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územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen vyhláška).  
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Pořizovatel : Městský úřad Hranice 
Schvalující orgán:  Zastupitelstvo města Potštát  
 
Červen 2014 
 
 



Návrh zadání ÚP Potštát 

 
str. 2 - OSUZPD/9938/13-4  

 
ÚVOD 

 
 
Platný Územní plán obce Potštát byl schválen usnesením zastupitelstva obce Potštát dne 
15.4.2004 a od té doby byl změněn   změnami č. 1,2,4 a 5.  Návrhové období územního 
plánu bylo stanoveno do 31.12.2015 s tím, že do 21.12.2013 je nutno provést revizi 
územního plánu, na jejímž základě zastupitelstvo obce rozhodne o prodloužení platnosti 
územního plánu nebo o zpracování nové dokumentace.  
Územní plán je třeba uvést do souladu s politikou územního rozvoje České republiky 2008  
schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009, se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje, které byly vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
22.2.2008 opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 28.3.2008 včetně 
aktualizace č. 1, která byla vydaná opatřením obecné povahy dne 22.4.2011  a 
s komplexními pozemkovými úpravami, které byly schváleny pro celé správní území města 
Potštát, tj. pro k.ú. Potštát-město, Potštát-Horní předměstí, Potštát-Dolní předměstí, 
Padesát Lánů, Kyžlířov, Boškov, Kovářov  u Potštátu  a Lipná.   
Zastupitelstvo města Potštát proto usnesením veřejného  jednání zastupitelstva města  ze 
dne 25.6.2013    rozhodlo o pořízení nového územního plánu Potštát  a zároveň určilo  
zastupitele – místostarostku mgr. Alenu Otáhalovou  spolupracujícího s pořizovatelem. 
Řešeným územím Územního plánu Potštátu jsou katastrální území Potštát-Město, Potštát-
Dolní Předměstí, Potštát-Horní Předměstí, Padesát Lánů, Kovářov, Lipná, Kyžlířov, 
Boškov, které tvoří správní území města Potštát. Celková rozloha řešeného území je 3 
4078 ha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady pro zpracování  návrhu zadání územního plánu:  
- Politika územního rozvoje ČR  2008, která byla schválena vládou České republiky dne   
  20.7.2009 usnesením vlády č. 929. 
- Zásady územního rozvoje Olomouckého  kraje vydané opatřením obecné povahy dne      

22.2.2008 a aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaná     
opatřením obecné povahy dne 22.4.2011.  

- Územně analytické podklady ORP Hranice.  
- Průzkumy a rozbory zpracované Ing. arch. Michaelou Záhorskou.  
- Platný územní plán obce Potštát včetně jeho změn.  
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Obsah: 
 
A) Hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu 
 
B) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené  zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany jejího území, 
v požadavcích za změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnost veřejné infrastruktury;  

 
1. Urbanistickou koncepci 
2. Koncepci veřejné infrastruktura 
3. koncepci uspořádání krajiny 
 

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

 
D) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
 
 
E) 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. 

 
F) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
 
 
G) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 
H) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 
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A) Hlavní cíle a požadavky  na zpracování návrhu územn ího plánu  
 
• Vytvořit podmínky pro přiměřený a proporcionální rozvoj obce (zejména ve vztahu 

k veřejné infrastruktuře i přírodnímu potenciálu). 
• Komplexně řešit účelné využití  a prostorové uspořádání území tak, aby bylo dosaženo 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů  při rozvoji území.  
• Uchovat stávající urbanistickou strukturu jako základ a výchozí podklad pro návrh 

urbanistické koncepce sídla. 
• Zachování a zlepšení kvality bydlení v obci. 
• Veřejné i soukromé záměry změn v území koordinovat v souladu s ochranou veřejných 

zájmů  vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.    
• Zajistit odpovídající kvalitu veřejných prostranství a zeleně. 
• Chránit přírodní hodnoty území. 
• Hospodárné využití zastavěného území. 
• Řešit protierozní a protipovodňovou ochranu území.  
• Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického  dědictví. Hodnotami místního významu  jsou 
zejména: 

     Památky místního významu: 
k.ú. Potštát - m ěsto, Potštát Horní P ředměstí, Potštát – Dolní P ředměstí 
hrobka rodiny Desfours – Walderode 
dřevěný kříž  vpravo od vstupu na hřbitov 
kamenný kříž ústřední na hřbitově 
kamenný kříž vlevo od vstupu na hřbitov 
dřevěný kříž u č.p. 68 
dřevěný kříž v polích nad obcí 
kaple proti č.p. 161 
dům č.p. 148 
památník výročí založení obce, výročí Čsl. republiky a Osvobození vlasti 
dřevěný kříž u č.p. 175 
dřevěný kříž před farním kostelem ( uložen na faře) 
Padesát Lán ů, místní část Michalov 
dřevěná zvonice v zahradě domu č.p. 4 
kamenný kříž z roku 1929 
Boží muka u cesty v obci 
sloupová Boží muka v trati na „ Nad rybníky“ 
k.ú. Ková řov 
kaple P. Marie proti domu č.p. 66 
kamenný kříž z r. 1910 
kamenný kříž proti č.p. 3 
kamenný kříž proti č.p.4 
dřevěný kříž u kaple 
litinový kříž u kaple 
k.ú. Boškov 
hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény na pozemku parc. č. 19 
kamenný kříž před vstupem na hřbitov 
kamenný kříž u č.p. 93 
kaple v lesíku jižně od obce 
kamenný kříž nad obcí z r. 1880 
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k.ú. Kyžlí řov 
kaple navštívení P. Marie u č.p. 7 
kamenný kříž u kaple 
dřevěný kříž v polích západně nad obcí 
k.ú. Lipná 
kamenný kříž 
kamenný kříž 
památník obětem 1.svět války 
kaple u cesty na Luboměř 
kamenný kříž z roku 1936 

 
 
 
Respektovat závaznou dokumentaci:  
Politika územního rozvoje ČR  2008, která byla schválena vládou České republiky dne 
20.7.2009 usnesením vlády č. 929. 
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 22.2.2008 vč. , aktualizace č. 1 
ZÚR OK 2011 vydané 22.4.2011.  
Územní studii cyklistické dopravy v Olomouckém  kraji. 
Územní studii  Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje.  
 
 
 
Respektovat  aktuální koncep ční rozvojové materiály Olomouckého kraje zejména:  
• Územně analytické podklady pro území  Olomouckého kraje vč. 1. a 2. Aktualizace 
• Program rozvoje  územního obvodu Olomouckého kraje 
• Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 
• Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje  
• Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 
• Územně energetická koncepce OK – včetně akčního plánu 
• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v  Olomouckém kraji 
• Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 
• Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje 
• Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje 
• Koncepce ochrany přírody a krajiny na území Olomouckého kraje 
• Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji 
• Plán hlavních povodí schválený vládou ČR  a Plány oblasti povodí Odry schválené 

ZOK dne 11.12.2009.  
 
 
 
Při návrhu územního plánu je nutné vycházet z právního stavu území  s ohledem na 
vymezení a regulativy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. V odůvodněných a 
podložených případech, které nemohou mít negativní dopad, lze vycházet ze skutečného 
stavu v území. 
Návrh územního plánu Potštát   bude zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími právními předpisy. 
Respektovat stávající limity území,přírodní hodnoty, vydaná územní rozhodnutí a stavební 
povolení, případně opatření stavebního úřadu.  
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Návrh územního plánu  Potštát  bude zpracovaný pro celé správní území obce Potštát , tj. 
katastrální území Potštát – Město, Potštát – Horní Předměstí, Potštát - Dolní Předměstí, 
Kovářov, Lipná, Kyžlířov, Padesát Lánů a katastrální území Boškov.  
 
 
 
A.1  Požadavky vyplývající z politiky územního rozv oje  
 
Při zpracování návrhu (příp.konceptu) územního plánu Potštát nutno respektovat „Politiku 
územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen „ PÚR ČR“), schválenou usnesením 
vlády č. 929 ze dne 20. července 2009. Součástí uvedeného dokumentu je vyhodnocení 
vlivů PUR na udržitelný rozvoj území (§ 32 odst.2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen  
„stavební zákon“). 
 
Mezi stanovené hlavní cíle rozvoje území je vytvoření předpokladů k zabezpečení 
udržitelného rozvoje v území. V rámci  udržitelného  rozvoje území je třeba  najít takové 
řešení, které zabezpečí vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojují 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.  
 
Nutno v řešení  návrhu územního plánu respektovat v PÚR ČR stanovená kritéria a 
podmínky pro rozhodování o změnách v území a naplnit stanovené úkoly územního 
plánování např.: 

• Při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 
zhoršují stav i hodnoty území. 

• Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. 

• Vytvořit předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields). Hospodárně využívat zastavěné území (preferovat  přestavby, 
revitalizaci a sanaci území) a chránit nezastavěné území (zejména zemědělské a 
lesní půdy) a veřejnou zeleň, včetně minimalizace její fragmentace. 

• Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do 
co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření.  Vytvořit podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a vytvořit podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

 
Území se rovněž nenachází se vymezených koridorech a plochách dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
A.2 Požadavky vyplývající z územn ě plánovací dokumentace vydané krajem  
 
Správní  území města Potštát  je řešeno Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, 
které byly vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 opatřením obecné 
povahy s nabytím účinnosti dne 28.3.2008 a opatřením obecné povahy ze dne 22.4.2011 
aktualizaci č. 1 ZÚR OK. Budou respektovány  a zapracovány požadavky, které z této 
územně plánovací dokumentace vyplývají např.:  
Priority územního plánování kraje pro  zajišt ění udržitelného rozvoje území: 
V oblasti soudržnosti společenství obyvatel: 
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1. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu 
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní 
obslužnosti území. 

V oblasti hospodářského rozvoje: 
1. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit v návaznosti na vymezený 

nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury a stanovené zásady pro 
ochranu přírodních a kulturních hodnot území. 

V oblasti ochrany životního prostředí: 
1. vhodným uspořádáním ploch v území obce  vytvářet podmínky pro minimalizaci   

negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení. 
2. v lokalitách, ve kterých nedochází  ke střetu zájmů podporovat využívání větrné a 

vodní energie a netradičních zdrojů energie a to zejména v oblastech se zhoršenou 
koncentrací škodlivin v ovzduší. 

3. podporovat rozšíření plynofikace. 
V oblasti ochrany vod: 

1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody. 
2. postupně odkanalizovat a zajistit výstavbu komunální ČOV. 
3. při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků 

vyžadovat čištění splaškových vod v malé domovní čistírně. Výjimečně řešit 
odvádění odpadních vod do jímek s jejich následným odvozem na ČOV, a to pouze 
u rozvolněné zástavby ve velkých vzdálenostech od nejbližší ČOV.  

4. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatňovat preventivní 
ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější bezproblémovou využitelnost. 

5. neplánovat  výstavbu nových údolních  nádrží jako protipovodňových opatření nad 
rámec stávajících koncepčních  materiálů, upřednostňovat a podporovat zvýšení 
retenční schopnosti krajiny zejména v záplavovém území převedením orné půdy na 
trvalé travní porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability území.  

V oblasti ochrany půdy a zemědělství: 
1. přiměřeně využívat půdy pro jiné, než zemědělské účely, k záboru ZPF (a PUPFL) 

navrhovat pouze  nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší 
kvality při respektování urbanistických principů a zásad 

2. postupně odstraňovat „staré  ekologické zátěže“. 
3. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do 

zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) 
navracet jejich ekologické funkce. 

V oblasti ochrany lesů: 
1. podporovat mimoprodukční funkce lesů. 

V oblasti nakládání s odpady: 
2. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spalovny 

nebezpečných odpadů. 
V oblasti péče o krajinu: 

3. podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí enviromentální i 
estetické funkce krajiny a ekosystémů, důraz klást na posilování retenční 
schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny. 

4. především při budování liniových staveb – komunikací vyššího řádu dbát  na 
zajištění prostupnosti krajiny v souvislosti s migrací zvěře. 

V oblasti nerostných surovin: nenachází se zde ložiska.  
V oblasti veřejného zdraví: 

1. přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, 
občanského vybavení a rekreace. U navrhovaných dopravních koridorů řešit 
ochranu před nepříznivými účinky zejména hluku, tj. souběžně navrhovat 
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protihluková opatření při respektování urbanistických zásad a na základě 
projednání s dotčenými orgány. 

2. rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální. 
 
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os:  
Řešené území se nenachází  v rozvojové oblasti ani    rozvojové ose. 
 
Zpřesnění vymezení specifických oblastí: 
Řešené území se nachází    ve  specifické oblasti.   Za zásadní problém se považuje 
vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a 
omezená mobilita obyvatel za prací. 

• Podporovat hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.  
Vytvářet podmínky pro: 

- přiměřenou lokalizaci  zastavitelných ploch pro bydlení, 
- zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury, 
- územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a 

cestovního ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel 
vymezením vhodných rozvojových území, 

- optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch. 
 
Zpřesnění vymezení ploch a koridor ů  nadmístního významu, ovliv ňujících území 
více obcí, v četně ploch a koridor ů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územích rezerv: 

 
• Respektovat a chránit plochu územní rezervy  území chráněné pro akumulaci 

povrchových vod – Podlesný mlýn.  
 
Dosavadní využití plocha územní rezervy nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil jejich budoucí využití. 
Respektovat koncepci zásobování elektrickou energií. 
V sídlech s méně jak 10 000 ekvivalentními obyvateli upřednostňovat napojení těchto sídel 
na stávající větší ČOV a budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit 
větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod. 
Zapracovat  návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR – 
nadregionální biokoridor K 144, regionální biokorid or 1523, regionální biocentrum 
173, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP a doplnit prvky lokálního 
ÚSES.Respektovat jejich vymezení tak, jak je zobrazen (včetně úprav  provedených při 
aktualizacích) ve výkresu B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu 
1:100 000. 
K ochraně jednotlivých prvků ÚSES a způsobům zapracování do územního plánu dodržet 
zejména tyto zásady: 

• Pro osu nadregionálního biokoridoru respektovat vymezenou trasu, charakter a 
stanovené podmínky: 

- pro vodní osy NRBK  určuje minimální vymezení břehová čára, 
- pro nivní osy NRBK určuje minimální vymezení 40 m (na jednom či 

obou březích), 
- pro lesní osy NRBK určuje minimální vymezení 40 m, případné 

upřesnění podle cest, dělení lesa, parcel. 
• Pro ochrannou zónu NRBK, která tvoří 2 km široký pruh z každé strany 

vymezené osy NRBK, je nutno respektovat nahuštění sítě lokálních prvků ÚSES 
(pokud možno ) stejného charakteru jako osa NRBK. 
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• Pro zapracování regionálních biocenter respektovat jejich charakter a funkci. 
Vymezení upřesnit podle charakteru biotopu, cest, hranic lesa, parcel apod. 
s odchylkou posunu  hranice max. 100 m (při zachování celkové rozlohy). 

• Při zapracování regionálních biokoridorů je nutné řešit konkrétní šířku 
individuálně, optimalizovat celé vymezení RBK podle možnosti daného prostoru 
a potřeby ochrany přírody, minimální šířku volit pouze ve výjimečných 
případech. Trasu upřesňovat podle cest, dělení lesa, podle parcel a vodních 
toků. Minimální šířky jsou: 

- U lesního biokoridoru 40 m, 
- U mokřadního biokoridoru 40 m 
- U lučního biokoridoru 50 m, u biokoridoru charakteru stepních nad 20 

m. 
• V místech křížení biokoridorů s komunikacemi respektovat následující zásady 

podle charakteru prvků: 
- Vodní biokoridory – posuzovat individuálně, nejvhodnější řešení je 

přemostění, 
- Nivní biokoridory - posuzovat individuálně, nejvhodnější řešení je 

přemostění, 
- Lesní biokoridory – posuzovat individuálně, celkové  přerušení, jejich 

charakteru a funkce není přípustné. 
• Celkové přerušení regionálních biokoridorů, jejich charakteru a funkce není 

přípustné. Pro částečné a přípustné přerušení RBK je nutno dodržet tyto 
zásady: 

� Vodní biokoridory  - nelze přerušit 
� Mokřadní biokoridory – přerušení stavební plochou max. 100 m 

ornou půdou max. 150 m, ostatními kulturami max. 200 m, 
� Luční nivní biokoridory v 1. až 4. vegetačním stupni – přerušení 

stavební plochou max. 100 m, ornou půdou max. 150 m, ostatními 
kulturami max. 200 m, 

� Luční biokoridory v 5. až 9. vegetačním stupni - přerušení stavební 
plochou max. 100 m, ornou půdou max. 150 m, ostatními kulturami 
max. 200 m, 

� Stepní biokoridory - přerušení stavební plochou max. 100 m, ornou 
půdou max. 150 m, ostatními kulturami max. 200 m, 

� Lesní  biokoridory – přerušení bezlesím max. 150 m. 
• Při využití území a jeho změnách respektovat vymezení, charakter a funkci 

jednotlivých skladebných prvků ÚSES – nadregionálního biokoridoru (osy) 
K 144, regionálního biokoridoru  RK 1523 a regionálního biocentra 173  tak, jak 
jsou graficky znázorněné ve výkresu B.7. Územní systém ekologické stability 
nadmístního významu 1:100 000. Skladebné prvky ÚSES jsou ve svém 
prpůběhu závazné pouze v rozsahu řešeného území (území Olomouckého 
kraje). Přesahy do území sousedních krajů budou koordinovány a upřesňovány 
s příslušnými kraji.  

 
 
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p řírodních, kulturních a 
civiliza čních hodnot území kraje:  
Koncepce ochrany přírodních hodnot: 

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

• Při využívání území nepřipustit umisťování staveb a zařízení obnovitelných 
zdrojů energie (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové 
elektrárny, MVE) v nadregionálních  a regionálních  skladebných  prvcích 
ÚSES na půdách I. a II. tř. ochrany. 

• Při situování větrných elektráren v krajině jsou závazné regulativy Územní 
studie na umisťování větrných elektráren na území Olomouckého kraje, 
registrované dne 23.2.2009 v evidenci územně plánovací činnosti.  

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

• Udržovat lesopolní krajinu (lesozemědělský typ) s mozaikovitou strukturou 
ploch, osídlení  rozvíjet především v mělkých údolích či jejich zakončeních, 
v typické návesní formě. V mělkých údolích přednostně podporovat vznik 
malých vodních nádrží. Typické akcenty zaříznutých údolí chránit před 
rozšiřováním sídel a vyhýbat se jim s kapacitní dopravní infrastrukturou.  

 
 

 
A.3 Požadavky vyplývající z širších územních vztah ů 
 
Navržené řešení územního  plánu  Potštát musí být koordinováno s platnými územními 
plány okolních obcí, se kterými  přichází do přímého kontaktu.  
Respektovat specifickou oblast zvláštního účelu, významnou pro obranu státu – Vojenský 
újezd Libavá. Využití území, možnosti změn v oblasti a v území bezprostředně 
navazujícího upravují zvláštní předpisy.  
Respektovat vazby správního území města Potštát na okolí, zejména nadřazenou 
komunikační síť, na nadřazené soustavy sítí technické infrastruktury a na územní systém 
ekologické stability a prvky ochrany přírody a krajiny.  
 
B) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjád řené  zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, v četně rozvoje obce a ochrany jejího území, 
v požadavcích za zm ěnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu ře a 
dostupnost ve řejné infrastruktury ;  

 
B.1 Požadavky vyplývající z územn ě analytických podklad ů 
 

1. Respektovat limity v užití území , které vyplývající z nadřazené územně plánovací 
dokumentace , z právních  předpisů a správních rozhodnutí. 

2. Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj. – vytvořit územní podmínky pro 
využití silných stránek a příležitostí: 

3. Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj. – vytvořit územní podmínky pro 
řešení slabých stránek a hrozeb. 

4. Dle rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Hranice pro město Potštát  
vyplývají: 

1. Silné stránky 
• Absence poddolovaných území 
• Nízké procento sklonité orné půdy 
• Nerizikový stav podzemních vod z hlediska enviromentálních cílů. 
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• Území mimo dosah liniových zdrojů emisí a hluku (dálnice, rychlostní komunikace a 
silnice I. třídy) 

• Krajinný typ B - krajina intermediální, KES 1,38: území mírně stabilní - běžná 
kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem 
relativně přírodních prvků. 

• Dostatečná dopravní dostupnost. 
• Dobrá dostupnost zdravotní péče. 
• Kulturně-historická a sportovně-turistická atraktivita území. 
• Různorodá krajina a kvalitní přírodní hodnoty v území vytvářejí potřebný potenciál 

rozvoje cestovního ruchu. 
• Výskyt míst  s výhledy do krajiny. 

2. Slabé stránky 
• Absence surovin. 
• Stav povrchových vod tekoucích z hlediska ekologického – nejistý – nedostatek dat. 
• Stav povrchových vod tekoucích z hlediska chemického  – nejistý – nedostatek dat. 
• Překročení hodnot 24h imisního limitu pro suspendované částice velikostní frakce 

PM10.  
• Výskyt starých ekologických zátěží – skládka Kyžlířov – u farmy ZD a skládka  

Lipná, Za humny. 
• Území spadající do střední kategorie radonového indexu z geologického podloží. 
• Nízká míra separace komunálního odpadu (data z r. 2007). 
• Není vyhlášena žádná ochrana v území typu krajinného rázu nebo VKP nad rámec 

zákonných. 
• Nízké procento půdy v I. a II. třídě ochrany. 
• Úbytek zemědělské půdy.  
• Lesy pouze hospodářské. 
• Absence kanalizační a plynovodní  sítě.  
• Vodovodní síť pouze v některých katastrálních území.  
• Neustále klesající tendence  počet obyvatel.  
• Zvyšující se index stáří. 
• Nízká intenzita bytové výstavby. 
• Malá nabídka pracovních míst. 
• Malý nárůst počtu nových ekonomických subjektů. 
• Omezené investice omezují  a snižují rozvoj území. 

3. Příležitosti 
• Významný turisticko-rekreační potenciál území. 
• Zvyšovat podíl listnatých dřevin. 
• Intenzivní investice do výstavby kanalizačních systému a ČOV. 
• Doplnění  a rozšíření veřejné technické infrastruktury. 
• Spolupráce s Vojenským újezdem Libavá vedoucí k vyčlenění ploch pro bytovou 

výstavbu a rozvoj obce v jeho blízkosti. 
• Prodloužení sezónnosti především v souvislosti se zimními sporty (běžkování) 

může částečně vynahradit nepříznivé ekonomické efekty související s výrazně 
odlišným průběhem návštěvnosti v průběhu roku. 

• Dotace krajinných opatření. 
4. Hrozby 

• Pokračující zábor zemědělské půdy. 
• Záplavová území. 
• Nedostatečný rozvoj sociálních služeb může vést ve svém důsledku k vylučování 

některých skupin obyvatelstva ze společenského života. 
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• Snižování počtu spojů veřejné dopravy, zanedbávání údržby silniční sítě. 
• Negativní demografický vývoj.  
• Pokračující izolace  - existence Vojenského újezdu Město Libavá. 

 
Problémy k řešení: 

• Nevhodný průběh biokoridoru vedoucího přes objekt AČR – k.ú. Potštát – Horní 
Předměstí. 

• Dopravní závada – průtah silnice 1. a 2. třídy zastavěným územím – k.ú. Potštát – 
Horní Předměstí, Potštát – Město, Boškov 

• B.X – území ekologických rizik – k.ú. Lipná, k.ú. Kyžlířov 
• Prověřit trasu a šíři  lokálního biokoridoru v zastavěném území (dle probl. výkresů 

průzkumů a rozborů - E1) 
• Řešit návaznosti s Vojenským újezdem Libavá vedoucí k vyčlenění ploch pro 

bytovou výstavbu a rozvoj obce v jeho blízkosti, prostupnosti území. 
 
 
 

B.3 Požadavky na základní koncepci rozvoje území ob ce 
• Prověřit  současnou  koncepci rozvoje území a stanovit, zda je nutné stávající 

koncepci rozvoje území změnit nebo zachovat a  návrhem územního plánu 
navázat. 

• Prověřit aktuálnost a do  územního plánu  případně zapracovat  změny ÚP obce  
Potštát č. 1, 2, 4 a 5.  

• Plochy s rozdílným způsobem využití dílčích území s vazbou na minulý vývoj 
navrhovat bez vzájemných negativních vlivů.   

• Respektovat   dominanty obce,  stávající charakter sídla a hladiny zástavby. 
• Zastavěné území  vymezit v souladu s platným  stavebním  zákonem. 
• Územní plán řešit s ohledem na nutnost zastavení celkového úbytku počtu obyvatel 

obce a vytvoření územních podmínek pro jeho nárůst. 
• Navrhnout dostatek ploch s cílem vytvoření dostatečné nabídky pracovních 

příležitostí na  celém správní území  pro jejich obyvatele. 
• Vytvořit podmínky  pro rozvoj odpovídající významu obce při zachování ochrany 

hodnot životního prostředí a pohody obyvatel. 
• Respektovat proces stárnutí populace, zvyšování počtu obyvatel v produktivním 

věku, respektovat zdravotně znevýhodněné občany a další sociální skupiny 
obyvatel. Vytvořit územní podmínky pro plnohodnotný život této části obyvatel obce 
(např. vhodnou formou regulativů).  

• Umožnit umírněný rozvoj všech místních částí. 
• Potštát – město, Potštát Horní Předměstí a Potštát Dolní Předměstí  budou  

rozvíjeny jako sídlo s převažující funkcí obytnou, obslužnou a výrobní.  
• Padesát Lánů bude rozvíjeno jako sídlo s převažující funkcí obytnou, výrobní  a 

rekreační. 
• Kovářov jako sídlo s převažující funkcí smíšenou obytnou.  
• Kyžlířov jako  sídlo s převažující funkcí smíšenou obytnou venkovskou.  
• Lipná bude rozvíjeno jako sídlo s převažující funkcí smíšenou obytnou venkovskou 

a rekreační. 
• Vyhodnotit zastavitelné plochy vymezené v platném územním plánu obce a jeho 

změnách  z hlediska jejich aktuálnosti. 
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• Vyhodnotit celkovou plochu stávající a navržené zástavby a stanovit optimální 
rozlohu návrhových ploch v souvislosti s očekávaným demografickým vývojem 
obce.  

• Bude upřednostňována zástavba proluk a pozemků přímo navazujícím na 
zastavěné území bez zbytkových enkláv zemědělské půdy a proluk mezi stavbami, 
které nelze efektivně zemědělsky obhospodařovat. 

• V návrhu územního plánu je nutné vyhodnotit a zdůvodnit jak zastavitelné plochy 
nově navrhované, tak i plochy přebírané (dosud nerealizované lokality) ze stávající 
územně plánovací dokumentace.  

• Zastavitelné plochy budou respektovat zásady ochrany zemědělského půdního 
fondu a budou co nejméně narušovat jeho organizaci, hydrologické a odtokové 
poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací.  

●  Nové zastavitelné plochy budou navrženy s ohledem na současný stav technické a 
dopravní infrastruktury tak, aby byly minimalizovány náklady vynaložené 
z veřejných rozpočtů na jejich zkapacitnění. 

• Návrh územního plánu bude respektovat požadavky na ochranu zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

• Územní plán prověří a vymezí plochy s rozdílným způsobem využití a navrhne 
optimální rozvoj všech funkčních složek na území obce a místních částí.  

• Chránit veřejná prostranství, zachovat podíl zeleně a místa pro krátkodobou 
rekreaci a odpočinek.  

• Bude rozvíjena rekreační funkce obce a budou vymezeny lokality vhodné pro rozvoj 
rekreačních zařízení a cestovního ruchu. 

• Případné plochy výroby a skladování navrhovat převážně v návaznosti na stávající 
výrobní a skladovací areály, s dobrou dopravní dostupností, přednostně v 
návaznosti na komunikace II a III. třídy tak, aby přímo negativně neovlivňovaly 
plochy bydlení.  

 
 

B.4 Požadavky  na urbanistickou koncepci, zejména n a  prov ěření  plošného a 
prostorového uspo řádání zastav ěného území a prov ěření možných zm ěn, včetně 
vymezení zastavitelných  ploch 

• Území bude ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím 
k účelu a podrobnosti budou vymezeny  zejména plochy   rozloze větší než 2 000 
m2. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území dále podrobněji členit dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.. 

• Plochy vymezit podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. 
• Veškeré případné nové plochy  navrhnout včetně souvisejícího napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu. 
• Zastavitelné plochy řešit tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím 

zábor krajiny. Stanovit  podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
(hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, 
popřípadě podmíněně přípustné využití). 

• Stanovit plochy s koeficientem míry využití území zejména v zastavitelných 
plochách a plochách přestavby, pokud to bude účelné tak i v území zastavěném, 
nebo index zeleně v plochách.   

• Navrhnout prvky k ochraně urbanistických a krajinných hodnot. 
• Navrhnout přírodní dominanty, krajinotvorně významná návrší a horizonty. 
• Navrhnout plošnou a prostorovou regulaci zastavěného území a zastavitelných 

ploch - regulační podmínky budou vycházet ze současné urbanistické struktury a 
charakteru obce, včetně zohlednění míst krajinného rázu. 
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• Navrhnout vyhlídky . 
• Vhodně navrhnout  využívání existujících přírodních prvků  např. řek, lesů, návrší, 

údolí, rybníků k rekreaci.   
• Pro potřeby řešení ÚP provést kvalifikovaný odhad demografického vývoje a 

rozvojových trendů ovlivňujících využití řešeného území.  
• Pozemky s vydaným územním rozhodnutím včetně realizovaných staveb, které 

nejsou evidovány v katastru nemovitostí,  zakreslit do zastavitelných  ploch. 
• Zvážit změnu či zrušení nenaplněných návrhových ploch bydlení na volných 

plochách zejména mimo kompaktní zástavbu.  
• Navrhnout protihluková opatření u frekventovaných komunikací vedoucích přes 

obytná území. 
• Při řešení ploch bydlení navrhnout ve vhodném území možnosti využití ploch pro 

rodinné domy, stavby rodinné rekreace i přípustnost dalšího účelu využití, chovu 
zvířectva, drobných provozoven, ubytování, atp.  

• Prověřit možnosti zahrnutí drobných podnikatelských aktivit bez negativních vlivů 
na okolí   v rámci  ploch pro bydlení. 

• Stabilizovat stávající sportovní zařízení v rekreačních oblastech a navrhnout 
v těchto oblastech možný rozvoj. 

• Prověřit vymezení stávajících rekreačních oblastí. 
• Navrhnout vymezení dalších přírodně rekreačních oblastí. 
• Respektovat stávající, prověřit nutnost  rozšíření, případně nové plochy pro 

občanskou vybavenost. 
• Případné nové plochy pro podnikatelské aktivity navrhnout tak, aby svou 

provozovanou činností nemohly negativně působit na obytnou zástavbu nebo 
občanskou vybavenost. 

• Pokud to bude možné, navrhnout izolaci  hlavní dopravní ulice zelenými pásy.  
• Respektovat  ve správním území zemědělskou výrobu s vazbou na zemědělskou 

půdu ve stávajícím rozsahu. 
• V rámci řešení funkčního využití zemědělské půdy vytvořit příznivé podmínky pro 

rozvoj chovu hospodářských zvířat, tj. pro vznik zemědělských areálů se 
zaměřením na rekreaci a volný čas. 

• Respektovat  a zohlednit  patřičné vzdálenosti při navrhování zastavitelných ploch 
zejména pro bydlení a občanské vybavení od zemědělských areálů s provozovanou 
zemědělskou výrobou, která dosud nemají stanoveno ochranné pásmo.  

• Řešit organizaci funkčních ploch ve městě s cílem omezit nadbytečnou dopravu. 
 
Záměry k prov ěření: 
Vymezit  vhodnou plochu pro veřejnou technickou infrastrukturu – zejména pro ČOV. 
Navrhnout vhodné plochy pro rekreaci. 
Prověřit a vyhodnotit požadavky občanů a obce. 
k.ú. Lipná 

• budou prověřeny zastavitelné plochy pro bydlení, navazující na zastavěné území a 
jejich dopravní napojení, 

• budou prověřeny zastavitelné plochy pro obnovitelné zdroje energie, dle vydané 
změny ÚPo Potštát, další plochy nevymezovat, 

• budou prověřeny zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu v jižní části 
zastavěného území. 

k.ú. Kyžlí řov 
• budou prověřeny zastavitelné plochy pro bydlení, navazující na zastavěné území a 

jejich dopravní napojení, 
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• budou prověřeny zastavitelné plochy pro obnovitelné zdroje energie – zejména pro 
větrné elektrárny dle vydaných  změn ÚPo Potštát, další plochy nenavrhovat. 

k.ú. Padesát Lán ů 
• bude prověřena možnost vymezení nových  zastavitelných  ploch pro bydlení, 

navazujících na zastavěné území (zejména v jižní části)  a jejich dopravní napojení, 
• prověřit možnost rozšíření stávajícího sportovního areálu ve východní části 

katastrálního území  vymezením  nových  zastavitelných ploch pro rekreaci a sport    
(sportovní areál s  lyžařskou sjezdovkou a rybníkem pro umělé zasněžování, 
případně koupání v létě), 

• prověřit možnost vymezení zastavitelných ploch  pro individuální rekreaci v oblasti 
„Michalov“. 

k.ú. Boškov 
• prověřit možnost vymezení zastavitelné  plochy pro zemědělskou výrobu   

v severovýchodní části k.ú (navazující na stávající plochy výroby) u silnice...._???, 
• prověřit možnost vymezení vodních ploch zejména v severovýchodní a jižní části 

k.ú. ,  
• v části „Kouty“ prověřit možnost vymezení plochy smíšené obytné. 

k.ú. Ková řov 
• budou prověřeny zastavitelné plochy pro bydlení, navazující na zastavěné území 

(zejména v jižní části)  a jejich dopravní napojení. 
k.ú. Potštát-m ěsto, Potštát-Horní P ředměstí, Potštát-Dolní P ředměstí 

• budou prověřeny zastavitelné plochy pro bydlení, navazující na zastavěné území 
(zejména ve východní k.ú. Potštát-město, v jihovýchodní části a severozápadní 
části k.ú. Horní Předměstí)  a jejich dopravní napojení, 

• prověřit možnost vymezení zastavitelných ploch pro rekreaci v severozápadní části 
k.ú. navazující na zastavěné území.  

 
B.5 Požadavky na koncepci ve řejné infrastruktury, zejména na prov ěření uspo řádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích zm ěn 
 

 
Dopravní infrastruktura  
 

• Prověřit  stávající koncepci dopravy. 
• Prověřit dopravní záměry obsažené v platné územně plánovací dokumentaci 

z hlediska jejich aktuálnosti.  
• K návrhovým plochám navrhnout příjezdy jako veřejná prostranství, jehož součástí 

je komunikace.   
• Prověřit potřebu parkovacích ploch,  vyhodnotit kapacitní potřeby parkování pro 

stávající i výhledové stupně automobilizace dle využití území. 
• Prověřit systém hromadné dopravy osob v území a případně navrhnout úpravu.  
• Navrhnout zásady pro zachování a vytvoření pěší dostupnosti a propustnosti všech 

zastavěných území v souvislosti s revitalizací veřejných prostorů. 
• Respektovat síť  účelových  komunikací navržená  komplexními pozemkovými 

úpravami , případně navrhnout její vhodné doplnění.  
• Navrhnout k řešení dopravní závady stávajících komunikací. 
• Protihluková opatření řešit  jako přípustné činnosti v plochách dopravy. 

 
Technická  infrastruktura  
        
        Vodní hospodářství 
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• Respektovat koncepci zásobování vodou  mezi Hranicemi a Potštátskem ze zdrojů 
Ostravského oblastního vodovodu (dále jen „OOV“), prověřit zásobování pitnou 
vodou. 

• Provést bilanci potřeby vody pro obyvatelstvo a vybavenost dle demografické 
prognózy počtu obyvatel v návrhovém období. 

• Navrhnout  koncepci zásobování  pitnou vodou  i  místních částí.  
• Při návrhu nových rozvojových ploch řešit zásobování vodou se zohledněním 

potřeby požární vody. 
 
        Odkanalizování, likvidace odpadních vod 

• Stávající  systém kanalizační sítě ve městě doplnit  včetně ČOV.  
• Prověřit a navrhnout koncepci likvidace odpadních vod  v místních částech města 

Potštát  (Boškov,  Kyžlířov a Lipná).  
• Dešťové vody z řešeného území co v největší míře zadržet v území.  
• Zajistit čištění znečištěných vod z větších odstavných ploch, výrobních a 

zemědělských areálů. 
• Při návrhu nových rozvojových ploch, dostavbách, zohledněte kapacitní možnosti 

stokové sítě, územní a ekonomickou náročnost řešení odkanalizování (ovlivnění 
čistoty vodních toků, přirozený hydrogeologický režim). 

 
        Energetika 

• V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravděpodobný vývoj elektrického 
příkonu během návrhového období s přihlédnutím k rozšíření elektrického vytápění 
pro novou výstavbu. 

• Prověřit možnost napojení ploch pro navrhované obnovitelné zdroje.   
• Pro návrhové plochy po posouzení kapacitních možností stávající sítě, navrhněte 

doplnění a rozšíření. 
 
         Spoje 

• Při návrhu rozvojových ploch zohledněte možnost rozvoje stávající telekomunikační 
sítě a telekomunikačních služeb. 

 
Občanské vybavení  
 

• V návaznosti na analýzu demografického vývoje, analýzy udržitelného rozvoje 
území a známé rozvojové záměry aktualizovat řešení ploch občanského vybavení a 
navrhnout veřejně prospěšné stavby.  

• Prověřit, případně do návrhu územního plánu doplnit nové požadavky na občanské 
vybavení podporující rozvoj sociálních služeb . 

• Občanskou vybavenost veřejného zájmu lokalizujte ve vazbě na městskou dopravu 
a v pěší dostupnosti. 

• Pro nově vznikající kulturní zařízení navrhněte plochy přednostně v centrální oblasti 
města s cílem posilovat atraktivitu centra města. 

• Vymezte plochy pro prodej, ubytování, stravování a služby jako plochy občanské 
vybavenosti. 
 

Veřejná prostranství  
 

• V návrhu územního plánu respektovat stávající plochy veřejné zeleně a navrhnout 
jejich rozšíření na další vhodné plochy, případně navrhnout způsoby vhodné 
úpravy těchto ploch. 
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• Navrhněte chybějící  chodníky, ulice. 
 
 
Nakládání s odpady  
 

• Respektujte Koncepci odpadového hospodářství Olomouckého kraje. 
• Stabilizujte vyhovující sběrná střediska odpadů.  
• Prověřte existenci starých  ekologických  zátěží.  
• Prověřte a případně doplňte nebo navrhněte systém likvidace  komunálního  

odpadu.  
 
B.6 Požadavky na koncepci  uspo řádání krajiny, zejména na prov ěření plošného a 
prostorového uspo řádání nezastav ěného území a na prov ěření možných zm ěn, 
včetně prov ěření,  ve kterých plochách je vhodné vylou čit umís ťování staveb, 
zařízení a jiných opat ření pro ú čely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 
 

• Respektovat záplavové území vodního toku Velička.  
• Zachovat inundační území všech toků v  řešeném území. Do tohoto území 

nenavrhovat novou zástavbu a terénní úpravy zhoršující odtokové poměry. Vyznačit 
území povodňových rizik kolem vodních toků. Navrhnout vhodné využití. 

• Prověřit a případně navrhnout protipovodňovou ochranu hlavně kolem toku Velička.  
Konzultovat  s Povodím Moravy.   

• Zachovat a chránit území, která slouží k odvádění dešťových vod (strže, celoročně 
nezavodněné příkopy, území pro přirozený odtok dešťových vod aj.). 

• Dle místních podmínek vytvořit podmínky pro řešení problematiky extravilánových 
vod. Upřednostnit protierozní opatření, která zamezí vodní erozi,  splachům půdy a 
opatření ke zvýšení  zadržení  vody v krajině. 

• Stanovit vhodné funkční využití území podél vodních toků a jejich údolních niv 
v souladu s jejich ekologickými, protipovodňovými a rekreačnímu funkcemi. 

• Na starých ekologických zátěžích prověřit možnost návrhu  funkce krajinné popř. 
výrobní. 

• Vymezte „nezastavitelná území“, stanovte jejich funkční využití a definujte 
regulativy zajišťující jejich ochranu. Základními kritérii pro vymezení 
nezastavitelného území musí být ochrana kvalitní zemědělské půdy, systém 
ekologické stability, ochrana krajinného rázu a pohledová 
exponovanost.Respektovat, chránit a tam, kde je třeba, obnovit prostupnost krajiny 
a návaznost zastavěného území obce na krajinu. Pro tyto účely převzít vymezení 
cestní sítě z návrhu společných zařízení schválených pozemkových úprav. 
Vycházet rovněž z historických pramenů. 

• Respektovat nadregionální a regionální ÚSES vycházejí ze Zásad územního 
rozvoje Olomouckého  kraje, které byly  vydané opatřením obecné povahy dne     
22.2.2008 a jejich aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
vydaná     opatřením obecné povahy dne 22.4.2011. Respektovat schválené  
komplexní pozemkové  úpravy.  

• Vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. 
• Vymezit, s ohledem na kvalitu půd (I., II. třída ochrany)  vhodnost lokality pro 

zemědělskou výrobu, nezastavitelné plochy zemědělské půdy, určené pro 
zemědělskou výrobu. 
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• Navrhnout s ohledem na riziko ohrožení půd erozí nové plochy rozptýlené zeleně 
pro snížení eroze-prokázat, zda nedojde k ovlivnění hydrogeologických a 
odtokových poměrů. 

• Posoudit dopad navrhovaných lokalit na obhospodařování okolních pozemků. 
• Důsledně chránit stávající plochy lesů jako významný krajinný prvek dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a respektovat jejich celistvost. 
• V případě vhodnosti navrhnout plochy pro zalesnění.  

 
 

C) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prov ěřit.   

 
Chránit plochu územní rezervy území chráněné pro akumulaci povrchových vod 
Podlesný mlýn. 
Dosavadní využití plochy územní rezervy nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil její budoucí využití.  
 

D) Požadavky na  prov ěření vymezení  ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně 
prosp ěšných opat ření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlas tnění nebo 
předkupní právo.  

 
Respektovat veřejně prospěšné opatření vymezené v ZÚR: 
Založení prvků ÚSES  -  nadregionální biokoridor K 144, regionální biokoridor 1523,   
regionální biocentrum 173.  
Upřesnit a stabilizovat jejich vymezení a doplnit prvky lokálního (místního) ÚSES. 
Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
případně pro které lze uplatnit předkupní právo dle potřeby budou označeny stavby 
veřejné dopravní infrastruktury.  
Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
budou dle potřeby vymezeny stavby veřejné technické infrastruktury.  
Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
bude dle potřeby označeno opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny.  
Případný   seznam veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací  vypracovat s jednoznačnou identifikací ploch pro ně určených. 

 
 
E) Požadavky na  prov ěření vymezení ploch a  koridor ů, ve kterých bude 

rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzav řením dohody o parcelaci.   

 
Požadavek není v této fázi stanoven.  
• V případě potřeby vyplývající z velikosti  navržených zastavitelných ploch vymezit 

území , ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněné  zpracováním 
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci  - návrh potom  bude obsahovat 
podmínky pro pořízení každé ÚS , lhůtu pro její pořízení, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 
(stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění všech uvedených povinností 
zakončených vložením dat do evidence a neměla by být zpravidla delší, než 4 roky. 

• Pokud  vyplyne na základě projednávání návrhu  požadavek na  zpracování 
regulačního plánu,  bude návrh územního plánu  obsahovat zadání  regulačního 
plánu a ustanovení, zda se jedná o RP z podnětu či na žádost,  pro každou tuto 
plochu je součástí ÚP vždy zadání RP - v rozsahu dle přílohy č. 9 k vyhlášce,   u 
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RP z podnětu bude stanovena přiměřené lhůta pro jeho vydání (nepřesahující 
zpravidla 4 roky), u RP na žádost se lhůta neuvádí. 

 
 
F) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
 

• Bez požadavků. 
 
G) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo řádání 

obsahu jeho od ůvodn ění včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení. 
Zpracování návrhu ÚP Potštát  bude provedeno na základě  schváleného zadání 
územního plánu Potštát zastupitelstvem obce. 
Návrh bude vyhotoven digitálně nad katastrální mapou v měřítku 1:1000. 
Návrh ÚP bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou vyhotoveních a 2x i v 
digitální podobě. 
Návrh ÚP upravený dle výsledků společného jednání s dotčenými orgány,  veřejností  a 
posouzená krajským úřadem bude pro veřejné projednání odevzdán ve dvou vyhotoveních 
a 2x i v digitální podobě. 
Návrh upravený na základě výsledku veřejného projednání pro případné  opakované 
veřejné projednání ve dvou vyhotoveních a 2x i v digitální podobě.  
Výsledný návrh ÚP, upravený na základě výsledků  veřejných projednání v jednom 
vyhotovením pro schválení zastupitelstvem obce.  
Konečná verze po schválení zastupitelstvem  bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních i 
4x v digitální podobě.   
Členění návrhu územního plánu Potštát bude řešeno dle platné  přílohy č. 7 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve zněná pozdějších předpisů.  
Textová a grafická část územního plánu (výrok) bude obsahovat jen zásady a pokyny bez 
popisných a zdůvodňujících částí. Nemůže obsahovat části, o kterých nemá zastupitelstvo 
obce pravomoc rozhodnout (seznam evidovaných  památek, chráněných území, 
záplavových území, stávající ochranná pásma  a pod. - patří do odůvodnění) .  
Části odůvodnění, jejichž zpracování může předcházet projednávání, zpracuje projektant, 
další části vyplývající z projednání zpracuje pořizovatel. 
Textová část odůvodnění bude obsahovat  požadavky stavebního zákona , správního řádu 
a části II. přílohy č. 7 k vyhlášce.   
Odůvodnění územního plánu bude mimo jiné i obsahovat důvody výroků a úvahy, kterými 
se zpracovatel řídil.    
Textová a grafická část musí být v  souladu. 
Přednostně se používají pojmy uvedené v právních předpisech (ve významu, v jakém jsou 
v těchto předpisech používány); 
Pokud bude potřeba  používat další pojmy, musíme si je pro potřebu ÚP definovat a 
definice uvést v odůvodnění ÚP. 
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Dokumentace návrhu územního plánu bude obsahovat dvě části – „Územní plán“ (výrok) a 
„Odůvodnění“ 
 
Obsah 1. části – „Územního plánu“: 
1. Textová část 
 
2. Grafická část 

1. Výkres základního členění území                                                 1:5 000 
2. Hlavní výkres                          1:5 000 
–     (v případě potřeby  může být dále členěn na samostatné výkresy: 

• Urbanistické  koncepce 
• koncepce uspořádání krajiny  
• koncepce  veřejné infrastruktury 
• výkres etapizace) 

      
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací             1:5 000  
    pokud takovéto stavby budou navrženy. 

Grafická část může být doplněna schématy. 
 
 
Obsah 2. části – Od ůvodn ění: 
1. Textová část 
2.  Grafická část: 

1. Koordinační výkres                 1: 5 000 
2. Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí 
                      1: 100 000 
3. Výkres předpokládaných záborů ZPF                 1: 5 000 

 
 
H) Požadavky na vyhodnocení p ředpokládaných vliv ů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území.  
 
Dle dostupných podkladů se na správním území města Potštát   nevyskytuje evropsky 
významná oblast ani ptačí oblast. 
Dle územní studie „Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje“ může na dotčené 
území zasahovat odstupová vzdálenost přírodního parku a odstupová vzdálenost Ptačí 
oblasti.  
Návrh zadání umožňuje prověřit a případně navrhnout plochy pro sportovní areál – 
lyžařské vleky.  
Do návrhu mohou být převzaty navržené plochy pro výrobu – větrné elektrárny dle změny 
č. 1, 2 a 4.  
Mohou být navrženy plochy pro rekreaci, veřejnou technickou infrastrukturu – ČOV,  
rybníky – plochy pravděpodobně nebudou takové velikosti, které by měly významný vliv na 
životní prostředí.   
Vyhodnocení se bude zpracovávat v případě, že příslušný orgán uplatní požadavek na 
toto vyhodnocení. 
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