosti 


 prověřit nutnost návrhu nových ploch veřejné vybavenosti v návaznosti na předpokládaný rozvoj 
sídla 


 prověřit návrh nových ploch veřejné vybavenosti  
 
Technická vybavenost 


 respektovat stávající plochy technické vybavenosti 


 prověřit nutnost návrhu nových ploch technické vybavenosti v návaznosti na předpokládaný rozvoj 
sídla 


 prověřit kapacity a možnosti rozvoje technické vybavenosti území ve vazbě na navrženou 
koncepci rozvoje sídla 


 prověřit možnost vytipování plochy technické infrastruktury se specifickým využitím - zázemí obce 


 respektovat projektovou dokumentaci odkanalizování vč. vymezení plochy pro ČOV 
 
Služby automobilové dopravě 


 prověřit možnost návrhu nových ploch služeb automobilové dopravě v návaznosti na 
předpokládaný rozvoj sídla-veřejná parkoviště,… 


 
Krajinná zeleň 


 prověřit návrh plochy rekreační krajinné zeleně  


 navrhnout plochy krajinné zeleně v souvislosti s návrhem ÚSES 


 prověřit návrh nových ploch krajinné zeleně  
 
Veřejná zeleň 


 respektovat stávající plochy veřejné zeleně 


 vytipovat možnost nových ploch veřejné zeleně 
 
Vodní plochy a toky 


 respektovat stávající vodní plochy a toky 


 jakékoliv zatrubňování je nepřípustné 


 respektovat provozní pásmo vodních toků a ploch 


 prověřit návrh protipovodňových opatřeních na vodních tocích a v krajině (suchých poldrů) 
 
Skládkování 


 nenavrhovat plochy pro skládkování 


 prověřit možnost vytipování umístění sběrného dvora odpadů 
 
Zemědělský půdní fond 


 při návrhu řešení zohlednit ochranu ploch ZPF v oblasti jejich záborů 


 zohlednit v návrhu vhodný tvar ploch pro jejich obhospodařování 


 návrhem nevytvářet zbytkové (plochy nevhodné k obdělávání) plochy zemědělské výroby 
 
Plochy k plnění funkcí lesa 


 respektovat stávající plochy lesů (mimo řešené území) vč. ochranného pásma (zasahujícího do 
řešeného území) 


 pro odnětí z ploch PUPFL navrhovat tyto pozemky jen v nezbytné míře – převážně v souvislosti 
s vymezením plochy těžby 


 prověřit návrh nových ploch lesů  
 
Veřejná prostranství 
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 respektovat stávající veřejná prostranství 


 vytipovat a navrhnout nová veřejná prostranství v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu a 
na novou urbanistickou koncepci rozvoje obce 


 prověřit vymezení plochy veřejného prostranství – veřejné zeleně v severní části obce 
 
Plochy těžby nerostných surovin 


 respektovat stávající plochy těžby nerostných surovin 


 vytipovat a navrhnout nové plochy těžby nerostných surovin v návaznosti na vymezený stávající 
dobývací prostor a chráněné ložiskové území 


 
Urbanistická struktura: 


 zpracování regulativů pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití 


 navrhnout koncentrický rozvoj jednotlivých řešených sídel  


 respektovat přírodní, kulturní a historické hodnoty území 


 stabilizovat kulturní památky v území a památky místního významu 


 především koncentricky rozvíjet jádrovou část obce Výkleky  
 


a)2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn  


13. Koncepci zásobování vodou zpracovat dle aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje. 


14. Prověřit a upravit trasy stávajících vedení technické infrastruktury v souvislosti s navrženou 
urbanistickou koncepcí rozvoje obce. 


15. V souvislosti s případným vymezením nových zastavitelných ploch řešit nezbytnou dopravní 
a technickou infrastrukturu.  


16. Zajistit koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a technické infrastruktury 
na hranici obce. 


17. Navrhnout koncepci občanského vybavení a veřejných prostranství. 


18. V řešení územního plánu budou prověřeny tyto problémové okruhy: 


 
Dopravní řešení: 


 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající komunikační systém 


 koordinovat návrh řešení s dopravními stavbami v území 


 navrhnout vhodné plochy pro umístění parkovacích ploch u ploch a objektů veřejné vybavenosti 


 respektovat stávající silniční síť 


 řešit zemědělskou účelovou dopravu v území 


 stabilizovat umístění stávajících zastávek hromadné dopravy – autobusové 


 prověřit možnost obnovení účelové komunikace v severozápadní části řešeného území vč. návrhu 
výsadeb 


 
 
Technické vybavení území: 
 
Zásobování vodou 


 respektovat koncepci napojení obce na veřejný vodovod  


 prověřit kapacity stávajících zařízení pro zásobování vodou v souvislosti s navrženým rozvojovým 
řešením obce 


 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající vodovodní systém 
 
Likvidace odpadních vod 


 respektovat navrženou koncepci likvidace odpadních vod 


 koncepci odkanalizování řešit v souladu s programem rozvoje vodovodů a kanalizací 
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 řešit případnou problematiku přívalových extravilánových vod 


 navrhnout koncepci rozvoje kanalizace a likvidace odpadních vod 
 
Zásobování plynem 


 prověřit kapacity stávajících zařízení pro zásobování plynem v souvislosti s navrženým 
rozvojovým řešením obce  


 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající plynovodní systém 


 pokud možno stabilizovat stávající rozvody a zařízení v obci 


 navrhnout koncepci rozvoje zásobování obce plynem 
 
Zásobování elektrickou energií 


 prověřit kapacity stávajících zařízení pro zásobování elektrickou energií v souvislosti s navrženým 
rozvojovým řešením obce 


 v návaznosti na navrhované funkce řešit jejich napojení na stávající systém zásobování el. energií 


 pokud možno stabilizovat stávající rozvody a zařízení v obci 


 navrhnout koncepci rozvoje zásobování obce elektrickou energií 
 


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  


19. Zapracovat koncepci územního systému ekologické stability na úrovní lokálních prvků. 


20. Koordinovat průchod prvků územního systému ekologické stability na hranicích obcí. 


21. Návrh vymezených ploch zastavitelného území (vč. ploch těžby) řešit s minimálním 
dopadem na krajinu a krajinný ráz.  


22. Vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa. Přičemž dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa se 
nepředpokládá s výjimkou dotčení ploch PUPFL z hlediska vymezení nových ploch těžby 
nerostných surovin. 


23. Vymezit plochy s rozdílným způsobem využití (vč. stanovených podmínek pro využití těchto 
ploch a podmínek prostorového uspořádání, podmínek ochrany krajinného rázu) z hlediska 
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a stavebním zákonem ve znění pozdějších právních 
předpisů. 


24. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území navrhnout 
zejména v návaznosti na ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů (stanovit, co bude výslovně vyloučeno z hlediska umisťování staveb, zařízení a 
jiných opatření pro účely uvedené v tomto ustanovení). 


25. V řešení územního plánu budou prověřeny tyto problémové okruhy: 


Územní systém ekologické stability: 


 rozpracovat ÚSES a zajistit jeho soulad s ostatními prvky v území 


 respektovat koncepci ÚSES dle ZÚR OK a ÚAP 


 řešit návaznosti jednotlivých prvků ÚSES na okolní obce. 
 


Koncepce uspořádání krajiny 


 Bude prověřena síť účelových komunikací a navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na 
potřeby lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky.   


 V maximální míře zachovat síť zemědělských účelových komunikací.  V případě jejich dotčení 
musí dokumentace obsahovat návrh náhradní sítě, která dotčené území zpřístupní.  


 Navrhnout funkční využití území s ohledem na erozní ohrožení. 
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 Zajistit dostatečné plochy pro výsadbu zeleně (např. zeleně podél komunikací a na návětrných 
stranách obcí) za účelem zachycení a snížení prašnosti, případně tuto možnost uvést 
v regulativech relevantních ploch s rozdílným způsobem využití. 


 Pokud dojde k dotčení PUPFL je nutné respektovat požadavky lesního zákona a vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu územně plánovací 
dokumentace.  


 Zapracovat protipovodňová opatření navržená v platném ÚPO Výkleky. 
 


b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit  


26. Případné plochy a koridory územních rezerv vymezit pokud to návrh řešení územního plánu 
bude vyžadovat. 


c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  


27. Vypracovat seznam veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací 
s jednoznačnou identifikací ploch pro ně určených. 


28. Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření prověří a 
popřípadě navrhne a řádně zdůvodní projektant.  


29. Uplatňování institutu předkupního práva bude prováděno pouze v nejnutnějších případech 
(nedoporučuje se uplatňovat na prvky ÚSES). 


 
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  


30. Případné plochy a koridory, pro které bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci, vymezit pokud to návrh řešení územního plánu bude vyžadovat.  


 
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení  


31. Řešení územního plánu bude zpracována bez variant řešení s tím, že případná dílčí řešení 
budou projednána a dohodnuta ještě v rozpracovanosti návrhu územního plánu. 


 
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu 


jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  


32. Návrh Územního plánu Výkleky bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, jeho prováděcími vyhláškami v platném znění, a s dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, platnými v době jejího zpracování. 


33. Řešení územního plánu bude členěno na části:  


 Obsah  I. Územního plánu: 
 1. Textová část 
 
 2. Grafická část 


1. Výkres základního členění území                                             1:5 000 
2. Hlavní výkres                                                                       1:5 000 
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3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací         1:5 000  
    pokud takovéto stavby budou navrženy. 


 
 Obsah II.  Odůvodnění územního plánu: 
 1. Textová část 
 2.  Grafická část: 


1. Koordinační výkres                   1: 5 000 
2. Výkres širších vztahů                     1: 25000/50000 
3. Výkres předpokládaných záborů ZPF                    1: 5 000 


34. Počet vyhotovení dokumentace územního plánu:  


- pro účely společného jednání (ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů) – ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na CD nosiči se soubory ve 
formátu *pdf,  


- pro účely řízení o územním plánu (ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů) – ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na CD nosiči se 
soubory ve formátu *pdf,  


- po vydání územního plánu – ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 4x na nosiči CD-R: 
grafická část ve formátech *dgn a *pdf, textová část ve formátech *doc, *xls a *pdf.   


35. Dokumentace územního plánu bude odevzdána ve složkách pro formát A3. Textové části 
budou ve formě jednostranných tisků v nerozebíratelných vazbách. 


 
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 


rozvoj území  


36. Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neuplatňuje. Navrhované 
řešení ÚP nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (v 
řešeném území se nevyskytuje), a není ani nezbytné ani účelné jej komplexně posuzovat z 
hlediska vlivů na životní prostředí. Nové plochy těžby nerosných surovin jsou vymezeny 
v návaznosti na stávající plochy těžby ve stanoveném dobývacím prostoru, výhradním 
ložisku nerostných surovin a chráněném ložiskovém území. 


 
h) Požadavky obce, občanů a dalších subjektů 


 
37. Požadavky obce: 


 Žádné požadavky obce nejsou evidovány. 
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38. Požadavky občanů a dalších subjektů: 


 Požadavky společnosti Českomoravský štěrk, a.s.: 


 
 
 
 
 
Ing. Kateřina  J a n d o v á  
starostka obce Výkleky 
 
Mgr. Marie  M i f k o v á 
místostarostka obce Výkleky  
 
 
otisk razítka  
 
schváleno dne                                                                       usnesení č. 
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