
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 

o závazných částech Územního plánu Města Plumlov 

  

  

  

 Obecně závazná vyhláška 
 č. 3/ 2005  

  

o závazných částech Územního plánu města Plumlov. Příloha A: "Regulativy funkčního 
a prostorového uspořádání. Příloha B: "Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro 

veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy" 
   
 Zastupitelstvo Města Plumlov na svém zasedání dne 22.6.2005 schválilo v souladu 
s  ustanoveními § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a § 26 odst. 2 zákona 
čís. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v úplném znění (dále stavební zákon) 
Územní plán města Plumlova. V souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2, 
písm. i) a § 104 odst. 2 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích a § 29 odst. 3 stavebního zákona 
Zastupitelstvo Města Plumlov po schválení dne 11.8.2005 vydává tuto obecně závaznou 
vyhlášku o závazných částech Územního plánu města Plumlov  

 ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Účel vyhlášky 

Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu města Plumlov (dále jen „územní plán“), 
kterými jsou: urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho 
zastavitelnosti, vymezení územního systému ekologické stability a stanovení veřejně 
prospěšných staveb. Vyhláška stanovuje podmínky pro územní plánování a správní 
rozhodování podle obecně závazných předpisů. 

Článek 2 

Rozsah platnosti 

(1) Vyhláška platí na správním území města Plumlov a zahrnuje katastrální území Plumlov, 
Soběsuky, Žárovice a Hamry. Vyhláška se vydává na dobu neurčitou. 

(2) Nedílnou součástí vyhlášky jsou:  



Příloha A. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání 

Příloha B. Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační 
úpravy 

Článek 3 

Závaznost vyhlášky 

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních 
vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. 

ČÁST DRUHÁ 

ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Článek 4 

Vymezení pojmů 

(1) Územní plán obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena v Příloze A. -
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání (dále REGULATIVY) a Příloze B.- 
Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační 
úpravy. 

(2) Závazná část se skládá z: 

a) urbanistické koncepce s vyznačením hranice současně zastavěného území obce 
a vymezení zastavitelného území obce 

b) funkčního využití ploch 

c) zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury 

d) limitů využití území 

e) vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim 
vyvlastnit nebo omezit a pro provedení asanací nebo asanačních úprav 

f) vymezení územního systému ekologické stability  

(3) Ostatní části zapracované do územního plánu a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné. 

(4) Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci územního plánu se vykládají ve smyslu 
obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán 
územního plánování. 

Článek 5 

Urbanistická koncepce 



(1) Urbanistická koncepce rozvoje města je určena prostorovým uspořádáním území 
a podmínkami výstavby na funkčních plochách vymezených v hlavním výkrese č. 2 územního 
plánu - NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY. 

(2) Z hlediska prostorového uspořádání je na území obce vymezeno: 

a) území současně zastavěné (urbanizované) – jedno nebo více oddělených zastavěných 
území ve správním území obce 

b) území zastavitelné – zastavitelným územím se rozumějí plochy vhodné k zastavění, 
vymezené tímto územním plánem 

c) území nezastavitelné – (neurbanizované) – nezastavitelným územím se rozumějí území, 
která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek 
stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy 

(3) Z hlediska podmínek výstavby na vymezených funkčních plochách je území obce děleno 
na: 

a) stabilizované území – území s dosavadním charakterem daným stávajícím funkčním 
využitím ploch a prostorovými vazbami (výška zástavby, koeficient zastavění), které se 
nebudou zásadně měnit 

b) transformační území – území s předpokladem zásadních změn ve funkčním využití ploch, 
spojených se změnami v užívání staveb 

c) rozvojové území – území navržené pro založení nových funkčních ploch a prostorových 
struktur 

Článek 6 

Funkční využití ploch 

(1) Funkční plocha je území, pro které je v REGULATIVECH závazně stanovena 
charakteristika, přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití). Směrně jsou 
stanoveny funkční typy, kterými se upřesňuje využití území a prostorová regulace, 
vyjádřená počtem nadzemních podlaží a hustotou zástavby. Funkční plochy a funkční typy 
jsou vymezeny v hlavním výkrese č. 2 územního plánu NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A 
KRAJINY a v kapitole 3.1 – 3.12 REGULATIVŮ. 

(2) Z hlediska funkčního využití ploch jsou na území obce vymezeny: 

a) v současně zastavěném a zastavitelném území 

1. plochy pro bydlení B 

2. plochy pro občanské vybavení O 

3. plochy pro sport a rekreaci R 



4. plochy pro výrobní aktivity V 

5. plochy pro komerční aktivity K 

6. plochy pro speciální vybavenost S 

7. plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství Z 

8. plochy pro individuální rekreaci I 

9. vodní toky a plochy N 

b) ve volném, nezastavitelném území - krajině 

10. krajinná zóna produkční P, H 

11. krajinná zóna přírodní E, L 

12. krajinná zóna smíšená 

c) plochy pro obsluhu území – technickou infrastrukturu (dopravu a inženýrské sítě) 

(3) Hranice funkčních ploch nejsou vymezeny jednoznačně, je možno je upravovat na základě 
regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí), nebo přiměřeně zpřesňovat 
v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava 
vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických 
hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou 
dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území 
a vzájemnou proporci ploch. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel. 

(4) V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou a 
kódem. Barva a první, případně druhé a další velké písmeno kódu jednoznačně určuje 
závaznou funkci. Funkční typ (směrný) je v kódu označen na druhé a další pozici malým 
písmenem. 

(5) Funkční typy v zastavěném a zastavitelném území lze měnit na základě regulačního plánu, 
podrobnějšího územně plánovacího podkladu, nebo územním rozhodnutím. Pro funkční typ 
upřesněný územním rozhodnutím je třeba dodržet stanovené regulativy. 

(6) Funkční typy v nezastavitelném území lze měnit územním rozhodnutím, rozhodnutím 
o pozemkových úpravách a správním řízením. Změnou funkčního typu nelze zmenšit rozsah 
ploch krajinné zóny přírodní. 

(7) Funkčnímu využití ploch vymezenému v REGULATIVECH musí odpovídat způsob jejich 
využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn 
v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají 
nesmějí být v území povoleny. 

(8) Dosavadní způsob využití polyfunkčních a monofunkčních ploch, který neodpovídá 
vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné 



zájmy nad přípustnou míru a nejsou dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102 odst. 3 
stavebního zákona. 

(9) Na nezastavitelném území 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 a úprav vodních toků. 

Článek 7 

Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury 

(1) Zásady uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkrese č. 5 územního plánu DOPRAVNÍ 
ŘEŠENÍ a v kapitole 3.12. REGULATIVŮ. Závazné je vymezení ploch pro čerpací stanice 
pohonných hmot a parkoviště 

(2) Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vymezeny ve výkresech č. 6 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, č. 7 ODKANALIZOVÁNÍ, č. 8 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A 
ELEKTRICKOU ENERGIÍ a v kapitole 3.12. REGULATIVŮ. 

Článek 8 

Limity využití území 

(1) Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním 
předpisem daná relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota pro využití území. Limity jsou 
vymezeny ve výkresech územního plánu a v kapitolách 4., 5. a 6.  REGULATIVŮ. 

(2) Jako limity využití území jsou v územním plánu definovány: 

a) ochranné režimy 

b) územní systém ekologické stability (dále ÚSES) 

ČÁST TŘETÍ 

VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Článek 9 

Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 

(1) Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a plochy pro navrhované veřejně 
prospěšné stavby. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv 
k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 
písmeno a) a c) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů 
dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 



(2) Seznam veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby je uveden 
v příloze B. této vyhlášky, územní rozsah ploch ve výkrese č. 10 územního plánu VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Článek 10 

Územní systém ekologické stability 

(1) Územní plán v řešeném území vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření na 
ochranu životního prostředí:  

a) upřesňuje nadregionální a regionální ÚSES  

b) vymezuje plán lokálního ÚSES. 

(2) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. ÚSES je 
vymezen v hlavním výkrese č. 2 územního plánu - NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A 
KRAJINY. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 11 

Změny územního plánu 

Nastanou-li v území řešeném územním plánem podstatné změny podmínek, za kterých byl 
územní plán schválen, rozhodne zastupitelstvo města, zda bude pořízena změna územního 
plánu. Změnu pořídí pořizovatel ve smyslu § 30 a § 31 stavebního zákona. Řádně 
projednanou změnu územního plánu schválí zastupitelstvo města a vydá vyhlášku o 
závazných částech změny územního plánu. 

Článek 12 

Lhůty aktualizace územního plánu 

Aktualizace spočívající v posouzení základní koncepce jeho řešení a celkové přehlednosti 
schválené dokumentace vzhledem k přijatým změnám územního plánu bude provedena 
poprvé v roce 2007 a dále bude prováděna v intervalu čtyř let. 

Článek 13 

Uložení dokumentace 

Schválená dokumentace územního plánu je uložena na Městském úřadě v Plumlově, kde je 
z titulu pořizovatele uložen i projednací spis, u stavebního úřadu v Plumlově a u Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje. 

Článek 14 



Účinnost vyhlášky 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.9.2005. 

Vyvěšeno : 22.8.2005  

Sňato : 6.9.2005 

 Ladislav Otruba                                                                    Josef PÁLKA 

starosta města                                                                       místostarosta města 

 Příloha A. 

k obecně závazné vyhlášce č. 3/2005 

o závazných částech Územního plánu města Plumlova 

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání 

1. Účel regulativů 

Cílem regulativů je definovat obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení 
s esteticky kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a 
požadavky na utváření ekologicky stabilní, účelně uspořádané a esteticky hodnotné krajiny a 
osídlení, za účelem vytváření kvalitního trvale udržitelného rozvoje umělého a přírodního 
prostředí. Regulativy obsahují základní pravidla, která omezují, vylučují popřípadě podmiňují 
funkční využití území, umísťování staveb nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho 
uspořádání. 

2. Urbanistická koncepce 

Město Plumlov bude rozvíjeno jako souvisle urbanizovaný celek ve svých místních částech. 

Pro koncepci platí tato závazná rozhodnutí: 

- prostorové a funkční uspořádání - vymezení zastavitelného území obce - musí respektovat 
výjimečnou, historicky vzniklou kvalitu města, dominantu areálu zámku, panorama obce, 
historicky cenné prostory a rekreační funkci území 

- zachovat harmonii prostředí, respektovat vymezené nezastavitelné plochy, ve volné krajině 
nepovolovat nové stavby ani rozšíření stávajících samot 

- rozvoj bydlení ve formě rodinných domků rozvíjet ve volných plochách ve všech místních 
částech s důrazem na plochy v trati V sičce, Balkán a U boží muky v Plumlově a u lesa 
v Žárovicích. 



- pro rozvoj občanského vybavení ve vazbě na turistický ruch je navržena aktivizace areálu 
zámku plochy pro ubytovací zařízení a plocha pro rozvoj základní školy v Plumlově. 

- pro sport a rekreaci je navrženo rozšíření pláže u přehrady a nový sportovní areál nad 
Bydelcem v Plumlově. 

- pro výrobní aktivity jsou navrženy plochy v Plumlově za areálem ZOD 

- pro veřejnou zeleň je navržena úprava parku na Hlavním náměstí v prostoru zámku 
v Plumlově a plochy ve vazbě na navrženou obytnou zástavbu. 

- pro vodní plochy a toky je navržena obnova rybníka Roudník na stejnojmenném potoce. 

- pro dopravu a technickou infrastrukturu je navržena přeložka trasy silnice II/377 v prostoru 
Cvrčelka, západně od Plumlova stavební uzávěra pro výhledovou trasu, místní komunikace 
k navrženým obytným plochám v trati v trati V sičce, Balkán, U boží muky v Plumlově a u 
lesa v Žárovicích. 

- realizací koncepce plánu územního systému ekologické stability dořešit přechod sídla do 
krajiny 

- rozvíjet síť cyklistických tras 

3. Regulativy pro funkční využití území obce 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V SOUČASNĚ 
ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ 

Je vyznačené v grafické části dokumentace – v hlavním výkrese č.  2 – Návrh využití území 
sídla a krajiny, hlavních výkresech č. 3 a 4 Návrh využití území sídla a vymezuje urbanistické 
využití ploch (účel využití plochy). 

3.1. Plochy bydlení B  

Charakteristika 

Obytné území zahrnuje činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, zeleň, parkování, technické vybavení, 
integrované zařízení – sídla firem včetně nerušících provozoven, které nepřesahují rámec 
a význam daného území (maloobchod do 200 m2, stravovací zařízení, menší ubytovací 
zařízení, církevní a správní zařízení). 



Podmíněně přípustné činnosti jsou činnosti a zařízení místní správy a drobné řemeslné, 
chovatelské a pěstitelské, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti a zařízení 
výrobních služeb. 

Nepřípustné jsou činnosti a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které 
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení. 

Funkční typy 

Br  individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, 
výška zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlaží 

Bz  bydlení vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami, případně zemědělským 
samozásobitelským hospodařením bez negativního dopadu na obytné prostředí 

Bd  bydlení v bytových domech 

3.2. Plochy občanského vybavení O 

Charakteristika 

Území občanské vybavenosti je určeno k uskutečňování činností a zařízení poskytujících 
některé vybrané služby, zejména maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejní plochy, služby 
zdravotnické, vzdělávací, kulturní, sociální péče, a to zejména v uzavřených areálech. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé jsou veřejná správa a administrativa, školství, kulturní a vzdělávací 
činnost, zdravotnictví a sociální péče, sportovně rekreační zařízení, veřejné stravování 
a ubytování 

Podmíněně přípustné jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční zařízení, 
nezbytná technická a dopravní zařízení. 

Nepřípustné jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní 
sklady a dopravní zařízení – čerpací stanice PH apod.), včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro 
zónu občanského vybavení 

Funkční typy 

Oa plochy pro zařízení veřejné správy, administrativa 

Os plochy pro školská zařízení 

Od plochy pro maloobchodní zařízení, nevýrobní služby, stravování 



Ou plochy pro ubytování 

Ok plochy pro kulturní zařízení 

Oc plochy pro církevní zařízení 

Oz plochy pro zdravotnická zařízení 

Op plochy pro zařízení sociální péče 

On plochy pro nespecifikované zařízení občanského vybavení 

3.3. Plochy pro sport a rekreaci R 

Charakteristika 

sportovních Území určená k umisťování činností, dějů a zařízení sloužících k uspokojování 
a rekreačních potřeb občanů. 

Funkční regulace 

kulturní a společenské využití 

Přípustná a obvyklá jsou sportovní a tělovýchovná zařízení, rekreační,  

Podmíněně přípustné je na těchto plochách umístění zařízení maloobchodních, stravovacích 
a ubytovacích, popř. nezbytného technického vybavení včetně odstavných stání, které budou 
plnit pouze doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení. 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně. 

Jako funkční typy jsou vymezeny  

Rs plochy pro sportovní zařízení  

Rp plochy pro pláže 

Rt plochy pro sportovní zařízení krytá 

Rh plochy pro hasičské cvičiště 

Rsh plochy pro školní hřiště 

Rg plochy pro golfové hřiště 

Rdh plochy pro dětská hřiště 



3.4. Plochy výrobních aktivit V 

Charakteristika 

Území je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, 
zem.služeb včetně administrativy provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s malou 
frekvencí styku s veřejností. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé činnosti jsou podnikatelské aktivity v průmyslové a zemědělské 
zpracovatelské výrobě, skladování, výrobní služby, technická a dopravní zařízení, obvykle 
v uzavřených areálech 

Podmíněně přípustné jsou komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní 
a opravárenské areály), občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně 
přípustné byty pro osoby zajišťující dohled, nebo pro majitele provozovny. 

Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní 
zařízení, zdravotnická a sociální vyšší zařízení). 

Funkční typy 

Vz plochy pro zemědělskou výrobu 

Vl plochy pro lesní hospodářství 

Vp plochy pro průmyslovou výrobu, kapacitní sklady 

Vs plochy pro výrobní služby, řemesla 

3.5. Plochy pro komerční aktivity - K 

Charakteristika 

Plochy jsou určeny především pro umisťování a uskutečňování podnikatelských a obchodních 
dějů, činností a zařízení velkoprodejny (poskytující služby obyvatelstvu, většinou 
v otevřených areálech s vysokou frekvencí styku s veřejností. U obchodních zařízení se jedná 
o 800 m2prodejní plochy). 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé využití území zahrnuje provozovny fyzických a právnických osob – 
maloobchodní a velkoobchodní za nákupní centra, výrobní a nevýrobní služby, administrativu 
a bankovnictví. řízení,  

Podmíněně přípustné je bydlení, kulturní, sportovní a školská zařízení, zahradnictví. 



Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení vyžadující zvláštní ochranu před zátěží prostředí, 
popřípadě děje, činnosti a zařízení ohrožující prostředí hlukem, znečištěním ovzduší, 
vibracemi a organoleptickým zápachem. 

Funkční typy 

Ks centrum pro stavebníky 

3.6. Plochy pro speciální vybavenost S 

Charakteristika 

Území určená pro zařízení, činnosti a děje speciálního charakteru – plochy pro armádu, 
hasičský záchranný sbor, výstavní plochy, zoologické zahrady, výzkumné ústavy, policii 
apod. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé jsou činnosti obrany státu, ochrany obyvatelstva a majetku. 

Podmíněně přípustné jsou doplňkové služby pro provoz areálu sloužící k ostraze. 

Nepřípustné jsou děje, činnosti a zařízení s negativním vlivem na pohodu prostředí. 

Funkční typy 

Sa plocha zařízení armády ČR 

Sh plocha zařízení hasičského záchranného sboru 

3.7. Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství Z 

Charakteristika 

Plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství jsou území, z jejichž užívání nelze nikoho 
vyloučit, musí být přístupny veřejnosti bez omezení. Mimo ploch veřejné zeleně, které plní 
funkci rekreační, případně kultovní, jsou tvořeny plochami ulic, náměstí a návsí. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení 
inženýrských sítí a pohyb obyvatel a plochy veřejné zeleně pro rekreaci obyvatel a zeleň 
hřbitova. 

Podmíněně přípustná je výstavba nezbytné technické vybavenosti, drobných staveb, vodních 
prvků a zpevněných ploch 



Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů. 

Funkční typy 

Zp parky a veřejná zeleň 

Zh zeleň hřbitovů a pietních míst 

3.8. Plochy pro individuální rekreaci I 

Charakteristika 

Území určená pro umisťování činností, dějů a zařízení rekreačních a doplňkově produkčních 
(chatových a zahrádkářských osad, sadů a zahrad v drobné parcelaci). 

Plochy mohou být uvnitř i vně současně zastavěného území, § 139 a (2) stavebního zákona. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé jsou zařízení sloužící individuální rekreaci, sady a zahrady menšího 
rozsahu, neumožňující velkovýrobní obhospodařování. 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně a výstavba objektů pro trvalé bydlení. 

Funkční typy 

Ich plochy chatové lokality 

Iz plochy zahrádkářských osad 

Is plochy sadů a zahrad (smíšené využití) 

Idp drobná parcelace (smíšené využití) 

3.9. Vodní toky a plochy N 

Charakteristika 

Území zahrnují plochy vod stojatých a tekoucích se zvláštním estetickým významem pro 
utváření krajinného rázu území. Obvyklé a přípustné jsou činnosti a zařízení související 
s vodohospodářskou funkcí v území, rybářstvím a rekreací a koloběhem vody v přírodě. 

Vodní plochy mohou být součástí současně zastavěného území, § 139a (2) stavebního zákona. 



Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé jsou činnosti, děje a zařízení související s vodohospodářskými poměry 
v území, rybářstvím, rekreací a koloběhem vody v přírodě (retence, výpar, rovnoměrný 
odtok). 

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže s tím, že 
budou minimalizovány negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod) 

Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně 
ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nepřípustná je výstavba objektů v těsné 
blízkosti břehů. 

Správce toku může užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u drobných toků 
nejvýše 6 m od břehové čáry, podél toku Hloučely jako významného vodního toku je to 8 m 
od břehové čáry. Tyto pruhy je proto nutno ponechat volně přístupné. 

Funkční typy 

Ne nádrž extenzivní, krajinotvorná, ekologická 

Np nádrž produkční, rybochovná 

Nv nádrž víceúčelová, vodohospodářská 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH VOLNÝCH – KRAJINA 

3.10. Krajinná zóna produkční P, H 

Charakteristika 

Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou a lesní produkci 
s velkovýrobní technologií, u kterých není produkční funkce limitována jinými funkcemi. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou výrobou a lesní 
produkcí. U zemědělského půdního fondu je přípustná změna kultury pokud nedojde ke 
změně krajinné rázu. 

Podmíněně přípustná je výstavba objektů zemědělské prvovýroby, u lesní výroby pro lesní 
výrobu, ochranu přírody, technickou a dopravní infrastrukturu, těžbu lokálního významu 
s následnou rekultivací, pokud nedojde ke změně krajinného rázu. 

Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů, popřípadě rozšiřování 
stávajících, pokud to není navrženo tímto územním plánem. 

Realizace územního systému ekologické stability bude znamenat omezení na pozemky. 



Funkční typy 

Po orná půda 

Pt intenzivní travní porosty (druhově chudé produkční louky) 

Hl les hospodářský, kategorie lesa dle § 9 zákona č. 289/1995 Sb. 

 

 

  

3.11. Krajinná zóna přírodní E,L 

Charakteristika 

Území slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, u kterých dominují 
přírodní funkce, ochrana přírody a jiné funkce sloužící k zachování ekologické stability 
a posílení genofondu. 

Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické 
stability) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu. 

Funkční regulace 

Přípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení sloužící k zachování ekologické rovnováhy 
území, rekreační využití bez stavební činnosti, zřizování pěších a cyklistických stezek. 

Podmíněně přípustné je alternativní zemědělství. 

Nepřípustná je výstavba objektů individuální rekreace a zmenšování ploch přírodních zón ve 
prospěch zón produkčních, dále je nepřípustné zvyšování a rozšiřování kapacit stávajících 
zařízení a nová výstavba, nepřípustné jsou činnosti, zařízení a stavby, které by ve volné 
krajině rušily její ráz. 

Funkční typy 

Ek  krajinná zeleň (druhová skladba musí odpovídat přírodním stanovištním podmínkám) 

Lt trvalé travní porosty (druhově pestré a přirozené luční porosty) a pastviny 

3.12. Krajinná zóna smíšená M 

Charakteristika 



Plochy s polyfunkčním využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemném rovnocenném 
postavení, přírodní ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy 
produkčních a komerčních činností.  

3.13. Plochy pro obsluhu a technickou infrastrukturu 

Charakteristika 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zařízení dopravní a technické 
vybavenosti. Stavby a zařízení pro obsluhu území lze umístit ve všech plochách, ve kterých se 
stavby tohoto druhu připouští nebo výjimečně připouští nebo slouží pro bezprostřední 
zásobování daného území. Při umisťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost 
z hlediska dopadů na okolí. 

Funkční regulace 

Přípustné jsou činnosti a zařízení dopravní a technické povahy, pokud nenarušují prostředí 
nad přípustnou míru 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch platí: 

přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech stavebních 
plochách, pokud není podrobnější ÚPD stanoveno jinak a je limitováno přípustným využitím 
území 

nepřípustná jsou kapacitní parkovací a odstavná stání a garáže v zóně bydlení 

Nepřípustné jsou kapacitní zařízení dopravní a technické povahy v obytných zónách, 
v ostatních případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na prostředí. 

Navržené trasy inženýrských sítí jsou závazné, rozvody v navržených plochách budou 
upřesněny v podrobnější dokumentaci v souvislosti s urbanistickým řešením. 

Vymezení ploch pro navržená technická zařízení je limitujícím faktorem pro využití 
navržených ploch, jejich zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací. 

Funkční typy 

v dopravních plochách: 

DG řadové garáže 

DP parkoviště 

DHP heliport 

v plochách technických zařízení: 



SDO sběrný dvůr odpadů 

RSP regulační stanice plynu 

ČSV čerpací stanice vodárenská  

TS elektrická stanice 

VDJ vodojem 

RK radiokomunikační zařízení 

ČOV čistírna odpadních vod 

TU telefonní ústředna 

ČSK čerpací stanice odpadních vod 

tvP televizní převaděč 

VS vodoměrná stanice ČHMÚ 

4. Limity využití území - ochranné režimy 

4.1. Ochrana památek a kulturních hodnot 

Respektovat podmínky ochrany archeologických lokalit 

Respektovat a chránit všechny objekty zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek 

4.2. Ochrana přírody 

Chránit zvláště chráněná území přírody včetně ochranných pásem. 

Respektovat lokality obecné ochrany přírody. 

4.3. Ochrana vodních zdrojů 

Chránit vodní zdroje v území a jejich ochranná pásma. 

4.4. Ochranná a bezpečnostní pásma 

Respektovat ochranná a bezpečnostní pásma zařízení dopravy a technické vybavenosti dané 
legislativními předpisy 



4.5. Ochrana proti povodním a přívalovým vodám 

V řešeném území je stanoveno záplavové území podél toku Hloučely (č.j. ŽP-VH 1782/92-
Do-235 ze dne 7.9.1992). Rozlivy jsou vyhodnoceny zejména nad nádrží Plumlov, částečně 
pod zástavbou Hamrů a nad Hamerským rybníkem.  

Záplavové území je respektováno, není v něm navrhována nová výstavba, pouze plocha pro 
sportovní hřiště a heliport v lokalitě Běliska. 

Pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout 
organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a 
stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) opatření. 

5. Územní systém ekologické stability 

Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES) vytváří vzájemně propojenou síť 
ekologicky významných segmentů krajiny, s přirozeným, nebo přírodě blízkým vegetačním 
krytem, které zajišťují ekologickou rovnováhu v krajině. 

Závazně je vymezen systém ÚSES, který vytváří omezení na pozemky. Upřesnění hranic 
a skladby porostů bude předmětem další dokumentace. 

Funkční regulace 

Přípustné je využití ploch pro ÚSES tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 
k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizačních funkcí. 

Nepřípustné jsou činnosti a děje, které by vedly ke změně kultur, intenzivnímu hospodaření 
na těchto plochách, umisťování staveb (kromě liniových staveb), těžbě nerostů. 

Základní regulativy 

U skladebných částí ÚSES dodržovat při výsadbě druhovou skladbu dle cílového 
společenstva, jednoznačně podporovat přirozenou obnovu porostů. Pro výsadbu používat 
druhy z místních zdrojů (geograficky původní zdroje). 

Interakčními prvky zprostředkovat působení stabilizujících funkcí přírodních prvků ÚSES na 
kulturní plochy (pole) 

6. Péče o životní prostředí 

6.1. Ochrana ovzduší 

Maximálně přispět k ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou 
činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země a 
s výrobky, které takové látky obsahují. 



Vytvářet podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek 
působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na 
hmotný majetek, nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země 
a opatření ke snižování světelného znečištění ovzduší 

6.2. Ochrana čistoty vody 

Dodržovat přípustné limity znečištění při vypouštění odpadních vod do toku 

Pravidelná údržba vodních toků a technických opatření. 

Zabránit povrchovému znečištění – splachům ze zemědělské půdy a dvorů výrobních 
a podnikatelských aktivit 

Realizovat soustavnou kanalizaci v obci včetně ČOV 

6.3. Ochrana proti hluku 

Je třeba zohlednit navržená hluková pásma z dopravy. 

Vytvářet podmínky pro ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Příloha B. 

k obecně závazné vyhlášce č. 3/2005 

o závazných částech Územního plánu města Plumlova 

Seznam veřejně prospěšných staveb, 

ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy 

1. Veřejně prospěšné stavby a plochy pro veřejně prospěšné stavby 

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby je vymezen 
ve výkrese č.10 – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

Sport a rekreace 

R1 pláž pod Špičákem (34) – parc. č. 431/1, 436, 437, k.ú. Plumlov 

R2 školní hřiště v podzámčí (35), parc. č. 911, 913, 914, 915, k.ú. Plumlov 

R3 sportovní areál nad Bydelcem (36), parc. č. 1256/1 k.ú. Plumlov 



R4 hasičské cvičiště v Údolí klidu /Olšinky/ (77), parc. č. 1256/1 k.ú. Soběsuky 

vodní toky a plochy 

N1 rekonstrukce rybníka Roudník (47), parc. č. 1413, 1414, 1418, 1419, 1559 k.ú. Plumlov 

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE A PLOCHY PRO Dopravu 

H1  heliport v Běliskách (78), parc. č. 910 k.ú. Plumlov 

parkoviště 

P1 parkoviště u pláže (52), parc. č.429/1 k.ú. Plumlov 

P2 parkoviště na pláži pod boží mukou (53), parc.č. 431/1 k.ú. Plumlov 

P3 parkoviště u zámku (54), parc. č. 979 k.ú. Plumlov 

koridory PRO Dopravu 

D2 rozšíření staré plumlovské cesty (55), parc.č. 427, 428, 429/1, 1458 1 k.ú. Plumlov 

D3 místní komunikace k navrženým obytným plochám v trati U boží muky (56), parc. č. 
429/1, 429/2, 489, 529, k.ú. Plumlov 

D4 místní komunikace k navrženým obytným plochám v dolní části trati U boží muky (57), 
parc. č. 429/1, 462, 1570, k.ú. Plumlov 

D5 rozšíření účelové komunikace na místní k navrženým obytným plochám pod tratí U boží 
muky (58), parc. č. 484/1, 486/1, 486/2, 489, 490/2, k.ú. Plumlov 

D6 místní komunikace k navrženým obytným plochám v trati V sičce a Balkán (59), parc. č. 
201, 211/2, 211/3, 238, 239, 243, k.ú. Plumlov 

D7 místní komunikace k navrženým obytným plochám v trati V sičce (60), parc. č. 201, 
211/1, 211/2, k.ú. Plumlov 

D8 obchvat Plumlova silnicí II/377 ve Cvrčelce (51), parc. č. 1247, 1248, 1249, 1250/2, 
1258/1, 1259, 1271/1, 1273/17, 1273/18, 1273/22, 1273/35, 1275/1, 1372/1, k.ú. Plumlov 

D10 prodloužení místní komunikace k navrženému sportovišti nad Bydelcem (63), parc. č. 
1255, k.ú. Plumlov 

D11 pěšina k navrženému sportovišti nad Bydelcem (64), parc. č. 1258/1, k.ú.Plumlov 

D12 místní komunikace k obsluze průmyslové zóny (65), parc. č. 1441/1, k.ú. Plumlov 

D13 místní komunikace k navrženým obytným plochám v lokalitě Trávník (66), parc. 
č. 183/1, 721, k.ú. Soběsuky 



D14 místní komunikace k navrženým obytným plochám u silnice do Plumlova (67), parc. 
č. 904/1, 904/2, k.ú. Soběsuky 

D15 propojení vozovek na návsi na místní komunikace na západním okraji Soběsuk (68), 
parc. č. 8/1, 719/1, 924, 925, 926, 928, 930/1, k.ú. Soběsuky 

D16 místní komunikace k navrženým obytným plochám v lokalitě u obchodu (69), parc. 
č. 24/2, 24/6, 111, k.ú. Soběsuky 

D17 místní komunikace k navrženým obytným plochám v lokalitě U lesa (70), parc. č. 189, 
427/2, 427/4, 427/6, 429/1, 554/1, k.ú. Žarovice 

Cyklistická doprava 

C1 komunikace pro cyklisty 

veřejně prospěšná technická vybavenost 

Vodovod 

V1 přívodní řad z Pomoraví včetně nového vodojemu 

V2 vodovod k navrženým plochám pro výstavbu ve východní části Plumlova 

V3 vodovod k navrženým plochám pro výstavbu v severní části Plumlova 

V5 vodovodní síť v Soběsukách 

V6 vodovodní síť v Žárovicích 

V7 vodovodní síť v Hamrech 

Kanalizace 

K1 čistírna odpadních vod (71) parc. č. 691 k.ú. Hamry 

K2 dokončení stokové sítě ve stávající zástavbě v Plumlově včetně lokalit návrhu 

K3 navržená kanalizace v Soběsukách 

K4 navržená kanalizace v Žárovicích 

K5 navržená kanalizace v Hamrech 

PLYN 

P1 plynovod k navrženým plochám pro výstavbu ve východní části Plumlova 

P2 plynovod k navrženým plochám pro výstavbu v severní části Plumlova 



P4 plynovod k navrženým plochám pro výstavbu u lesa v Žárovicích 

Elektrická energie 

VN1 rozšíření elektrické stanice Za tesárnou ( ul. 9. května) a přeložka vedení VN 

VN2 přeložka a kabelizace nadzemního vedení VN ve východní části Plumlova, nová 
elektrická stanice 

VN4 nová elektrická stanice s přípojkou VN v Žárovicích (jih) 

VN5 nová elektrická stanice s přípojkou VN v Žárovicích (u lesa 

DÁLKOVÉ KABELY 

DK1 přeložka trasy dálkového kabelu pro lokalitu V sičce 

2. Plochy pro asanační úpravy 

Navržena je demolice 1 RD v Žarovicích pro odstranění dopravní závady v trase silnice 
II/377. 

3. Plochy pro stavební uzávěru 

Navržena je stavební uzávěra v trase přeložky silnice II/377 (51), k.ú. Plumlov, Soběsuky. 

Josef Pálka                                                         Ladislav Otruba 

místostarosta                                                         starosta 
 


