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Změnou č. 1 se mění Územní plán Štáblovice, vydaný opatřením obecné povahy Zastupitelstvem obce 
Štáblovice dne 26. 4. 2017, jež nabyl účinnosti 12. 5. 2017, v následujících částech:  
 
 

Pozn. 
Text doplňovaný v rámci změny č. 1 je vyznačen červeně, text vypouštěný je dvojitě přeškrtnutý  

 
 
II..//AA..11..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  ZZAASSTTAAVVĚĚNNÉÉHHOO    ÚÚZZEEMMÍÍ  

 

• V této kapitole se v odstavci 2: 
Ruší text 30. 3. 2016 a nahrazuje 10. 9. 2019. 

  
 

II..//AA..33..  UURRBBAANNIISSTTIICCKKÁÁ  KKOONNCCEEPPCCEE,,  VVČČEETTNNĚĚ  KKOOMMPPOOZZIICCEE,,  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPLLOOCCHH  SS    RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  
ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ,,  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  ZZAASSTTAAVVIITTEELLNNÝÝCCHH  PPLLOOCCHH,,  PPLLOOCCHH  PPŘŘEESSTTAAVVBBYY          
AA  SSYYSSTTÉÉMMUU  SSÍÍDDEELLNNÍÍ  ZZEELLEENNĚĚ    

 

• V této kapitole se upravuje název kapitoly a do názvu se vkládá text: včetně kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití. 
 

I./A.3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ KOMPOZICE 

• V této podkapitole se upravuje název podkapitoly a do názvu se vkládá text: včetně kompozice. 
 

I./A.3.3. KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  

• V této podkapitole se upravuje text druhého odstavce následovně:. 

2. V plochách smíšených obytných (SO) v Štáblovicích a plochách bydlení individuálního v rodinných 
domech vesnickýchého (BV) na Lipině budou dostavby stávajících staveb, resp. nová zástavba 
respektovat strukturu, charakter a výšku v místě tradiční zástavby.  

I./A.3.5. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

• Upravuje se název podkapitoly, do kterého se vkládá text: ploch s rozdílným způsobem využití a ruší text 
„zastavitelných ploch“. 

• Na úvod této kapitoly se vkládají 4 nové odstavce s následujícím zněním:  

1.Územním plánem je stanovena struktura uspořádání území takto: 
1.1. Plochy stabilizované v zastavěném území (XY); 
1.2. Plochy zastavitelné (XY-Z1); 
1.3. Plochy přestavby (XY-P1); 
1.4. Plochy územích rezerv (XY-R1); 
1.5. Plochy stabilizované v nezastavěném území, tj. plochy mimo zastavěné území (XY),      
1.6. Plochy změn v krajině (XY-O1). 

1.7. Plochy koridorů (XY-O1) jako překryv nad plochami 1.1. až 1.6.  
 

 (Označení kódem „ XY“  ve výčtu  výše je v grafické a textové části tohoto územního plánu nahrazeno kódem 
příslušné plochy s rozdílným způsobem využití, viz výčet ploch níže, odstavec 2.1., kód je uveden v závorce). 

2. Struktura ploch s rozdílným způsobem využití, stanovena územním plánem podle jejich využití: 

2.1. V území zastavěném, plochách zastavitelných a přestavby jsou vymezeny:  
• Plochy bydlení  (B) 
• Plochy bydlení individuálního v rodinných domech - vesnické (BV) 
• Plochy rodinné individuální rekreace (RI) 
• Plochy občanského vybavení (O) 
• Plochy veřejné vybavenosti (OV) 
• Plochy pro veřejná pohřebišť a související služby (OH) 
• Plochy komerčních zařízení (OK) 
• Plochy pro tělovýchovu a sport (OS) 
• Plochy pro silniční dopravu (DS) 
• Plochy pro drážní dopravu (DZ) 
• Plochy pro vodní hospodářství (TV) 
• Plochy technického zabezpečení obce  (TO) 
• Plochy veřejných prostranství (P) 
• Plochy smíšené obytné (SO) 
• Plochy smíšené specifické (SX) 
• Plochy a výroby a skladování (V) 
• Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) 
• Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
• Plochy parků historické zeleně, sídelní zeleně (ZP) 
• Plochy zeleně ostatní, specifické (ZX) 

 
2.2. V území nezastavěném jako plochy změn v krajině jsou vymezeny: 

• Plochy nezastavitelných soukromých zahrad (ZN) 
• Plochy krajinné zeleně (kód KZ) 
• Plochy přírodní (kód PP) 
• Plochy zemědělské (kód Z) 
• Plochy lesní (kód L) 
• Plochy vodní a vodohospodářské (kód W) 

 

3. Typy koridorů, které jsou zobrazeny v grafické části územního plánu jako překryv nad plochami 
zastavěnými, přestavby, zastavitelnými, resp. plochami změn v krajině: 

• Koridory dopravní infrastruktury (kód KD); 
• Koridory technické infrastruktury (kód KT); 
• Koridory vodní a vodohospodářské (kód KW); 
• Koridory vodní a vodohospodářské, specifické (kód KWx). 

 

4. Členění území je zobrazeno ve výkresech: 
- I./B.1.   Výkres základního členění, M 1: 5 000 
- I./B.2.   Hlavní výkres-urbanistická koncepce, M 1: 5 000 

 

• V této podkapitole se upravuje číslování odst. 1 na odst. 5 a tabulka „Zastavitelné plochy, navržené 
v Územním plánu Štáblovice“ se nahrazuje, následně:  
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1.5. Zastavitelné plochy navržené v Územním plánu Štáblovice :  
 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VÝMĚRA 
V HA 

REALIZACE 

REGULAČNÍ 
PLÁN / 

ÚZEMNÍ 
STUDIE 

MAX. 
KOEFICIENT 
ZASTAVĚNÍ 
POZEMKU 

     

BV-Z1 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,25 - 0,35 
BV-Z2 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,26 - 0,35 
BV-Z3 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 1,26 - 0,35 
BV-Z4 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,33 - 0,35 
BV-Z5 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,12 - 0,35 
BV-Z6 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,68 - 0,35 
BV-Z7 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,56 - 0,35 
BV-Z8 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,42 - 0,35 
BV-Z9 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,37 - 0,35 

BV-Z10 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,64 - 0,35 
BV-Z11 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,54 - 0,35 
BV-Z12 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,10 - 0,35 

     

OS-Z1 Plocha veřejné vybavenosti pro tělovýchovu a sport 1,33 - 0,1 
OS-Z2 Plocha veřejné vybavenosti pro tělovýchovu a sport 0,17  0,2 
OS-Z3 Plocha veřejné vybavenosti pro tělovýchovu a sport 0,04  0,2 
OS-Z4 Plocha veřejné vybavenosti pro tělovýchovu a sport 0,34  0,2 
OS-Z5 Plocha veřejné vybavenosti pro tělovýchovu a sport 0,27  0,2 
OH-Z1 Plochy veřejné vybavenosti pro veřejná pohřebiště 0,34 - 0,2 

     

TO-Z1 Plocha technického zabezpečení obce 0,27 - 0,7 
     

SX-Z1 Plocha smíšená specifická 0,35 - 0,6 
     

VD-Z1 Plocha drobné výroby a výrobních služeb 0,43 - 0,5 
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BV-Z1 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,25 -  
BV-Z2 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,26 -  

BV-Z3 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 
  

- 

Částečně zastavěna –
(0,30ha), zbývající rozloha 
0,96 ha, v částech 
označených kódem BV-
Z3a, BV-Z3b, BV-Z3c 

BV-Z3a Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,09 - -0,30 
    BV-Z3b Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,26 -  
    BV-Z3c Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,61 -  

 

BV-Z4 
 

Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické  0,33 
0,22 - -0,11 
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BV-Z5 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,12 -  

BV-Z6 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,68 
0,41 - -0,27 

BV-Z7 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,56 
0,51 - -0,05 

BV-Z8 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,42 -  
BV-Z9 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,37 -  

BV-Z10 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,64 -  

BV-Z11 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,54 
0,49 - -0,05 

BV-Z12 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,35 0,10 -  
      

OS-Z1 Plocha pro tělovýchovu a sport 0,1 1,33 -  
OS-Z2 Plocha pro tělovýchovu a sport 0,2 0,17 -  
OS-Z3 Plocha pro tělovýchovu a sport 0,2 0,04 -  
OS-Z4 Plocha pro tělovýchovu a sport 0,2 0,34 -  
OS-Z5 Plocha pro tělovýchovu a sport 0,2 0,27 -  
OH-Z1 Plocha pro veřejná pohřebiště a související služby 0,2 0,34 -  

      

TO-Z1 Plocha technického zabezpečení obce 0,7 0,27 -  
      

SX-Z1 Plocha smíšená specifická 0,6 0,35 -  
      

VD-Z1 Plocha drobné výroby a výrobních služeb 0,5 0,43 -  
 

Pozn. Změny ploch bydlení individuálního v rodinných domech -  vesnických (BV) vymezených v územním plánu po 
aktualizaci hranice zastavěného území:  
Plochy BV-Z3, BV-Z4, BV-Z6, BV-Z7, BV-Z8 byly částečně zastavěny. Ve změně č. 1 došlo k celkové redukci 
těchto zastavitelných ploch pro bydlení (BV) o 0,78 ha, na této rozloze bylo vybudováno 5 rodinných domů. 
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• V kapitole „I./A.3.Urbanistická koncepce, včetně kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému  sídelní zeleně“ se ruší celá podkapitola I./A.3.6. 
VYMEZENÍ KORIDORŮ A ZÁSADY PRO JEJICH VYUŽÍVÁNÍ 

I./A.3.1.76. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY          

• Upravuje se číslování podkapitoly na I./A.3.7.6. 

• Upravuje tabulka ploch přestavby v odst. 1 následovně: 
 
1. Plochy přestavby v zastavěném území: 
 

OZNAČENÍ 
PLOCHY DRUH PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VÝMĚRA 

V HA 

REALIZACE 

REGULAČNÍ 
PLÁN / 
ÚZEMNÍ 
STUDIE 

MAX. KOEFICIENT 
ZASTAVĚNÍ 
POZEMKU 

     

BV-P1 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,21 - 0,4 

BV-P2 Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 0,23 
0,20 - 0,4 

O-P1 Plocha občanského vybavení 0,08 - 0,6 
OV-P1 Plocha veřejné vybavenosti 0,20 - 0,5 
OS-P1 Plocha veřejné vybavenosti pro tělovýchovu a sport 0,33 - 0,8 
OK-P1 Plocha komerčních zařízení občanské vybavenosti 0,69 - 0,4 
P-P1 Plocha veřejných prostranství 0,12 -  
P-P2 Plocha veřejných prostranství 0,05 -  

 
• Doplňuje odstavec 2 s tabulkou „Plochy přestavby vymezené ve změně č. 1“, následně:  
 
2. Plochy přestavby vymezené ve změně č. 1:  

 

OZNAČENÍ 
PLOCHY DRUH PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VÝMĚRA 

V HA 

REALIZACE 

REGULAČNÍ 
PLÁN / 
ÚZEMNÍ 
STUDIE 

MAX. KOEFICIENT 
ZASTAVĚNÍ 
POZEMKU 

     

ZM1/O-P1 Plocha občanského vybavení 0,28 - 0,4 
ZM1/SO-P1 Plocha smíšená obytná 0,03 - 0,4 

 

I./A.3.8.7. KONCEPCE ROZVOJE SÍDELNÍ ZELENĚ        

• Upravuje se číslování podkapitoly na I./A.3.8.7. 

• Upravuje se text v prvním řádku odstavce 3.1. a 3.2.  následně: 

3.1. Plocha Zeleň parků, historické zeleně, sídelní zeleně (ZP) je určena k ochraně a rozvoji………. 
      3.2. Plocha zeleně Zeleň ostatní a specifická (ZX) : ……….. 
 

• Doplňuje text odstavce 8 následovně: 

8. Nově navrženou je plocha ZX – O1, které vznikne po úpravě křižovatky sil. II/443 a III/44340 a plochy 
ZX-O2, ZX-O3, ZX-O4, dle tabulky Plochy sídelní zeleně navržené v Územním plánu Štáblovice:  

         Plochy sídelní zeleně navržené v Územním plánu Štáblovice:  
 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, STÁVAJÍCÍ STAV 

CHARAKTERISTIKA ZMĚNY  
VE VYUŽITÍ PLOCH 

PODMÍNKY 
REALIZACE - 
REGULAČNÍ PLÁN 
(RP), RESP. 
ÚZEMNÍ STUDIE 
(ÚS) 

   VÝMĚRA             
      V HA 

 

ZX-O1 Plocha dopravy silniční Plocha zeleně ostatní  a specifické - 0,03 
ZX-O2  Plocha zemědělská Plocha zeleně ostatní  a specifické - 0,05 
ZX-O3  Plocha zemědělská Plocha zeleně ostatní  a specifické - 0,12 
ZX-O4  Plocha zemědělská Plocha zeleně ostatní  a specifické - 0,15 
 

• Doplňuje odstavec 9 s tabulkou „Plochy sídelní zeleně navržené  ve změně č. 1“, následně:  
 

9. Plochy sídelní zeleně navržené ve změně č. 1:  
 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, STÁVAJÍCÍ STAV 

CHARAKTERISTIKA ZMĚNY  
VE VYUŽITÍ PLOCH 

PODMÍNKY 
REALIZACE - 
REGULAČNÍ PLÁN 
(RP), RESP. 
ÚZEMNÍ STUDIE 
(ÚS) 

   VÝMĚRA             
      V HA 

 

ZM1/ZP-O1 Plocha vodní a 
vodohospodářská 

Plocha parků, historické zeleně, 
sídelní zeleně - 0,10 

 
 
 

II..//AA..44..  KKOONNCCEEPPCCEE  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  VVČČEETTNNĚĚ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  JJEEJJÍÍ  
UUMMÍÍSSŤŤOOVVÁÁNNÍÍ,,  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPLLOOCCHH  AA  KKOORRIIDDOORRŮŮ  PPRROO  VVEEŘŘEEJJNNOOUU  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRUU,,  
VVČČEETTNNĚĚ  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ    

• Upravuje se název kapitoly. Do názvu se vkládá text: …vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně stanovení podmínek pro jejich využití  

I./A.4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
 
I./A.4.1.4. Ostatní doprava 
 
• V podkapitole I./A.4.1.4. se ruší odstavce 4.3. a 4.5. s textem níže a upravuje číslování dalších odstavců 

následně: 
 

4.1.výstavba chodníku v koridoru KD-O1, KD-O2; 
4.2.výstavba chodníku v koridoru KWx-O1, včetně úpravy toku pro zřízení chodníku (rozebíratelné 
zakrytí potoka); 
4.3. výstavba chodníku v koridoru KD-O5 
4.4. 3.výstavba chodníku v koridoru KD-O9 
4.5. výstavba chodníku v koridoru KD-O10 
4.6. 4.výstavba chodníku v koridoru KD-O13 
4.7. 5.výstavba chodníku v koridoru KD-O14  
4.8. 6.výstavba chodníku v koridoru KD-O18  
4.9. 7.výstavba chodníku v koridoru KD-O19  
4.10. 8.výstavba chodníku v koridoru KD-O20  
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• Za podkapitolu I./A.4.1.4 Ostatní doprava se doplňuje nová podkapitola I./A.4.1.5. Vymezení koridorů 
dopravní infrastruktury dle textu níže: 

 
I./A.4.1.5. Vymezení koridorů pro stavby dopravní infrastruktury 
1. Koridory dopravní infrastruktury v Územním plánu Štáblovice a účel, pro který byly vymezeny, viz tabulka níže.  
 
 

OZNAČENÍ 
KORIDORU DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN ROZLOHA 

V HA 
    

KD-O1 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa účelové komunikace na místní, výstavba 
vodovodního řadu pro napojení zastavitelné plochy OS-Z1, 
kanalizačního sběrače  pro plochy OS-Z1, BV-Z2 a BV-Z3  

0,49 

KD-O2 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa účelové komunikace na místní, výstavba 
vodovodního řadu, kanalizačního sběrače, stl. plynovodu, pro 
napojení ploch BV-P1, BV-P2, BV-Z9, BV-Z10, BV-Z11, BV-Z12, 
výstavba elektrického distribučního vedení přípojky 22 kV k 
distribuční trafostanici 

0,65 

KD-O3 Koridor dopravní 
infrastruktury výstavba účelové komunikace 0,37 

KD-O4 Koridor dopravní 
infrastruktury výstavba účelové komunikace  0,40 

KD-O6 Koridor dopravní 
infrastruktury 

výstavba místní komunikace, vodovodního řadu, kanalizační stoky, 
stl. plynovodu a souvisejících zařízení pro napojení zastavitelných 
ploch BV-Z1 a SO-8 

0,52 

KD-O7 Koridor dopravní 
infrastruktury úprava napojení silnice III/44340 na sil. II/443 0,03 

KD-O8 Koridor dopravní 
infrastruktury výstavba místní komunikace 0,28 

KD-O9 Koridor dopravní 
infrastruktury 

výstavba chodníku a vodovodního řadu výstavba vodovodního řadu, 
pro napojení zastavitelných ploch BV-Z1 a SO-8 0,07 

KD-O11 Koridor dopravní 
infrastruktury 

výstavba místní komunikace, vodovodního řadu, kanalizačního 
sběrače, stl. plynovodu pro napojení ploch BV-P1, BV-P2, BV-Z9, 
BV-Z10, BV-Z11, BV-Z12 

0,07 

KD-O12 Koridor dopravní 
infrastruktury 

výstavba místní komunikace, vodovodního řadu, kanalizačního 
sběrače, stl. plynovodu pro napojení ploch BV-Z9, BV-Z10, BV-Z11, 
BV-Z12 

0,30 

KD-O13 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa účelové komunikace na místní, vč. 
chodníku, výstavba vodovodního řadu pro napojení plochy BV-P1, 
kanalizačního sběrače pro BV-Z8 

0,06 

KD-O14 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa účelové komunikace na místní, vč. 
chodníku 0,09 

KD-O15 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa účelové komunikace na místní, výstavba 
vodovodního řadu pro napojení zastavitelných ploch BV-Z1 a SO-8, 
výstavba elektrického distribučního vedení přípojky 22 kV k 
distribuční trafostanici  

0,07 

KD-O16 Koridor dopravní 
infrastruktury výstavba účelové komunikace v koridoru 0,52 

KD-O18 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa sil. III/44340 včetně vybudování chodníku 
pro pěší  0,06 

KD-O19 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa účelové komunikace na místní, vč. 
chodníku, výstavba přeložky venkovního elektrického distribučního 
vedení 22 kV 

0,04 

KD-O20 Koridor dopravní 
infrastruktury 

přestavba zemního tělesa účelové komunikace na místní, vč. 
chodníku 0,14 

KWx-O1 
Koridor vodní a 
vodohospodářský, 
specifický 

Úprava vodního toku, chodník 0,04 

I./A.4.1.56. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN V KONCEPCI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY          

• Upravuje se číslování podkapitoly na I./A.3.5.6. 

• V této podkapitole se ruší text odstavce 2. až 5. nahrazuje odstavci 2. až 7.  a upravuje číslování dalších odstavců, 
přičemž do odstavce 11 se doplňuje text „a plochách přestavby“ následovně: 

2. Koridory jsou v grafické části vymezené zejména pro provedení změn v koncepci dopravy silniční. 
3. V koridoru dopravní infrastruktury lze umísťovat nezbytnou technickou infrastrukturu. 
4. Stabilizované plochy dopravní infrastruktury a návrh změn (vymezení zastavitelných ploch a koridorů)  

jsou graficky znázorněny ve výkresu : 
I./B.2. Hlavní výkres  M 1 : 5 000 

V ploše koridoru lze umístit stavbu dopravní infrastruktury v poloze, která nejlépe vyhovuje místním 
podmínkám (po zpřesnění v podrobné dokumentaci). Jeho vymezení umožňuje případné směrové 
odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezení koridoru je považovat za maximalistické, tzn., 
že v koridoru musí být obsaženy i stavby nezbytné k zajištění řádného užívání stavby (např. opěrné zdi, 
mosty, tunely, protihlukové stěny, větve křižovatek, přeložky silnic nižší třídy, místních a účelových 
komunikací, polních cest, přeložky technické infrastruktury, dešťové usazovací nádrže, apod., pokud 
nejsou graficky vymezeny jako samostatná stavba). Vlastní rozsah staveb, velikost staveb a poloha v 
rámci koridoru bude upřesněna podrobnou dokumentací.  

5. V ploše koridoru se nepřipouští povolování staveb a činností, které by umístění stavby (staveb), pro 
které je koridor vymezen, znemožnily, popř. ztížily. Případné výjimky z tohoto ustanovení uvádí kap. 
I.A.6. pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dotčeny vymezením koridoru.  
 

2. Stabilizované plochy dopravní infrastruktury a návrh změn (vymezení zastavitelných ploch a koridorů)  
jsou graficky znázorněny ve výkresu: 

-   I./B.1. Výkres základního členění  M 1 : 5 000 
       -   I./B.2. Hlavní výkres, M 1 : 5 000 
3. Koridory jsou v grafické části vymezené zejména pro provedení změn v koncepci dopravy silniční. 

Koridorem se v tomto územním plánu rozumí souvislý pás území nad plochou s rozdílným způsobem 
využití tvaru pravidelného resp. nepravidelného dle územních podmínek. V koridoru budou 
umísťována liniová vedení dopravní a technické infrastruktury v souladu s požadavky na ochranu 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. V grafické části ÚP jsou koridory znázorněny překryvnou 
plochou. Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím stávajících, zastavitelných, resp. přestavby 
jsou uvedeny v rámci zásad konkrétních ploch, kterých se dotýkají v textu kapitoly I./A.6.  

4. Koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní. Koridory dopravní infrastruktury (KD-..) jsou vymezené 
zejména pro liniové vedení staveb dopravy silniční. V ploše koridoru dopravní infrastruktury je 
přípustné umístění liniových staveb technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, stl. plynovod 
apod.), pokud to neznemožní výstavbu dopravní infrastruktury, pro kterou byl vymezen a neodporuje 
platné legislativě a technickým normám. 

5. V ploše koridoru lze umístit stavbu dopravní infrastruktury v poloze, která nejlépe vyhovuje místním 
podmínkám (po zpřesnění v podrobné dokumentaci). Jeho vymezení umožňuje případné směrové 
odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezení koridoru je považovat za maximalistické, tzn., 
že v koridoru musí být obsaženy i stavby nezbytné k zajištění řádného užívání stavby (např. opěrné zdi, 
mosty, tunely, protihlukové stěny, větve křižovatek, přeložky silnic nižší třídy, místních a účelových 
komunikací, polních cest, přeložky technické infrastruktury, dešťové usazovací nádrže, apod., pokud 
nejsou graficky vymezeny jako samostatná stavba). Vlastní rozsah staveb, velikost staveb a poloha v 
rámci koridoru bude upřesněna podrobnou dokumentací. Neznamená, že bude zastavěn v celém 
rozsahu stavbou, pro kterou je vymezen. K zástavbě bude využita pouze nezbytná plocha potřebná 
pro daný účel dle zpřesnění v projektové dokumentaci.  
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6. V ploše koridoru se nepřipouští povolování staveb a činností, které by umístění stavby (staveb), pro 
které je koridor vymezen, znemožnily, popř. ztížily. Případné výjimky z tohoto ustanovení uvádí kap. 
I.A.6. v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou dotčeny vymezením 
koridoru.  

7. Koridory vodní a vodohospodářské - specifické (KWx-..), jsou vymezené pro úpravu vodních toků  
s možností vybudování konstrukcí pro pohyb pěších (chodníky). 

7.8.Změnu velikosti a průběhu koridoru lze provést pouze na základě vydané změny ÚP. 
8.9.Případná změna označení silnice nemá pro další rozhodování o využití území vliv a slouží pouze pro 
přesnější orientaci. 
9.10.Pro návrh účelových cest lze za koridor považovat i vlastní zobrazení cesty (koridor v šíři navrhované 
cesty). Připouští se změny trasy koridoru účelových cest v krajině při dodržení těchto podmínek: 

9.10.1. měněná trasa nebude zasahovat do: 
9.10.1.1. zákonem chráněných částí přírody; 
9.10.1.2. pozemků určených k plnění funkce lesa; 
9.10.1.3. vodních ploch a toků (s výjimkou křížení s vodním tokem) 

9.10..2. nezhorší se současné podmínky pro zpřístupnění pozemků; 
9.10..3. bude v souladu s pozemkovými úpravami; 

10.11.Ve vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby se připouští realizovat příjezdové 
komunikace, odstavné a provozní plochy pro přímou obsluhu funkční plochy (zejména chodníky, místní a 
účelové komunikace, parkoviště, obratiště, manipulační plochy, a to v kapacitě potřebné pro provoz 
situovaných zařízení, určené dle příslušných norem), pro které vzhledem k významu a velikosti nebylo 
účelné vymezit samostatnou dopravní plochu. Realizace výše uvedených staveb nesmí svými vlivy zhoršit 
užívání a prostředí funkčních ploch, pro něž jsou povoleny a ploch sousedních; 

11. Opatření ke snížení negativních vlivů z dopravy: 
11.1. V rámci projektové přípravy výstavby objektů prověřit respektování hygienických limitů, zejména 

dopravního hluku a případně navrhnout vhodná opatření. 
 

I./A.4.2.  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
 

• Za podkapitolu „I./A.4.2.2. ENERGETIKA“, za část „Zásobování teplem“  se vkládá nová podkapitola 
s názvem „I./A.4.2.3. Vymezení koridorů technické infrastruktury“, následovně. 

 
I./A.4.2.3 Vymezení koridorů technické infrastruktury 
1. Koridory pro technickou infrastrukturu v Územním plánu Štáblovice a účel, pro který byly vymezeny:   

OZNAČENÍ 
KORIDORU DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN ROZLOHA 

V HA 
    

KT-O1 Koridor technické 
infrastruktury 

výstavba vodovodního řadu napojení zastavitelných ploch BV-
Z1 a SO-8, výstavba elektrického distribučního vedení přípojky 
22 kV k distribuční trafostanici   

0,25 

KT-O2 Koridor technické 
infrastruktury výstavba vodovodního řadu pro napojení ploch BV-Z1 a SO-8 0,02 

KT-O3 Koridor technické 
infrastruktury 

výstavba přeložky venkovního elektrického distribučního 
vedení 22 kV a distribuční trafostanice 2,46 

KT-O4 Koridor technické 
infrastruktury 

výstavba přeložky venkovního elektrického distribučního vedení 
22 kV  1,60 

KT-O5 Koridor technické 
infrastruktury 

výstavba vodovodního řadu pro napojení zastavitelných ploch 
BV-Z1 a SO-8 0,08 

KT-O6 Koridor technické 
infrastruktury 

výstavba vodovodního řadu pro napojení zastavitelných ploch 
BV-Z1 a SO-8 0,07 

OZNAČENÍ 
KORIDORU DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN ROZLOHA 

V HA 

KT-O7 Koridor technické 
infrastruktury 

výstavba vodovodního řadu pro napojení zastavitelných ploch 
BV-Z1 a SO-8 0,10 

KT-O8 Koridor technické 
infrastruktury 

výstavba elektrického distribučního vedení 22 kV a distribuční 
trafostanice 0,57 

    

KWx-O1 Koridor vodní a 
vodohospodářský specifický Úprava vodního toku, chodník 0,04 

 
 
 
 
 
 

 
A./4.2.4. Obecná ustanovení pro návrhy jednotlivých druhů technické infrastruktury 

• Doplňuje se se číslo podkapitoly a upravuje její název na „Obecná ustanovení s účinností pro návrhy 
jednotlivých druhů technické infrastruktury“.   

 
• Na závěr odstavce 2 v této podkapitole se doplňuje text následovně: 

2. Koridory technické infrastruktury se vymezují pro změny a doplnění technické infrastruktury dle 
územním plánem stanovené koncepce. Koridorem se v tomto územním plánu rozumí souvislý 
pás území nad plochou s rozdílným způsobem využití tvaru pravidelného resp. nepravidelného 
dle územních podmínek. V koridoru budou umísťována liniová vedení dopravní a technické 
infrastruktury v souladu s požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 
V grafické části ÚP jsou koridory znázorněny překryvnou plochou. Podmínky pro využití ploch 
s rozdílným využitím stávajících, zastavitelných, resp. přestavby jsou uvedeny v rámci zásad 
konkrétních ploch, kterých se dotýkají v textu kapitoly I./A.6.  

 
• Ruší se část textu v odstavci 5.1. a upravuje text  odst. 6. následovně: 

 
5.1. pro venkovní vedení přenosové soustavy 400 kV plocha o šířce 50 m od osy vedení na obě 
strany, pro venkovní vedení distribuční sítě 22 kV plocha o šířce 15 m od osy vedení na obě strany, 
pokud ve výkresech I.B.2 a I.B.3 není stanoveno jinak. Koridor vymezuje možné směrové odchylky 
osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezení koridoru považovat za maximalistické, tzn., že 
v koridoru musí být obsaženy i stavby nezbytné k zajištění funkceschopnosti liniového vedení (mimo 
zařízení transformačních stanic a rozvoden, např. čerpací stanice, shybky apod.). Využití plochy 
koridoru nesmí znemožnit budoucí výstavbu (umístění) stožárů a montáž venkovního vedení 22 kV; 

6. Při souběhu dopravní stavby a venkovního vedení 22 kV v rámci jednoho vymezeného koridoru, je nutno 
řídit se dodržet minimální vzdálenost 7 m od krajního vodiče ke krajnici vozovky. Min. vzdálenost mezi 
jednotlivými vedeními se řídí platnými právními předpisy a ČSN; 

 

• Za poslední odstavec této podkapitoly se doplňují další odstavce pod čísly 9. až 12. následovně: 

9. Koridorem se vymezuje plocha umožňující vzhledem k jeho šířkovému uspořádání umístit stavbu  
technické infrastruktury v optimální poloze, zpřesněné později v podrobnější projektové dokumentaci.  

10. Koridory technické infrastruktury (KT-..) jsou vymezené pro umístění liniových staveb 
vodohospodářských (např. vodovod, kanalizace) a energetických (např. plynovod, elektrické kabelové a   
venkovní vedení, horkovod, produktovod apod.). Podrobnější podmínky pro jejich využití jsou součástí 
kapitoly I./A.4. 
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11. Koridory vodní a vodohospodářské (KW-..), jsou vymezené pro úpravu vodních toků, jejich revitalizaci, 
realizaci průlehů, pro příkopy, apod. V ploše koridoru lze umístit nebo venkovní vedení VN 22 kV za 
předpokladu umísťování staveb jako např. stožáry, mimo plochu koridoru. 

12. Koridory vodní a vodohospodářské - specifické (KWx-..), jsou vymezené pro úpravu vodních toků,  
s možností vybudování konstrukcí pro pohyb pěších (chodníky). 

 

I./A.4.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

• Odstavec 7 se upravuje následovně: 

7.Zařízení občanské vybavenosti mohou být umístěna v plochách s rozdílným způsobem využití, a to 
v plochách bydlení individuálního v rodinných domech - vesnických, bydlení hromadného, případně 
dalších plochách s rozdílným způsobem využití podle podmínek stanovených v kapitole I./A.6. za 
podmínky respektování dominantní funkce vymezených ploch. 

 

 
II..//AA..55..  KKOONNCCEEPPCCEE  UUSSPPOOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ  KKRRAAJJIINNYY,,  VVČČEETTNNĚĚ  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPLLOOCCHH  SS  RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  

ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ,,  PPLLOOCCHHYY  ZZMMĚĚNN  VV  KKRRAAJJIINNĚĚ  AA  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK                                  
PPRROO  ZZMMĚĚNNYY  VV  JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ,,  ÚÚZZEEMMNNÍÍ  SSYYSSTTÉÉMM  EEKKOOLLOOGGIICCKKÉÉ  SSTTAABBIILLIITTYY,,  
PPRROOSSTTUUPPNNOOSSTT  KKRRAAJJIINNYY,,  PPRROOTTIIEERROOZZNNÍÍ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  OOCCHHRRAANNAA  PPŘŘEEDD  PPOOVVOODDNNĚĚMMII,,    
RREEKKRREEAACCEE,,    DDOOBBÝÝVVÁÁNNÍÍ    NNEERROOSSTTŮŮ  

• Upravuje se název kapitoly, do kterého se vkládá text:…s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině; 

I./A.5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY 
V JEJICH VYUŽITÍ 

• Do podkapitoly, odstavce 16 se doplňuje tabulka o plochy koridorů vodních a vodohospodářských, ruší se text 
pod tabulkou a doplňuje se odst. 17 s textem následně:  

16.  Vymezení ploch změn v nezastavěném, krajinářsky hodnotném  území :  

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY 
S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

CHARAKTERISTIKA ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCHY 
ROZLOHA 
V HA 

    

KZ-O2 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, krajinná zeleň 0,52 
KZ-O3 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, krajinná zeleň 0,27 
KZ-O4 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, průlehy, meze, zpomalení odtoku srážkových vod 1,28 
KZ-O5 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, průlehy, meze, zpomalení odtoku srážkových vod 0,69 
KZ-O6 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, průlehy, meze, zpomalení odtoku srážkových vod 0,36 
KZ-O7 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, průlehy, meze, zpomalení odtoku srážkových vod 0,34 
KZ-O8 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, průlehy, meze, zpomalení odtoku srážkových vod 0,36 
KZ-O9 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, průlehy, meze, zpomalení odtoku srážkových vod 0,04 

KZ-O10 Plochy krajinné zeleně Protierozní opatření, průlehy, meze, zpomalení odtoku srážkových vod 0,52 
    

KW-O1 Koridor vodní a 
vodohospodářský Výstavba zařízení k stabilizaci dráhy soustředěného odtoku vod 0,53 

KW-O2 Koridor vodní a 
vodohospodářský Výstavba zařízení k stabilizaci dráhy soustředěného odtoku vod 1,22 

KW-O3 Koridor vodní a 
vodohospodářský Výstavba zařízení k stabilizaci dráhy soustředěného odtoku vod 1,32 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY 
S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

CHARAKTERISTIKA ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCHY 
ROZLOHA 
V HA 

KW-O4 Koridor vodní a 
vodohospodářský 

Výstavba záchytného, svodného průlehu, příkopy k odvedení 
srážkových vod do vodotečí  a přeložky venkovního elektrického 
distribučního vedení 22 kV 

0,95 

KW-O5 Koridor vodní a 
vodohospodářský 

Výstavba záchytného, svodného průlehu, příkopy k odvedení 
srážkových vod do vodotečí 

0,82 

KW-O6 Koridor vodní a 
vodohospodářský 

Výstavba záchytného, svodného průlehu, příkopy k odvedení 
srážkových vod do vodotečí 

0,51 

 
Vymezení ploch koridorů vodních a vodohospodářských v krajině je součástí tabulky v kapitole I./A.3.6. 
Vymezení koridorů a zásady jejich Využití. 

 
17. Koridory vodní a vodohospodářské (KW-..) jsou vymezené pro úpravu vodních toků, jejich 

revitalizaci, realizaci průlehů, pro příkopy, apod. V ploše koridoru lze umístit venkovní vedení VN 22 
kV za předpokladu umísťování staveb jako např. stožáry,  mimo plochu koridoru. 
 

I./A.5.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

• Upravuje se text odstavce 5 následně:  

6. Areál pro technické zabezpečení obce, který je stabilizovaný, je součásti bývalého areálu zemědělské 
výroby v blízkosti zámku, v části plochy ZM1/O-P1. Drobné technické zázemí je taktéž stabilizovanou 
plochou u sil. II/443.  

 

      

II..//AA..66..  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  PPLLOOCCHH  SS  RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  
SS  UURRČČEENNÍÍMM  PPŘŘEEVVAAŽŽUUJJÍÍCCÍÍHHOO  ÚÚČČEELLUU  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ((HHLLAAVVNNÍÍ  VVYYUUŽŽIITTÍÍ)),,  PPOOKKUUDD  JJEE  MMOOŽŽNNÉÉ  
JJEEJJ  SSTTAANNOOVVIITT,,  PPŘŘÍÍPPUUSSTTNNÉÉHHOO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ((VVČČEETTNNĚĚ  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ,,  VVEE  KKTTEERRÝÝCCHH  
PPLLOOCCHHÁÁCCHH  JJEE  VVYYLLOOUUČČEENNOO  UUMMÍÍSSŤŤOOVVÁÁNNÍÍ  SSTTAAVVEEBB,,  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  AA  JJIINNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  
PPRROO  ÚÚČČEELLYY  UUVVEEDDEENNÉÉ  VV  §§  1188,,  OODDSSTT..  55  SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  ZZÁÁKKOONNAA)),,  PPOOPPŘŘÍÍPPAADDĚĚ  
SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNĚĚNNĚĚ  PPŘŘÍÍPPUUSSTTNNÉÉHHOO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  TTĚĚCCHHTTOO  PPLLOOCCHH  AA  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  
PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROOSSTTOORROOVVÉÉHHOO  UUSSPPOOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ,,  VVČČEETTNNĚĚ  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍCCHH  PPOODDMMÍÍNNEEKK  
OOCCHHRRAANNYY  KKRRAAJJIINNNNÉÉHHOO  RRÁÁZZUU  ((NNAAPPŘŘÍÍKKLLAADD  VVÝÝŠŠKKOOVVÉÉ  RREEGGUULLAACCEE  ZZÁÁSSTTAAVVBBYY,,  
CCHHAARRAAKKTTEERRUU  AA  SSTTRRUUKKTTUURRYY  ZZÁÁSSTTAAVVBBYY,,  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  RROOZZMMEEZZÍÍ  VVÝÝMMĚĚRRYY  PPRROO  
VVYYMMEEZZOOVVÁÁNNÍÍ  SSTTAAVVEEBBNNÍÍCCHH  PPOOZZEEMMKKŮŮ  AA  IINNTTEENNZZIITTYY  JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ))  

 
• V této kapitole se upravuje název, do kterého se doplňuje text:… ….s určením převažujícího účelu využití 

(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18, odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 

I./A.6.1. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

• Ruší odstavec 1 a 2 a upravuje se číslování následujících odstavců takto: 
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1. V řešeném území se všechny plochy beze zbytku člení: 

1.1. Podle významu (aktuální zastavěnost, charakter změny, připravované záměry, i s ohledem na 
časovou posloupnost) na :  

1.1.1. Plochy stabilizované v zastavěném území (XY-..); 
1.1.2. Plochy zastavitelné (XY-Z..); 
1.1.3. Plochy přestavby (XY-P..); 
1.1.4. Plochy koridorů (XY-O..) 
1.1.5. Plochy územích rezerv (XY-R..); 
1.1.6. Plochy stabilizované v nezastavěném území tj. plochy mimo zastavěné území (XY),      
1.1.7. Plochy změn v nezastavěném území (XY-O..). 

 

 (Označení kódem „ XY“  v textu výše je v grafické a textové části tohoto územního plánu nahrazeno kódem 
konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití, viz výčet ploch níže, odstavec 1.2., kód je uveden v závorce,   .. 
– jsou nahrazeny pořadovým číslem plochy). 

 
 

1.2. Podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití v plochách :  
a) Zastavěných, přestavby a zastavitelných (území urbanizované) 

1. Plochy bydlení  (B) 
1.1 Plochy bydlení individuálního vesnického (BV) 

2. Plochy rekreace  
2.1 Plochy rodinné individuální rekreace (RI) 

3. Plochy veřejné infrastruktury 
3.1.  Plochy občanského vybavení (O) 

3.1.1. Plochy veřejné vybavenosti (OV) 
3.1.2. Plochy pro veřejná pohřebišť a související služby (OH) 
3.1.3. Plochy komerčních zařízení (OK) 
3.1.4. Plochy tělovýchovy a sportu (OS) 

3.2.  Plochy dopravy 
3.2.1. Plochy pro silniční dopravu (DS) 
3.2.2. Plochy pro drážní dopravu (DZ) 
3.2.2. Koridory dopravní infrastruktury (KD) 

3.3. Plochy a koridory technické infrastruktury 
 3.3.1. Plochy pro vodní hospodářství (TV) 
 3.3.3. Koridory technické infrastruktury (KT) 
3.4. Plochy veřejných prostranství (P) 
3.5. Plochy technického zabezpečení obce  (TO) 

4. Plochy smíšené 

4.1.Plochy smíšené obytné (SO) 
4.2 . Plochy smíšené specifické (SX) 

5. Plochy a výroby a skladování (V) 
5.1. Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) 

6. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

7. Plochy sídelní zeleně (ZS) 
7.1. Plochy parků a historických zahrad (ZP) 
7.2. Plochy zeleně ostatní, specifické (ZX) 

 
b) v krajině (území nezastavěné) 

8. Plochy krajinné zeleně (KZ) 
8.1. Plochy nezastavitelných soukromých zahrad  (ZN) 

9. Plochy přírodní (PP) 

10. Plochy zemědělské (Z) 

11. Plochy lesní (L) 

2. Členění území je zobrazeno ve výkresech : 
I./B.1.   Výkres základního členění, M 1 : 5 000 
I./B.2.   Hlavní výkres, urbanistická koncepce, M 1 : 5 000 

3.1.V zastavěném území a všech vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby se stanovují 
jako přípustné následující stavby související s hlavním využitím ploch – v kapacitě potřebné pro provoz 
umístěných zařízení, určené dle příslušných norem, pokud negativními vlivy nepřesáhnou míru přípustnou 
pro hlavní plochy : 

- komunikace pro napojení ploch, odstavná stání, provozní a manipulační plochy  - místní a účelové 
komunikace, parkoviště, chodníky, které není účelné vymezovat samostatně; 

- související liniové stavby technického vybavení (vodovody, kanalizace, plynovody, 
elektrorozvody, telekomunikační kabely); 

- zeleň veřejná, ochranná; 
- malé vodní plochy; 
- zařízení technického vybavení pro přímou obsluhu ploch, pokud jejich vlivy jsou slučitelné 

s hlavním využitím dané plochy, které není účelné vymezovat samostatně; 
- zařízení hygienického vybavení ve vazbě na potřebu a účel hlavního využití plochy; 
- drobný mobiliář, drobné sakrální stavby, památníky; 

4.2.Stávající komunikace, zabezpečující přístup k nemovitostem více vlastníků, které není účelné 
vymezovat v rámci ploch samostatně, budou nadále zabezpečovat obsluhu těchto nemovitostí; 

5.3.Dále se připouští ve vymezených zastavitelných a přestavbových plochách, plochách zastavěných, 
plochách DS - místních a účelových komunikacích, veřejných prostranstvích (P) - realizovat liniové 
stavby technické infrastruktury (inženýrské sítě - vodovody, kanalizace, plynovody, elektrorozvody, 
telekomunikační kabely apod.), jejich opravy a modernizaci v rozsahu nezbytném pro zajištění 
funkce příslušné zastavěné plochy; 

6.4.Ve vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavbových lze realizovat stavby zařízení 
technické infrastruktury pro přímou obsluhu ploch (zejména trafostanice, regulační stanice, 
výměníkové stanice, malé čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, vodojemy, lokální prostory 
pro sběr komunálního odpadu, apod.), pro které vzhledem k významu a velikosti nebylo účelné 
vymezit samostatnou plochu technické infrastruktury a které svou funkcí a polohou nenaruší 
základní koncepci obsluhy dopravní infrastrukturou stanovenou ve výkresu I./B.2. a základní 
koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve výkresu I./B.3.;  

7.5.Nebude povolováno umísťování dominantních staveb, vč. větrných elektráren  (nejen výškových 
dominant, ale ani staveb dominantních měřítkem), pokud by jejich realizací došlo k narušení 
charakteru a struktury zástavby či krajinného rázu.   

8.6.Provedení dílčích přeložek liniových vedení inženýrských sítí ve vymezených zastavitelných                                 
a přestavbových plochách do vhodnější polohy je možné za podmínky, že nebude narušena celková 
koncepce obsluhy území technickou infrastrukturou znázorněnou ve výkresu  I./ B.3. Přeložky 
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inženýrských sítí musí být vedeny tak, aby jejich přeložením nedošlo k podstatnému ztížení , resp. 
nebylo znemožněno, využití zastavitelných ploch; 

9.7.Zatrubnění vodotečí je přípustné pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny, komunikace, 
silnice, vjezdy na pozemky apod.); 

10.8.Do pásma vymezeného hranicí 10 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa a 6 m od 
břehové hrany vodních toků nelze v zastavěném území a zastavitelných plochách umísťovat žádné 
stavby ani oplocení pozemků s výjimkou nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, 
veřejných prostranství.   

11.9.Realizace přípustných činností nesmí svými vlivy zhoršit užívání a prostředí funkčních ploch, pro něž 
jsou povoleny a ploch sousedních; 

12.10.Ve všech plochách nutno povolovat stavby s ohledem na omezení emisí ze zdrojů znečišťování 
ovzduší pomocí nejlepších dostupných technologií; 

13.11.Při umisťování záměrů v plochách pro podnikání a při umisťování parkovišť nad 30 vozidel 
vyžadovat posouzení předpokládané hlukové zátěže včetně související dopravy a navržení a realizaci 
případně potřebných protihlukových opatření. 

14.12.Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností napojení obyvatelstva a podnikatelských 
aktivit na vytápění ušlechtilými palivy a preferovat využití alternativních zdrojů.  

15.13.Při případném umisťování nových vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší vyžadovat instalaci 
co nejúčinnějších zařízení pro čištění vzdušiny pro zamezení výrazného zhoršení kvality ovzduší. 

16.14.Vyžadovat čištění potenciálně znečištěných dešťových vod z parkovacích a manipulačních ploch 
s počtem stání nad 20 míst. 

17.15.Případně vznikající odpadní technologické vody z podnikání čistit v místě vzniku a podle možností 
budou přednostně odváděny přímo do vodoteče mimo obecní ČOV. 

18.16.Dešťové vody ze zastavěných ploch přednostně zasakovat, pokud to umožní inženýrsko-geologické 
podmínky území, nebo zajistit jejich retenci. 

19.17.Zajistit návaznost melioračních systémů při realizaci ploch na pozemcích s investicemi do  

20.18.Pro výrobu tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie, geotermální 
energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích, bioplynové stanice) tam, kde to nebude 
ve střetu se zájmy ochrany veřejného zdraví a pobytové pohody. 

21.19.Instalace fotovoltaických panelů na volné půdě není dovolena, a to ani v plochách pro podnikání. 

22.20.V zastavěném území, plochách přestavbových a zastavitelných není přípustné umístit nové stavby                         
a provádět změny dokončených staveb, pokud účel a využití staveb nebude v souladu se 
stanovenými podrobnými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití;  

23.21.Podmínky prostorového uspořádání respektují stávající zástavbu a jsou stanoveny tak, aby nová 
zástavba a úpravy stávajících staveb nenarušily charakteristický vzhled a strukturu stávající 
venkovské zástavby. Územní plán navrhuje  výhradně nízkopodlažní zástavbu, která odpovídá 
výškovou hladinou stávající. 

24.22.V plochách stávající a vymezených pro novou zástavbu budou respektovány  podmínky prostorového 
uspořádání stanovené v kapitole  I./A.3.3. Koncepce prostorového uspořádání  

25.23.Povolována výstavba, úpravy stávajících staveb musí taktéž splňovat podmínky prostorového 
uspořádání a respektovat strukturu zástavby  jak je stanoveno pro danou plochu s rozdílným 
způsobem využití v podrobných podmínkách kapitoly I./A.6. 

26.24.Mezi oplocením pozemků a komunikací ponechávat u ploch pro novou výstavbu nezastavěné pásy                
v šířce minimálně 1,5 m pro vedení sítí technické infrastruktury, případné vybudování chodníků                        
a pro údržbu komunikací v zimním období, u stávající zástavby ponechávat nezastavěné pásy dle 
organizace území a místních možností. 

27.25.V zásadách ploch s rozdílným způsobem využití je stanovena intenzita využití pozemků, tj. koeficient 
míry využití pozemku jako podíl maximální plochy zastavitelné nadzemními objekty vč. zpevněných 
ploch, vztažený k ploše konkrétního pozemku. Do zpevněných ploch se zahrnují komunikace, terasy, 
přístřešky  apod.).  

28.26.V plochách urbanizovaných, tj. zastavěných, zastavitelných a plochách nezastavěných v zastavěném 
území budou respektovány dále následující  zásady: 

28.26.1.Navrženému využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití musí odpovídat skutečný 
způsob jejich využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich 
změn a změn v jejich  užívání. Stavby a zařízení, které svým využitím neodpovídají využití 
vymezených ploch, nelze v daných plochách umístit. Stanovení přípustnosti umísťování 
staveb, zařízení a činností v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využívání je obsahem 
podrobných podmínek kapitoly I./A.6 této textové části návrhu územního plánu. 

28.26.2.Stavby a zařízení neodpovídající využití plochy nesmí být v dané ploše umístěny nebo 
povoleny. Dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá funkčnímu využití podle 
územního plánu je možný,  pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou zde 
dány důvody pro opatření podle stavebního zákona.  

28.26.3.Nová výstavba je podmíněna vybudováním dostatečné veřejné vybavenosti (dopravní                            
a technická infrastruktura). 

28.26.4.Všechny stávající veřejně přístupné komunikace, zabezpečující přístup k nemovitostem, musí 
být nadále pro přístup zachovány. 

28.26.5.Ve všech urbanizovaných plochách s rozdílným způsobem využití lze umísťovat stavby                           
a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých ploch a parkoviště pro osobní 
vozidla, pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci vymezených ploch nad 
přípustnou míru, vyplývající z platných předpisů a norem. 

28.26.6.V plochách bydlení (BV) se stanovuje rozloha jednotlivé stavební parcely v rozmezí od 600 m2 
do 2000 m2, z toho zastavěné a zpevněné plochy nesmí přesáhnout rozlohu větší než 1/4 takto 
vymezeného pozemku;  

28.26.7.Umísťování fotovoltaických systémů pro zásobování staveb elektrickou energií lze povolovat 
pouze na střechách a fasádách objektů pohledově neexponovaných z blízkých i dálkových 
pohledu a z veřejných prostorů či krajiny, za podmínky výroby elektřiny pro vlastní 
nemovitost; 

28.26.8.Umísťování fotovoltaických systémů  v k. ú. Lipina je nepřípustné. 
28.26.9.V území není povoleno umístění nových vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší (tj. zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), 
nebudou-li vybaveny účinným odlučovacím zařízením zejména z hlediska tuhých znečišťujících 
látek.  

28.26.10.V plochách stabilizovaných v zastavěném území se stávající zastavěnost a funkční využití 
nemění, za změny se nepovažují změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí, 
stavby související technické a dopravní infrastruktury, a dále vyjma Lipiny stavby podzemních 
objektů, stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení, resp. přístavby 
objektů. Nástavby převažující výšku okolní zástavby nejsou přípustné. 
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28.26.11.Samostatně budou posuzovány změny staveb na sousedních pozemcích, tj. pozemcích které 
mají společnou hranici s pozemkem, na kterém se nachází objekty vyjmenované v kapitole 
I./A.2.2. s ohledem na uchování jejich architektonické, historické, památkové  hodnoty                               
a uchování urbanistické struktury přilehlého území, charakteru zástavby.   

28.26.12.Při posuzování přípustnosti staveb v plochách s rozdílným způsobem využití je závažným 
kritériem hledisko urbanistické (vč. ochrany kulturních hodnot) a hledisko ochrany krajiny, 
přírody a životního prostředí.  

I./A.6.2. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

• V této podkapitole se ruší nadpisy:  
 
 

 

P L O C H Y  R E K R E A C E   
 

 
 

P L O C H Y  D O P R A V N Í  I N F R A S T R U K T U R Y  ( D )  
 

 
 

P L O C H Y  T E C H N I C K É  I N F R A S T R U K T U R Y  ( T )  
 

 
 

P L O C H Y  S M Í Š E N É H O  V Y U Ž I T Í  ( S V )  
 

 
 

P L O C H Y  S Í D E L N Í  Z E L E N Ě  ( Z S )  
 
 

 
 
 

 
• Upravuje se název části  BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNNÝCH DOMECH - VESNICKÉ (BV) 

 
• V podmínkách pro „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)“ se v části „VYUŽITÍ PŘÍPUSTNÉ“ se doplňují další dvě 

odrážky následně:  
 

- stavby veřejné vybavenosti (správa, administrativa, společenská a kulturní zařízení, zařízení školství, sociální 
péče a zdravotnictví, stavby pro tělovýchovu a sport, vědu a výzkum); 

- stavby církevní;  
- zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž negativní účinky na 

životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných platných předpisech nad přípustnou míru za 
podmínky respektování charakteru a struktury zástavby v dané lokalitě; 

- stavby komerční vybavenosti  lokálního významu pro obchodní prodej; 
- stavby pro stravovací a ubytovací služby, rekreační využití;  
- občanská vybavenost specifických forem v případě, že negativní účinky na životní prostředí nepřekračují 

limity uvedené v příslušných platných předpisech nad přípustnou míru; 
- stavby pro sociální bydlení;  
- technický dvůr a technické zázemí obce; 
- hasičská zbrojnice; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním; 
- související nezbytné zařízení technické vybavenosti; související nezbytná obslužná dopravní infrastruktura a 

parkoviště; veřejná zeleň; 
 
 
 

• Upravuje se název části  PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVUY A SPORTU (OS); 
 

• Upravuje se název části  PLOCHY TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBCE (TO); 
 
 

• V podmínkách pro „PLOCHY PARKŮ, HISTORICKÉ ZELENĚ, SÍDELNÍ ZELENĚ (ZP)“ se v části „VYUŽITÍ PŘÍPUSTNÉ“ 
upravuje text první a druhé odrážky, následně:  

 

- mobiliář, drobná architektura, fontány, altány,  hřiště včetně dětskýchá hřiště apod., resp. s bezpečnostním 
oplocením, veřejné osvětlení; 

- nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura – obslužné komunikace, včetně 
komunikací pro pěší, inline stezky a zpevněných ploch, kanalizace, vodovody, telekomunikační, sdělovací 
vedení apod.;   

 
 
• V podmínkách pro „PLOCHY ZELENĚ NEZASTAVITELNÝCH SOUKROMÝCH ZAHRAD (ZN)“ se v části „VYUŽITÍ 

PŘÍPUSTNÉ“ upravuje text  první odrážky, následně:  
- oplocení formou ohrady, ohradníky; 

 
 

I./A.6.3. ČASOVÝ HORIZONT VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 

• V podkapitole I./A.6.2. se v první odrážce odstavce 1 ruší datum 30. 3. 2016 a nahrazuje datem 10. 9. 2019. 
 

 
 
II..//AA..77..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB,,  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  

SSTTAAVVEEBB  AA  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  KK  ZZAAJJIIŠŠŤŤOOVVÁÁNNÍÍ  OOBBRRAANNYY  AA  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTII  SSTTÁÁTTUU  AA  PPLLOOCCHH  
PPRROO  AASSAANNAACCII,,  PPRROO  KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  PPRRÁÁVVAA  KK  PPOOZZEEMMKKŮŮMM  AA  SSTTAAVVBBÁÁMM  VVYYVVLLAASSTTNNIITT    

I./A.7.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY S MOŽNOSTÍ 
VYVLASTNĚNÉ A UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA 

 
 
 
 

• V tabulce v odstavci 1.1. v části „Ostatní stavby pro dopravní infrastrukturu“ se ruší stavby v koridorech 
KD-O5 a KD-O10, následně: 

 
1.  

OZNAČENÍ PLOCHY, 
KORIDORU 

DLE VÝKRESU I./B.4., VE 
KTERÉM JE STAVBA 

NAVRŽENA; RESP. DO NĚJ 
ZASAHUJE 

VEŘEJNĚPROSPĚŠNÁ STAVBA, PRO KTEROU JE 
PLOCHA, RESP. KORIDOR VYMEZEN 

POZNÁMKA 

 

Stavby dopravní infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění výstavby a řádného užívání              
pro stanovený účel 

Ostatní stavby pro dopravní infrastrukturu 
KD-O1 výstavba chodníku v koridoru komunikace  
KD-O5 výstavba chodníku  
KD-O9 výstavba chodníku  
KD-O10 výstavba chodníku  
KD-O13 výstavba chodníku v koridoru komunikace  
KD-O14 výstavba chodníku v koridoru komunikace  
KWx-O1 výstavba chodníku a související úprava vodního toku  



 
  Územní plán Štáblovice, změna č. 1 

 
 

 
    12 
 
 

II..//AA..88..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  DDAALLŠŠÍÍCCHH  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB  AA  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  
OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  PPRROO  KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  UUPPLLAATTNNIITT  PPŘŘEEDDKKUUPPNNÍÍ  PPRRÁÁVVOO  VVEEŘŘEEJJNNÝÝCCHH  
PPRROOSSTTRRAANNSSTTVVÍÍ,,  PPRROO  KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  UUPPLLAATTNNIITT  PPŘŘEEDDKKUUPPNNÍÍ  PPRRÁÁVVOO,,  SS  UUVVEEDDEENNÍÍMM  VV  ČČÍÍ  
PPRROOSSPPĚĚCCHH  JJEE  PPŘŘEEDDKKUUPPNNÍÍ  PPRRÁÁVVOO  ZZŘŘÍÍZZOOVVÁÁNNOO,,  PPAARRCCEELLNNÍÍCCHH  ČČÍÍSSEELL  PPOOZZEEMMKKŮŮ,,  
NNÁÁZZVVUU  KKAATTAASSTTRRÁÁLLNNÍÍHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ  AA  PPŘŘÍÍPPAADDNNĚĚ  DDAALLŠŠÍÍCCHH  ÚÚDDAAJJŮŮ  PPOODDLLEE  §§  88  
KKAATTAASSTTRRÁÁLLNNÍÍHHOO  ZZÁÁKKOONNAA  

• Upravuje se název kapitoly a ruší se text dalších …veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní 
právo a do názvu se doplňuje následující text:  

 
 

…veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní 
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona 
 

I./A.8.1. STAVBY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  VYBAVENOSTI  - OBČANSKÁ VYBAVENSOT 

• Upravuje se název podkapitoly, vypouští se text infrastruktury který se nahrazuje termínem „vybavenosti“.   
 

II..//AA..1144..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCKKYY  NNEEBBOO  UURRBBAANNIISSTTIICCKKYY  VVÝÝZZNNAAMMNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB,,  PPRROO  
KKTTEERRÉÉ  MMŮŮŽŽEE  VVYYPPRRAACCOOVVÁÁVVAATT  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCKKOOUU  ČČÁÁSSTT  PPRROOJJEEKKTTOOVVÉÉ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  
JJEENN  AAUUTTOORRIIZZOOVVAANNÝÝ  AARRCCHHIITTEEKKTT  

 

• Upravuje se název kapitoly I./A.12, ruší se text  „pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“.  

 

II..//AA..1166..  ÚÚDDAAJJEE  OO  PPOOČČTTUU  LLIISSTTŮŮ  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU,,  ZZMMĚĚNNYY  ČČ..  11  AA  PPOOČČTTUU  VVÝÝKKRREESSŮŮ  KK  NNĚĚMMUU  
PPŘŘIIPPOOJJEENNÉÉ  GGRRAAFFIICCKKÉÉ  ČČÁÁSSTTII  

 

• Upravuje se číslo kapitoly vzhledem k výše vypuštěné na I./A.13. 
 
 

1. I./A Textová část návrhu změny č. 1 Územního plánu Štáblovice obsahuje 12 stran textu včetně vložených 
tabulek, počínaje obsahem na str. 1.  
 

2.  I./B Grafická část změny č. 1 Územního plánu Štáblovice obsahuje výřezy z výkresů následně:   
 

Číslo Název výkresu Měřítko  Počet mapových sekcí 
I./B.1 Základní členění území 1:5000 

3 listy (výřezy z mapových sekcí)  
1 list s legendou 

I./B.2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5000 
3 listy (výřezy z mapových sekcí)  
1 list s legendou 

I./B.3. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury 1:5000 
1 list (výřez z mapové sekce) 
1 list s legendou 

I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1:5000 
1 list (výřez z mapové sekce) 
1 list s legendou 
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I./B. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTÁBLOVICE 
                                                                            GRAFICKÁ ČÁST 

 
 



LEGENDA VÝKRESU I./B.1. - ZMĚ NA Č . 1

X X -Z..

HRANICE OBCE T OT OŽNÁ S HRANICÍ ŘEŠ ENÉHO Ú ZEMÍ

HRANICE ZAST AVĚ NÉHO Ú ZEMÍ OBCE K 09/2019

KORIDORY PRO DOPRAVNÍ INFRAST RUKT URU (KD)

ZAST AVIT ELNÉ PLOCHY S OZNAČENÍM ZPŮ SOBU JEJICH VYUŽIT Í (PŘÍSLUŠ NÝM KÓ DEM V ČERVENÉ BARVĚ )

PLOCHY PŘEST AVBY S OZNAČENÍM ZPŮ SOBU JEJICH VYUŽIT Í (PŘÍSLUŠ NÝM KÓ DEM V MODRÉ BARVĚ )

HRANICE

PLOCHY A KORIDORY

X X -P..

KD-O..

HRANICE KATAST RÁLNÍHO Ú ZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE - ZMĚ NA Č . 1
I./B.1. ZÁKLADNÍ ČLENĚ NÍ Ú ZEMÍ

Horní
Benešov 2-7

Horní
Benešov 2-8

Horní
Benešov 1-8

Horní
Benešov 1-7

Horní
Benešov 0-7

Horní
Benešov 0-6

Horní
Benešov 1-6

Horní
Benešov 1-5

Horní
Benešov 0-5

KLAD MAPOVÝCH LIST Ů  1:5000
VYZNAČENÍ VÝŘEZŮ , VE KT ERÝCH SE ZMĚ NA PROVÁDÍ

LEGENDA VÝKRESU I./B.1. - PLATNÝ ÚP

X X -Z..

HRANICE ZAST AVĚ NÉHO Ú ZEMÍ OBCE K 30.3.2016

PLOCHY Ú ZEMNÍCH REZERV S OZNAČENÍM ZPŮ SOBU JEJICH VYUŽIT Í (PŘÍSLUŠ NÝM KÓ DEM VE FIALOVÉ BARVĚ )

KORIDORY PRO DOPRAVNÍ INFRAST RUKT URU (KD) A T ECHNICKOU INFRAST RUKT URU (KT ) S OZNAČENÍM Ú ČELU,
PRO JAKÝ JSOU VYMEZENY (PŘÍSLUŠ NÝM KÓ DEM V ČERVENÉ BARVĚ )

ZAST AVIT ELNÉ PLOCHY S OZNAČENÍM ZPŮ SOBU JEJICH VYUŽIT Í (PŘÍSLUŠ NÝM KÓ DEM V ČERVENÉ BARVĚ )

PLOCHY PŘEST AVBY S OZNAČENÍM ZPŮ SOBU JEJICH VYUŽIT Í (PŘÍSLUŠ NÝM KÓ DEM V MODRÉ BARVĚ )

HRANICE

PLOCHY A KORIDORY

X X -P..

KD-O..
KT-O..

X X -R..

KORIDOR VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝ

KORIDOR VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝ SPECIFICKÝ

KW-O..

KWx-O..

D NÁVRH NA ZRUŠ ENÍ

OZNAČENÍ PLOCH RUŠ ENÝCH VE ZMĚ NĚ  Č. 1X X -..

OZNAČENÍ PLOCH NAVRŽENÝCH VE ZMĚ NĚ  Č. 1ZM1/X X -..



 

 ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  I./B.1.  
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   

M 1 : 5 000 
VÝŘEZ Č. 1 Z MAPOVÉHO LISTU 1- 6 

 

 

 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

-  úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                
a ploch BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, 
BV-19, BV-21 až BV-23 dle projektové 
dokumentace stavby „Komunikace a inženýrské 
sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. posunutím 
koridoru na východ mimo stávající plochu SO-5, 
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 při respektování 
východních hranic zastavitelných ploch, tj. nedojde 
k dalšímu záboru ZPF oproti platnému ÚP;  

- vymezení plochy přestavby na plochu smíšenou 
obytnou ZM1/SO-P1 na části pozemku p. č. 13                  
v k. ú. Štáblovice, která je nyní v územním plánu 
označena kódem P-10 a vymezena jako veřejné 
prostranství;  

- změna plochy technického zabezpečení obce TO-1 
na plochu přestavby pro občanské vybavení 
(ZM1/O-P1) na pozemcích p. č. 467/7 a 465/3                 
v k. ú. Štáblovice; 

- změna plochy vodní a vodohospodářské (W) na 
plochu parků, historické zeleně, sídelní zeleně 
(ZM1/ZP-O1) na pozemku p. č. 137 v k. ú. 
Štáblovice; 

- zrušení koridorů dopravní infrastruktury KD-05 a 
KD-010.   

 

LEGENDA  

 



 

 ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  I./B.1.  
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   

M 1 : 5 000 
VÝŘEZ Č. 2 

Z MAPOVÉHO LISTU 1- 7 

 

 

 

 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY  
- aktualizace hranice zastavěného území 

 

LEGENDA  

 



KOR IDOR Y PR O DOPR AVNÍ INFR ASTR UKTUR U (KD)KD-O..
NÁV RH NA ZMĚNU REŽIMU V E V YUŽITÍ Ú ZEMÍ

HR ANICE OBCE TOTOŽNÁ  S HR ANICÍ ŘEŠENÉHO Ú Z EMÍ

HR ANICE Z ASTAVĚNÉHO Ú Z EMÍ OBCE K 09/2019

HRANICE

HR ANICE KATASTR Á LNÍHO Ú Z EMÍ

PLOCHY Ú Z EMNÍCH R EZ ER V S OZ NAČ ENÍM Z PŮSOBU
JEJICH VYUŽITÍ (PŘÍSLUŠNÝ M KÓ DEM VE FIALOVÉ BAR VĚ)

XX-R..

KOR IDOR  VODNÍ A VODOHOSPODÁ ŘSKÝ

KOR IDOR  VODNÍ A VODOHOSPODÁ ŘSKÝ  SPECIFICKÝ

KW-O..

KWx-O..

LEGENDA V Ý KRESU I./B.2. - PLATNÝ  Ú P

KOR IDOR Y PR O DOPR AVNÍ INFR ASTR UKTUR U (KD) A TECHNICKOU INFR ASTR UKTUR U (KT)
S OZNAČ ENÍM Ú Č ELU,PR O JAKÝ  JSOU VYMEZENY (PŘÍSLUŠNÝ M KÓ DEM V Č ER VENÉ BAR VĚ)

PLOCHY S ROZDÍLNÝ M ZPŮ SOBEM V YUŽITÍ

KD-O..
KT-O..

PLOCHY
STABILIZOV ANÉ

NÁV RH NA ZMĚNU REŽIMU V E V YUŽITÍ Ú ZEMÍ

Ú ZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (Ú SES)
PLOCHY

ZASTAV ITELNÉ
PLOCHY
PŘESTAV BY

NÁV RH ZMĚN PLOCHY
STABILIZOV ANÉ NÁV RH ZMĚN

HR ANICE Z ASTAVĚNÉHO Ú Z EMÍ OBCE K 30.3.2016

HRANICE

LBC - MÍSTNÍ (LOKÁ LNÍ) BIOCENTR UM

LBK - MÍSTNÍ (LOKÁ LNÍ) BIOKOR IDOR

R BK - R EGIONÁ LNÍ BIOKOR IDOR

PLOCHA VODNÍ A VODOHOSPODÁ ŘSKÁ
- VODNÍ TOK Z ATR UBNĚNÝ

PLOCHA VODNÍ A VODOHOSPODÁ ŘSKÁ
- VODNÍ TOK

BV - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁ LNÍHO V
R ODINNÝ CH DOMECH - VESNICKÉ

DS - PLOCHA PR O SILNIČ NÍ DOPR AVU

KZ  - PLOCHA KR AJINNÉ Z ELENĚ

L - PLOCHA LESNÍ

OH - PLOCHA PR O VEŘEJNÁ  POHŘEBIŠTĚ A
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

OK - PLOCHA KOMER Č NÍCH Z AŘÍZ ENÍ

OS - PLOCHA PR O TĚLOVÝ CHOVU A SPOR T

OV - PLOCHA VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI

O - PLOCHA OBČ ANSKÉHO VYBAVENÍ

P - PLOCHA VEŘEJNÝ CH PR OSTR ANSTVÍ

R I - PLOCHY R ODINNÉ INDIVIDUÁ LNÍ R EKR EACE

SO - PLOCHA SMÍŠENÁ  OBYTNÁ

TO - PLOCHA TECHNICKÉHO Z ABEZ PEČ ENÍ OBCE

TV - PLOCHA PR O VODNÍ HOSPODÁ ŘSTVÍ

VD - PLOCHA PR O DR OBNOU VÝ R OBU
A VÝ R OBNÍ SLUŽBY

V - PLOCHA VÝ R OBY A SKLADOVÁ NÍ

W - PLOCHA VODNÍ A VODOHOSPODÁ ŘSKÁ

Z N - Z ELEŇ NEZ ASTAVITELNÝ CH SOUKR OMÝ CH Z AHR AD

Z P - PAR K, HISTOR ICKÁ  Z ELEŇ, SÍDELNÍ Z ELEŇ

Z X - Z ELEŇ OSTATNÍ A SPECIFICKÁ , Z AHR ADY

Z  - PLOCHA Z EMĚDĚLSKÁ

B - PLOCHA BYDLENÍB

BV

SO

RI

O

OH

OK

OV

OS

DS

P

TO

TV

V

V D

W

ZP

ZX

ZN

Z

KZ

L

NÁ VR H Ú Z EMÍ K R EKULTIVACI

NÁ VR H R EVITALIZ ACE

PP - PLOCHA PŘÍR ODNÍ

LBC..

LBK..

RBK..

LBC..

LBK..

PP

BV -Z..

OH-Z..

OS-Z..

TO-Z..

V D-Z..

ZX-O..

KZ-O..

PP-O..

P-P..

OS-P..

OV -P..

O-P..

BV -P..

OK-P..

LEGENDA V Ý KRESU I./B.2. - ZMĚNA Č . 1
PLOCHY S ROZDÍLNÝ M ZPŮ SOBEM V YUŽITÍ

PLOCHY
STABILIZOV ANÉ

PLOCHY
ZASTAV ITELNÉ

PLOCHY
PŘESTAV BY

NÁV RH ZMĚN

BV - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁ LNÍHO
V R ODINNÝ CH DOMECH - VESNICKÉ

O - PLOCHA OBČ ANSKÉHO VYBAVENÍ

SO - PLOCHA SMÍŠENÁ  OBYTNÁ

Z N - Z ELEŇ NEZ ASTAVITELNÝ CH SOUKR OMÝ CH Z AHR AD

Z P - PAR K, HISTOR ICKÁ  Z ELEŇ, SÍDELNÍ Z ELEŇ

Z  - PLOCHA Z EMĚDĚLSKÁ

BV

ZN

Z

O-P..

SO-P..

ZP-O..

D NÁ VR H NA Z R UŠENÍ

OZ NAČ ENÍ PLOCH R UŠENÝ CH VE Z MĚNĚ Č . 1XX-..

OZ NAČ ENÍ PLOCH NAVR ŽENÝ CH VE Z MĚNĚ Č . 1ZM1/XX-..

Ú ZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOV ICE - ZMĚNA Č . 1
I./B.2. HLAVNÍ VÝ KR ES - UR BANISTICKÁ  KONCEPCE

Horní
Benešov  2-7

Horní
Benešov  2-8

Horní
Benešov  1-8

Horní
Benešov  1-7

Horní
Benešov  0-7

Horní
Benešov  0-6

Horní
Benešov  1-6

Horní
Benešov  1-5

Horní
Benešov  0-5

KLAD MAPOVÝ CH LISTŮ 1:5000
VYZ NAČ ENÍ VÝ ŘEZ Ů, VE KTER Ý CH SE Z MĚNA PR OVÁ DÍ



            V LEGENDĚ VÝKRESU BYLY PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY: 

 



 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  I./B.2.  

HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ 
KONCEPCE   

M 1 : 5 000 
VÝŘEZ Č. 1 Z MAPOVÉHO LISTU 1-6 

 

 
 

PŘEDMĚT ZMĚNY  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

-  úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                
a ploch BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, 
BV-19, BV-21 až BV-23 dle projektové 
dokumentace stavby „Komunikace a inženýrské 
sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. posunutím 
koridoru na východ mimo stávající plochu SO-5, 
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 při respektování 
východních hranic zastavitelných ploch, tj. nedojde 
k dalšímu záboru ZPF oproti platnému ÚP;  

- vymezení plochy přestavby na plochu smíšenou 
obytnou ZM1/SO-P1 na části pozemku p. č. 13                  
v k. ú. Štáblovice, která je nyní v územním plánu 
označena kódem P-10 a vymezena jako veřejné 
prostranství;  

- změna plochy technického zabezpečení obce TO-1 
na plochu přestavby pro občanské vybavení 
(ZM1/O-P1) na pozemcích p. č. 467/7 a 465/3                 
v k. ú. Štáblovice; 

- změna plochy vodní a vodohospodářské (W) na 
plochu parků, historické zeleně, sídelní zeleně 
(ZM1/ZP-O1) na pozemku p. č. 137 v k. ú. 
Štáblovice; 

- zrušení koridorů dopravní infrastruktury KD-05 a 
KD-010.   

 

LEGENDA  



 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  I./B.2.  

HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ 
KONCEPCE   

M 1 : 5 000 
VÝŘEZ Č. 2 Z MAPOVÉHO LISTU 1-7 

 

 

 
PŘEDMĚT ZMĚNY  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

- aktualizace stávajícího stavu v území na parcele                
č. 656 v k. ú. Štáblovice a vymezení stávající 
plochy ZN-4 jako plochy nezastavitelných zahrad 
(kód ZN).  

 

LEGENDA  



Ú ZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOV ICE - ZMĚNA Č. 1
I./B.3. HLAVNÍ VÝKRES

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY

Horní
Benešov 2-7

Horní
Benešov 2-8

Horní
Benešov 1-8

Horní
Benešov 1-7

Horní
Benešov 0-7

Horní
Benešov 0-6

Horní
Benešov 1-6

Horní
Benešov 1-5

Horní
Benešov 0-5

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ 1:5000
VYZNAČENÍ VÝŘ EZŮ, VE KTERÝCH SE ZMĚ NA PROVÁDÍ

D

LEGENDA V Ý KRESU I./B.3. - ZMĚNA Č. 1

HRANICE OBCE TOTOŽNÁ S HRANICÍ Ř EŠ ENÉHO Ú ZEMÍ
HRANICE

V ODNÍ HOSPODÁŘSTV Í
STAV NÁV RH

KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRU KTU RY V PLOŠ E NAVRŽENÉ
TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY, U RČENÉ PRO VEDENÍ VODOVODNÍCH
Ř ADU  A KANALIZAČNÍCH SBĚ RAČŮ, RESP. LINIOVÁ VEDENÍ
ZABEZPEČU JÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ Ú ZEMÍ ELEKTRICKOU  ENERGIÍ A PLYNEM

KD-O..

ENERGETIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
STAV NÁV RH

KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRU KTU RY V PLOŠ E NAVRŽENÉ
TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY, U RČENÉ PRO LINIOVÁ VEDENÍ
ZABEZPEČU JÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ Ú ZEMÍ ELEKTRICKOU  ENERGIÍ A PLYNEM,
RESP. VEDENÍ VODOVODNÍCH Ř ADU  A KANALIZAČNÍCH SBĚ RAČŮ

KD-O..

STOKA SPLAŠ KOVÉ KANALIZACE

MÍSTNÍ VODOVOD

STOKA DEŠ Ť OVÉ KANALIZACE

REZERV A

REZERV A

D NÁVRH NA ZRU Š ENÍ

OZNAČENÍ PLOCH RU Š ENÝCH VE ZMĚ NĚ  Č. 1XX-..

OZNAČENÍ PLOCH NAVRŽENÝCH VE ZMĚ NĚ  Č. 1ZM1/XX-..

PLOCHA VODNÍ A VODOHOSPODÁŘ SKÁ
- VODNÍ TOK ZATRU BNĚ NÝ

PLOCHA VODNÍ A VODOHOSPODÁŘ SKÁ
- VODNÍ TOK

LEGENDA V Ý KRESU I./B.3. - PLATNÝ  Ú P

DISTRIBU ČNÍ TRAFOSTANICE

KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ  VN 1 - 35 kV

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ  VN 1 - 35 kV

KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY NAVRŽENÉ ZEJMÉNA PRO
VEDENÍ VODOVODNÍCH Ř ADU  A KANALIZAČNÍCH SBĚ RAČŮ

V ODNÍ HOSPODÁŘSTV Í
STAV NÁV RH

TV -.. TV - PLOCHA PRO VODNÍ HOSPODÁŘ STVÍ

W - PLOCHA VODNÍ A VODOHOSPODÁŘ SKÁW-..

KT-O..

KD-O..

ENERGETIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
STAV NÁV RH

KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY NAVRŽENÉ ZEJMÉNA PRO VEDENÍ
ZAŘ ÍZENÍ ZABEZPEČU JÍCÍCH ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU  ENERGIÍ A PLYNEM

KOMU NIKAČNÍ VEDENÍ

STL PLYNOVOD

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ  VN 1 - 35 kV - NÁVRH NA ZRU Š ENÍ

MÍSTNÍ VODOVOD - SOU KROMÝ

KANALIZAČNÍ STOKA - NEROZLIŠ ENO

STOKA SPLAŠ KOVÉ KANALIZACE

MÍSTNÍ VODOVOD

STOKA DEŠ Ť OVÉ KANALIZACE

KORIDOR VODNÍ A VODOHOSPODÁŘ SKÝ (PŘ ÍKOP, STABILIZACE ODTOKU  VOD
- PROTIEROZNÍ OCHRANA) V PLOŠ E NAVRŽENÉ TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY,
U RČENÉ PRO LINIOVÁ NADZEMNÍ VEDENÍ ZABEZPEČU JÍCÍ
ZÁSOBOVÁNÍ Ú ZEMÍ ELEKTRICKOU  ENERGIÍ
KORIDOR VODNÍ A VODOHOSPODÁŘ SKÝ SPECIFICKÝ

KW-O..

KWx-O..

REZERV A

REZERV A

REVITALIZACE VODNÍ PLOCHY

BLÍŽE NEU RČENÁ KOMU NIKAČNÍ ZAŘ ÍZENÍ

KORIDOR VODNÍ A VODOHOSPODÁŘ SKÝ (PŘ ÍKOP, STABILIZACE ODTOKU  VOD
- PROTIEROZNÍ OCHRANA) V PLOŠ E NAVRŽENÉ TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY,
U RČENÉ PRO LINIOVÁ NADZEMNÍ VEDENÍ ZABEZPEČU JÍCÍ
ZÁSOBOVÁNÍ Ú ZEMÍ ELEKTRICKOU  ENERGIÍ

KT-O..

KD-O..

KW-O..

KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRU KTU RY V PLOŠ E NAVRŽENÉ
TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY, U RČENÉ PRO VEDENÍ VODOVODNÍCH
Ř ADU  A KANALIZAČNÍCH SBĚ RAČŮ, RESP. LINIOVÁ VEDENÍ
ZABEZPEČU JÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ Ú ZEMÍ ELEKTRICKOU  ENERGIÍ A PLYNEM

KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRU KTU RY V PLOŠ E NAVRŽENÉ
TECHNICKÉ INFRASTRU KTU RY, U RČENÉ PRO LINIOVÁ VEDENÍ
ZABEZPEČU JÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ Ú ZEMÍ ELEKTRICKOU  ENERGIÍ A PLYNEM,
RESP. VEDENÍ VODOVODNÍCH Ř ADU  A KANALIZAČNÍCH SBĚ RAČŮ

PŘ ERU Š OVACÍ KOMORA

ZDROJ VODY/STU DNA

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

VYÚ STNÍ OBJEKT KANALIZACE



 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  I./B.3.  

HLAVNÍ VÝKRES – KONCEPCE  
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

M 1 : 5 000 
VÝŘEZ Č. 1 Z MAPOVÉHO LISTU 1-6 

 

 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY  
- úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                

dle projektové dokumentace stavby „Komunikace 
a inženýrské sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. 
posunutím koridoru na východ mimo stávající 
plochy smíšené obytné;  
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PŘEDMĚT ZMĚNY  
- úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                

dle projektové dokumentace stavby „Komunikace 
a inženýrské sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. 
posunutím koridoru na východ mimo stávající 
plochy smíšené obytné;  

- zrušení koridorů KD-O5 a KD-O10. 
 

LEGENDA 
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AA))  ÚÚVVOODD  

Vyhodnocení a odůvodnění pořizovatele je obsaženo v kapitole L) Odůvodnění Změny č. 1 Územního 
plánu Štáblovice. 

Výchozím podkladem pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Štáblovice byly: 
 Územní plán Štáblovice vydaný Zastupitelstvem obce Štáblovice opatřením obecné povahy                                     

dne 26. 4. 2017, nabytí účinnosti 12. 5. 2017; 
 Návrh obsahu změny č.1 ÚP Štáblovice schválen zastupitelstvem obce 17. 12. 2018; 
 Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k návrhu 

na změnu ze dne 16. 11. 2018 pod č. j. MSK 152739/2018 (významný vliv na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit byl vyloučen). 

 Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
21. 11. 2018 pod č. j. MSK 149053/2018 (ÚP Štáblovice, změna č. 1 nebude posuzována podle § 10i 
zákona). 

 Doplnění návrhu na pořízení Změny č. 1 územního plánu Štáblovice, schváleno zastupitelstvem obce  
v červnu 2019; 

 Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k návrhu 
na změnu ze dne 23. 5. 2019 pod č. j. MSK 63239/2019 stanovisko (významný vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit byl vyloučen). 

 Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
31. 5. 2019 pod č. j. MSK 79349/2019 stanovisko (ÚP Štáblovice, změna č. 1 nebude posuzována podle § 
10i zákona). 

 Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava (dále ÚAP SO ORP 
Opava) - aktualizace 2016; 

 Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje – aktualizace 2017; 
 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydána dne 13.9.2018 usnesením č. 

9/957, v účinnosti ode dne 21.11.2018 (dále v textu umiňována jako ZÚR MSK nebo ZÚR).   
 Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (PÚR ČR 2008), schválena Usnesením vlády České 

republiky č. 176 ze dne 15. 4. 2015; 
 Platná územní rozhodnutí a stavební povolení po vydání územního plánu. 
 

 
Změna č. 1 Územního plánu Štáblovice byla pořízena v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona. Návrh Územního plánu Štáblovice, změna č.1 respektuje zákon č. 183/2006 Sb. 
v platném znění, vyhlášku č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, vyhlášku č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území v platném znění. V souladu s platnou legislativou došlo v rámci 
změny č. 1 k úpravě názvů a obsahu jednotlivých kapitol územního plánu. 

 
      Hlavním důvodem změny č. 1 územního plánu jsou problémy vzniklé odlišným vymezením koridoru 
dopravy DS-O2 a místní komunikace v ploše P-5 v platném územním plánu oproti vydanému stavebnímu 
povolení na stavbu „Komunikace a inž. sítě Štáblovice – Záhumení“, dle kterého by měla být výše zmiňovaná 
komunikace vybudována. Současně nelze realizovat připravovanou výstavbu rodinných domů v ploše SO-5 a 
plochách zastavitelných, vymezených východně od komunikace na Záhumení, které je potřeba s ohledem na 
vydané stavební povolení taktéž upravit. Dále se obec rozhodla prověřit další návrhy na změny územního 
plánu podané vlastníky pozemků v uplynulém období. 
 

    V doplnění návrhu na pořízení změny bylo projednáno a schváleno pro nevyhovující funkční využití 
ploch s ohledem na možnost čerpat dotace a dále blokace území přesně stanovenými koridory pro dopravní 
a technickou infrastrukturu. 
 
  Předmětem změny č. 1 územního plánu byly v souhrnu tyto požadavky:  
 

- změna vymezení koridoru dopravy KD-O2 a ploch P-5, SO-5, BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, BV-19, 
BV-21 až BV-23 dle projektové dokumentace stavby „Komunikace a inž. sítě Štáblovice – Záhumení“;  

- prověření možnosti vymezit zastavitelnou plochu smíšenou obytnou (SO) na části pozemku p. č. 13 v k. ú. 
Štáblovice, která je nyní v územním plánu označena kódem P-10 a vymezena jako veřejné prostranství;  

- prověření možnosti vymezit zastavitelnou plochu pro rodinnou rekreaci, zahrádkaření (RI) na pozemku p. 
č. 48 v k. ú. Lipina, který se v současné době nachází v ploše zemědělské (Z);  

- prověření stávajícího stavu v území na parcele č. 656 v k. ú. Štáblovice, kde po prověření bude změna z 
vymezené plochy krajinné zeleně (KZ) na plochu nezastavitelných zahrad (kód ZN), tak, aby bylo přípustné 
oplocení této zahrady.  

- prověření změny plochy technického zabezpečení obce TO-1 na plochu občanského vybavení (O) na 
pozemcích p. č. 467/7 a 465/3 v k. ú. Štáblovice; 

- prověření změny plochy vodní a vodohospodářské (W) na plochu sídelní zeleně (ZS) na pozemku p. č. 137 v 
k. ú. Štáblovice; 

- prověření zrušení koridorů dopravní infrastruktury KD-05, KD-09, KD-010 a koridoru technické 
infrastruktury KT-06.  

 
a další požadavky 
- prověření souladu s A-ZUR MSK 
- aktualizaci vymezení zastavěného území;  
  

 
 

BB))  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  KKOOOORRDDIINNAACCEE  VVYYUUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ  ÚÚZZEEMMÍÍ  ZZ  HHLLEEDDIISSKKAA  ŠŠIIRRŠŠÍÍCCHH  VVZZTTAAHHŮŮ  
VV  ÚÚZZEEMMÍÍ,,  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  SSOOUULLAADDUU  SS  PPOOLLIITTIIKKOOUU  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  RROOZZVVOOJJEE                                                            
AA  ÚÚZZEEMMNNĚĚPPLLÁÁNNOOVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCÍÍ  VVYYDDAANNOOUU  KKRRAAJJEEMM  

  
B1)  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Změna č. 1 ÚP Štáblovice řeší pouze záležitosti místního významu a nemá vliv na území sousedních 
obcí.  

B2)  Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 
 
Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále PUR ČR), která byla schválena 

usnesením vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276, stanovuje rámcové úkoly pro navazující 
územně plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, tj. provádí 
základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí. Jde o strategický dokument                    
s celostátní působností. 

Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu byly při zpracování územního plánu 
respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, vymezení 
rozvojových oblastí a os, vymezení specifických oblastí na území Moravskoslezského kraje.  
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Na základě vyhodnocení s PUR ČR pro obec vyplývá: 
1.1. Akceptovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

1.2. Území obce Štáblovice není součástí žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti. 
 
Vyhodnocení souladu s PUR ČR je součástí Odůvodnění platného územního plánu, jež nabyl 

účinnosti 12. 5. 2017. Předmětem změny č. 1 ÚP Štáblovice byla aktualizace zastavěného území, drobné 
úpravy ve vymezení resp. využití ploch, vymezení dvou ploch přestavby, posun koridoru dopravy KD-O2 
mimo stávající zahrady u rodinných domů o cca 2 - 3 m východním směrem k zastavitelným plochách pro 
bydlení individuální v rodinných domech - vesnických (BV), přičemž tyto plochy byly zmenšeny v prospěch 
koridoru a posun neznamená zábor zemědělské půdy.   

   

Změna č.1 vzhledem k charakteru požadavků ze zadání nevymezuje plochy pro záměry, které by byly 
v rozporu s republikovými prioritami stanovenými v PUR ČR.  

 
 

B3) Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
 

Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou pro Štáblovice Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 
dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4.2.2011. Dne 13.9.2018 byla vydána 
Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, usnesením zastupitelstva kraje č. 9/957, která nabyla účinnosti dne 21.11.2018 
(dále v textu ZÚR MSK, resp. ZÚR).   

 
Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vyplývá pro území obce nutnost respektovat níže 
uvedená veřejně prospěšná opatření:   

1) veřejně prospěšná opatření: 
- regionální biokoridor  RBK 613 

 
• Regionální biokoridor RBK 613, spojující regionální biocentra 139 Hradecké a 215 Slavkovské Březí 

byl zpřesněn již v Územním plánu Štáblovice, vydaném v roce 2017 a je v souladu s regionální prvky 
územního systému ekologické stability vymezenými v A-ZÚR.  

• RKB 215 Slavkovské, resp. Hradecké Březí do k. ú. Štáblovice nezasahuje. 
 

 

Ad1) Vyhodnocení souladu Územního plánu Štáblovice, jeho změny č. 1 s Prioritami územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, které byly základním východiskem pro 
pracování územního plánu  
 

(pozn. číslování odpovídá A-ZUR, vyhodnocené jsou pouze priority dotýkající se správního území obce 
Štáblovice) 
 

Změna č. 1 Územního plánu Štáblovice neřeší změny urbanistické koncepce, koncepce uspořádání 
krajiny, koncepce technické infrastruktury nebo koncepce rozvoje a ochrany hodnot. Ve vztahu k Zásadám 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje je změnou malého charakteru a není v rozporu s prioritami, cíli a 
úkoly v tomto dokumentu pro dané oblasti stanovenými.   
 

Naplnění priorit pro zajištění udržitelného rozvoje stanovených v ZÚR MSK bylo popsáno a prokázáno 
již v textové části Odůvodnění územního plánu Štáblovice, v kapitole B), části B.3). Aktualizace č. 1 ZÚR MSK 
doplňuje a mění priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území takto: 

 
5) Koncepce rozvoje obce Štáblovice, stanovena v územní plánu, vychází a vymezuje zastavitelné plochy                     
a plochy stejně jako změna č. 1 tak, aby byl posílen rozvoj bydlení, výroby a odpovídající vybavenosti, včetně 
zabezpečení zázemí v plochách rekreace a plochách navržených pro tělovýchovu a sport. Navržený rozvoj 
bydlení může přispět k rozvoji rezidenční funkce v rámci polycentrické sídelní struktury v zázemí Opavy. 
Štáblovice ani po Aktualizaci ZÚR č. 1 nejsou součástí rozvojové oblasti OB2. 
 
6) Koncepce územního rozvoje sídla stanovená v ÚP Štáblovice, respektována ve změně č. 1, stanovuje 
přiměřený rozvoj zástavby. V územním plánu se navrhují přednostně zastavitelné plochy v prolukách                          
a v těsné vazbě na zastavěné území. Územní plán a jeho změna č. 1 nepřipouští extenzivní rozvoj sídla mimo 
již založené místní části, nezakládá podmínky pro vznik suburbánních zón, intenzifikuje zastavěné území. 
Návrhem ÚP je respektována jeho urbanistická svébytnost. Plochy, jejichž zastavění by vedlo ke srůstu sídel, 
nebyly v územním plánu ani jeho změně č. 1 vymezeny.  Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo 
záplavové území. Na území sídla se nenachází dálnice ani silnice I. třídy, zastavitelné plochy pro bydlení 
nejsou vymezeny  u železniční tratě.  

   
7a) V územním plánu je navržena koncepce likvidace odpadních vod, respektována i ve změně č. 1.                          
Je respektována volná krajina, ve které je možná realizace protierozních opatření i retence srážkových vod.  
 
11) Jsou navrženy nové chodníky a cyklotrasy, které umožní převedení pěší a cyklistické dopravy mimo 
nejfrekventovanější silnice i jejich kombinaci s ostatními druhy dopravy. 
 
13) Jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty ovzduší a vod (preference ekologických zdrojů vytápění, 
stanovení koncepce likvidace odpadních vod, preference ekologického zemědělství a zatravňování); 
obtěžování zápachem se nezhorší (je umožněn pouze takový rozvoj výroby, který nebude mít negativní vliv 
na okolní zástavbu). V územním plánu a jeho změně č. 1 jsou navrženy plochy veřejné zeleně.  
 
14) Územní plán a jeho změna zabezpečuje ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, 
nenavrhuje žádné stavby ani plochy, které by zasahovaly do hodnotných částí území nebo prvků přírody a 
krajiny, resp. krajinného horizontu. Je respektováno zvláště chráněné území přírody, přírodní rezervace 
Hvozdnice, je respektován památný strom, jedná se o „dub za skalkou“, respektováno je i území v ZÚR 
vymezené jako migračně významné pro velké savce.  
 
15) Na území obce je umožněna realizace protipovodňových a protierozních opatření i dalších opatření 
minimalizujících negativní dopady možných mimořádných událostí a krizových situací na veřejné zájmy. 
V územním plánu jsou navrženy konkrétní opatření k zvyšování retenční schopnosti krajiny; 
 
16) Zájmy obrany státu nejsou řešením územního plánu dotčeny.  
 
16a) Nebylo požadováno zapracování žádných konkrétních záměrů ochrany obyvatelstva. 
 
 

V souladu s výše provedeným vyhodnocením priorit lze konstatovat, že Územní plán Štáblovice                         
je i po změně č. 1 v souladu s prioritami stanovenými v územně plánovací dokumentaci vydané 
Moravskoslezským krajem. 
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Ad2) Ze zařazení obce mezi ostatní civilizační hodnoty nadmístního významu v rámci 
správního území Moravskoslezského kraje vyplývají pro využití území sídla tyto územní 
podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území: 

- 74d. Vybavení území technickou infrastrukturou a její kvalitativní úroveň. 
- 74e. Dostupnost krátkodobé i dlouhodobé rekreace v kvalitním přírodním prostředí. 

 
Územní plán a jeho změna č. 1 naplňování těchto podmínek zabezpečují návrhem koncepce  technické 
infrastruktury, zabezpečením ochrany hodnot a dostupností rekreace v přírodním prostředí (Štáblovický 
Mlýn, Lipina, Skalka). 

 
 
 

Ad3) Ze zařazení obce do typů krajin (B-07) Brumovice - Stěbořice (čl.84f) a (B-09) Hradec nad 
Moravicí - Melč (čl. 84h) a jejich přechodových pásem 32 a 33, vyplývají na využití území sídla tyto 
podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

 
 

Ze zařazení obce v A- ZÚR do typů krajin do „krajina B-07 Brumovice - Stěbořice“ vyplývají na využití území 
sídla tyto podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

 

Charakteristické znak y krajiny 

- Kultivovaná kulturní zemědělská krajina velkého měřítka rozčleněná koridory vodotečí s množstvím 
drobných lokálních vizuálních dominant kostelů a zámků. 

- Historické vojenské opevnění mezi Milostovicemi a Sádkem (k. ú. Milostovice, Zlatníky, Stěbořice, 
Jamnice, Sádek). 

Cílové kvality 
 

CÍLOVÁ KVALITA (CK) PLATNOST CK V RÁMCI SPECIFICKÉ KRAJINY 

Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s 
obnovenou strukturou rozptýlené zeleně. 

Celé území specifické krajiny B-07. 

Krajina s výraznými krajinnými osami, v podobě 
vodních toků (Čižina, Hořina, Heraltický potok, Velká, 
Hvězdnice) s liniovými strukturami břehových 
porostů jakožto prvky prostorového členění (též 
segmenty ÚSES). 

 

 

 

Pro katastrální území, kterými protékají jmenované 
vodoteče. 

Krajina s vizuálně významnými lokálními kulturními 
dominantami kostelů Horní Životice, Brumovice), tvrze 
(Horní Životice), a zámků Horní Životice, Litultovice, 
Stěbořice, Nový Dvůr s parkem, Neplachovice, 
Loděnice, Štemplovec). 

Okruhy viditelnosti lokálních kulturních dominant. 

Linie historického vojenského opevnění v ose 
Milostovice – Jamnice – Sádek. 

K. ú. Milostovice, Jamnice, Zlatníky, Stěbořice a Sádek. 

 
Přechodová pásma (PPM) do sousedních specifických krajin  

- Specifická krajina C-03: PPM 33  
- Specifická krajina B-09: PPM 32 

 
Podmínky  pro zachován í a dosažení cílových kvalit 

- Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení. 
- Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina, Hořina, 

Heraltický potok, Velká, Hvězdnice) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

- Zachovat prostorovou celistvost linie historického vojenského opevnění v k. ú. Milostovice, Zlatníky, 
Stěbořice, Jamnice a Sádek. 

- Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech                                
ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně. 

- Zachovat celistvost izolovaných lesních celků. 
- Zachovat dosavadní venkovský charakter osídlení. 

 
Ze zařazení obce v A- ZÚR do typů krajin do „krajina B-09 Hradec nad Moravicí – Melč“ vyplývají na využití 
území sídla tyto podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

 
Charakteristické znak y krajiny 

- Kultivovaná kulturní zemědělská krajina s drobnými dominantami kostelů v okolí Melče                                
a Moravice v náhorní poloze nad rychle se zahlubujícími údolími levobřežních přítoků Moravice. 

- Hradec nad Moravicí a Slezská Kalvárie – historické město (památková zóna) s památkovými objekty 
(národní kulturní památka zámku) a Slezskou Kalvárií nad Hradcem na stejnojmenném kopci. 
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- Jedinečné scenérie zaříznutého údolí Moravice s proměnlivou scénou meandrujícího toku. 
- Jedinečné scenérie zámku Hradec nad Moravicí a kultivované parkové krajiny v jeho okolí. 

Cílové kvality: 
 

Krajina kaňonovitého údolí Moravice s proměnlivými 
sceneriemi meandrujícího toku a zalesněných údolních 
svahů.  

V rozsahu vymezení přírodního parku Moravice.  

Krajina s dominantním uplatněním zámku Hradec nad 
Moravicí a Kalvárie s křížovou cestou.  

K. ú. Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy, Kajlovec.  

Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů a zámků 
ve vizuální scéně.  

Okruh viditelnosti dominant v sídlech – zámku Melč, zámku 
Dubová, kostelů v Moravici, Nové Lublici, Kružberku či 
Radkově.  

 
Přechodová pásma (PPM) do sousedních specifických krajin  

- Specifická krajina B-07 : PPM 32 
 

Podmínky pro zachování a dosažení cílových charakteristik: 
- Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  
- Ve správních obvodech obcí Staré Těchanovice, Moravice, Melč, Radkov, Kružberk a v části 

správního obvodu Vítkova, zasahující do této specifické krajiny (k. ú. Nové Těchanovice, Lhotka                               
u Vítkova a severní část k. ú. Vítkov) rozvíjet rodinnou rekreaci výhradně využíváním objektů 
původní zástavby.  

- Nepřipustit umisťování dalších záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny.  

 
 
Územní plán a jeho změna č. 1 plně respektuje výše uvedené podmínky a zásady pro zachování a dosažení 
cílových charakteristik pro dané typy krajin, které jsou charakteristické pro území sídla. Zachovává dosavadní 
strukturu osídlení a venkovský charakter sídla, dominanty území, jeho kulturní hodnoty, chrání vizuální 
nenarušenost lesnatých terénních horizontů, i prvky mimolesní zeleně. Nové zastavitelné plochy navrhuje 
uvnitř zastavěného území, resp. v těsné vazbě na něj, využívá proluky v zástavbě.  
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je odůvodnitelný a odpovídá potřebám sídla. Územní plán a jeho 
změna č. 1 respektuje dopravní skelet území, stávající účelové komunikace zpřístupňující pozemky 
v nezastavěném území a umožňuje budovat nové pokud tak bude navrženo v Plánu společných zařízení a 
KPU. Dopravní skelet je v území využíván i pro vedení cyklistických stezek. Územní plán a jeho změna č. 1. 
vymezuje plochy pro ÚSES  a stanovuje podmínky pro zabezpečení jeho funkčnosti. Nepřipouští umisťování 
dalších záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další 
přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 

 

Dále ze ZÚR MSK, kapitoly H.II. “Další požadavky na řešení v ÚPD obcí jsou stanoveny požadavky na 
vzájemnou koordinaci obcí při vymezování ploch a koridorů“ vyplývá pro Územní plán Štáblovice nutnost 
koordinace cyklotrasy Jakartovice – Opava, která vede v severní části řešeného území:  

• Do územního plánu byla cyklotrasa Opava – Jakartovice zapracována již v platném územním plánu 
vydaném v roce 2017,  v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí „Cyklistická trasa Jakartovice 
– Litultovice – Otice – Opava“, zpracovaná DHV CR, spol. s r.o., která zabezpečuje koordinaci 

cyklotrasy v místech napojení a hranicích správních území jednotlivých obcí.  

• Vedení trasy cyklostezky Opava – Jakartovice je dokumentováno v platném územním plánu ve 
výkresu II./B.1a  (koordinační výkres), a příloze č. 2. Schéma cyklistické dopravy. 
 

V Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK nebyly doplněny nové záměry týkající se území obce, které by bylo nutno 
koordinovat se sousedními obcemi.  

 
 
CC))        VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  SSOOUULLAADDUU  SS  CCÍÍLLII  AA  ÚÚKKOOLLYY  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNOOVVÁÁNNÍÍ,,  ZZEEJJMMÉÉNNAA  

SS  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  OOCCHHRRAANNUU  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCKKÝÝCCHH  AA  UURRBBAANNIISSTTIICCKKÝÝCCHH  
HHOODDNNOOTT  VV  ÚÚZZEEMMÍÍ  AA  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  OOCCHHRRAANNUU  NNEEZZAASSTTAAVVĚĚNNÉÉHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ  

 
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických                                

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území je součástí Odůvodnění                             
platného územního plánu.  

Změna č.1 nevymezuje plochy pro záměry, které by byly v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. Respektuje platnou legislativu, je v souladu s úkoly územního plánování, je 
zpracována v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území                           
a zabezpečuje ochranu nezastavěného území. Návrh ÚP a jeho změna č. 1 zachovává přírodní fenomény                          
a krajinný ráz jako nejvhodnější prostředí pro rekreaci obyvatel, dále stabilizuje a rozvíjí prvky územního 
systému ekologické stability. 

 

 
DD))      VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  SSOOUULLAADDUU  SS  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  ZZÁÁKKOONNAA  AA  JJEEHHOO  

PPRROOVVÁÁDDĚĚCCÍÍCCHH  PPŘŘEEDDPPIISSŮŮ  AA  SSOOUULLAADDUU  SS  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  ZZVVLLÁÁŠŠTTNNÍÍCCHH  PPRRÁÁVVNNÍÍCCHH  
PPŘŘEEDDPPIISSŮŮ  

 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů cíli a s požadavky 
zvláštních právních předpisů je součástí Odůvodnění  v platném územním plánu.  

Změna č.1 nevymezuje plochy pro záměry, které by byly v rozporu s výše uvedeným.    

 
 

EE))    VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  SSPPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZAADDÁÁNNÍÍ  ZZMMĚĚNNYY  ČČ..  11  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU,,  PPOOKKYYNNŮŮ  
KK  ÚÚPPRRAAVVĚĚ  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU  PPOO  VVEEŘŘEEJJNNÉÉMM  PPRROOJJEEDDNNÁÁNNÍÍ  

E.1)  Vyhodnocení splnění požadavků na změny v územním plánu  

        Změna č. 1 Územního plánu Štáblovice je vypracována na základě „Návrhu obsahu změny č. 1 
Územního plánu Štáblovice“ schváleného zastupitelstvem obce.  

Změna č. 1 Územního plánu Štáblovice je zpracována v souladu s požadavky, které vyplývají                                  
ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a jejich aktualizace v r. 2018.  

Územní plán Štáblovice a jeho změna č. 1 je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky ve znění Aktualizace č. 1 a respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje. 

  
V rámci změny č. 1 bylo prověřeno zobrazení limity v ÚP v souladu s ÚAP SO ORP Opava (12/2016)  a 

ÚAP MSK z roku 2017. 
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Vyhodnocení požadavků pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu: 

1. Koridor dopravy KD-O2 byl vymezen dle projektové dokumentace stavby „Komunikace a inž. sítě 
Štáblovice – Záhumení“. Současně došlo i k nezbytné úpravě  koridoru KD-O1, jeho vymezení nad 
plochou P-5 a úpravě ploch BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, BV-19, BV-21 až BV-23, tj. v souladu se 
zadáním není již koridor KD-O2 vymezen nad plochou SO-5. 

2. Na parc. č. 13 byla vymezena plocha přestavby smíšená obytná označena kódem ZM1/SO-P1;  

3. Na pozemku parc. č. 48 v k. ú. Lipina byla vymezena zastavitelná plocha pro rodinnou rekreaci (RI); 

4. Bylo prověřeno současné využití parc. č. 565 v k. ú. Štáblovice, využití plochy bylo aktualizováno dle 
současného stavu na plochu nezastavitelných soukromých zahrad (kód ZN).  

5. Plocha TO-1 byla navržena na přestavbu pro občanskou vybavenost, plocha je ozn. kódem ZM1/O-P1. 

6. Bývalá nefunkční požární nádrž uprostřed obce na parc. č. 137 byla v souladu se zadáním navržena jako 
plocha sídelní zeleně, konkrétně jako plocha parku (ozn kódem ZM1/ZP-O1).   

7. Ve změně č. 1 byly zrušeny koridory KD-O5 a KD-O10. 

Z dalších požadavků: 
 

- Hranice zastavěného území byla aktualizována dle obcí poskytnutých stavebních povolení a územních 
souhlasů, vydaných po r. 2010. Sporné úseky hranice byly ověřeny pochůzkou v terénu. 

- Z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK nevyplývají pro Územní plán Štáblovice požadavky na vymezení dalších 
veřejně prospěšných staveb nebo opatření.  V kapitole B) tohoto Odůvodnění bylo zpracováno 
vyhodnocení naplňování priorit územního plánování kraje, změněných nebo doplněných v A-ZÚR,  v ÚP 
Štáblovice a jeho změně č. 1. Byly prověřeny podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území v A-ZÚR a podmínky pro rozhodování o změnách v území 
vyplývající ze zařazení obce do typů krajin (B-07) Brumovice - Stěbořice (čl.84f) a (B-09) Hradec nad 
Moravicí - Melč (čl. 84h), s přechodovými pásmy 32 a 33.  

Ve změně č. 1 nebylo možno splnit část požadavku č. 7. Nebylo možno navrhnout ke zrušení koridor 
technické infrastruktury KT-O6. Koridor technické infrastruktury KT-O6 byl vymezen nad plochou 
veřejného prostranství (část plochy P-12), zabezpečujícího spolu s koridorem KD-O9 příčnou pěší vazbu 
z lokality západně od zástavby k vybavenosti v centru obce. Koridor KT-O6 byl vymezen v rámci koncepce 
zásobování vodou pro rozšíření vodovodních řadů do ploch na záhumení jižně od Skalky (plochy územní 
rezervy v ploše BV-R1), jednak pro umožnění výstavby v zastavěném území, v obytných zahradách v rámci 
ploch smíšených obytných. Dopravní obsluha těchto ploch bude zabezpečena vybudováním komunikace 
na záhumení západně od zastavěného území v koridoru KD-O6, ve kterém je navržena i nezbytná technická 
infrastruktura. Zrušení koridoru KT-O6 by znamenalo změnu koncepce zásobování vodou této lokality, což 
nebylo předmětem zadání a tento zásah do koncepce bude možné řešit případně až v další změně 
územního plánu, pokud bude obec požadovat i změnu koncepce zásobování vodou. Zrušení koridoru                    
KT-O6 dle požadavků návrhu zadání na změnu č. 1 neumožňuje současné zrušení koridoru  KD-O9 a části 
plochy veřejného prostranství P-12, které umožňují prostupnost územím jako příčnou vazbu pro pěší.    

     

E.2)  Vyhodnocení splnění pokynů k úpravě územního plánu po veřejném projednání 
 

Ze změny č. 1 byla po veřejném projednání vypuštěna plocha individuální rekreace ZM1/RI-Z1                       
na pozemku p. č. 48 v k. ú. Lipina u Opavy na základě stanoviska Ministerstva kultury ze dne 19. 11. 2019                  
a nadřízeného orgánu územního plánování KÚ MSK ze dne 17. 3. 2020.                                                                              

 V souladu se stanoviskem Ministerstva obrany ze dne 4. 11. 2019 byla provedena drobná úprava 
v textu legendy koordinačního výkresu a na závěr Odůvodnění doplněna kapitola  K) Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany.  

 
 

FF))  KKOOMMPPLLEEXXNNÍÍ  ZZDDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  PPŘŘIIJJAATTÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  AA  VVYYBBRRAANNÉÉ  VVAARRIIAANNTTYY    

V územním plánu byly respektovány zásady rozvoje trvalého bydlení, návrh potřebné veřejné 
infrastruktury, ploch pro výrobní aktivity, veřejnou vybavenost, rekreaci.  Ve změně č. 1 se zásady nemění. 

Obsah a struktura územního plánu byla upravena v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky  č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění po novele vyhláškou č. 13/2018 Sb. V souvislosti s novelou byly upraveny názvy 
jednotlivých kapitol, podkapitol a odstavců, včetně číslování, jak je vyznačeno v návrhu ÚP, výrokové části 
změny č. 1 

  
 
IIII..//AA..11..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  ZZAASSTTAAVVĚĚNNÉÉHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ  

k odst. 2 

Zastavěné  území bylo vymezeno podle § 58 zákona č.183/2006 Sb. ke dni 10. 9. 2019 a je 
zobrazeno v grafické části územního plánu (výkresy I./B.1., I./B.2., II./B.1., II./B.3.).     

 

                                
IIII..//AA..33..  UURRBBAANNIISSTTIICCKKÁÁ  KKOONNCCEEPPCCEE,,  VVČČEETTNNĚĚ  UURRBBAANNIISSTTIICCKKÉÉ  KKOOMMPPOOZZIICCEE,,  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPLLOOCCHH  

SS  RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ,,  ZZAASSTTAAVVIITTEELLNNÝÝCCHH  PPLLOOCCHH,,  PPLLOOCCHH  PPŘŘEESSTTAAVVBBYY  AA  
SSYYSSTTÉÉMMUU  SSÍÍDDEELLNNÍÍ  ZZEELLEENNĚĚ    

II./A.3.3. KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

k odst.  2  

Terminologie, názvy jednotlivých ploch byly upraveny pro zabezpečení souladu textové a grafické 
části ÚP. 

 

II./A.3.5. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

k odst. 1-4 

Úprava odstavců vyplývá z platné legislativy. Uspořádání textové části do kapitola odpovídá příloze  
č. 7 vyhlášky  č. 500/2006 Sb.  

k odst. 5 

V tabulce zastavitelných ploch byla provedena úprava ploch v souladu s vydanými stavebními povoleními, 
územními souhlasy a po prověření průzkumem v terénu.  

Z tabulky byly vyjmuty plochy koridorů dopravy a technické infrastruktury, koridory smíšené bez rozlišení a 
plochy změn v krajině, které jsou dle přílohy č. 7 vyhlášky  č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění po novele 
vyhláškou č. 13/2018 Sb. zařazeny do následujících kapitol, a to kapitoly I./A.4.1.5. Vymezení koridorů dopravní 
infrastruktury, kapitoly I./A.4.2.3. Vymezení koridorů technické infrastruktury a kapitoly I./A.5.1. Koncepce 
uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití. 
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Stav využití zastavitelných ploch BV (bydlení individuální v rodinných domech – vesnické) je 
v Územním plánu Štáblovice v současné době následující: 

 

Označení plochy 
Plocha navržena  

v ÚP 
 (ha) 

Počet 
vybudovaných 

RD v dané ploše 

Zbytek plochy 
k zastavění 

(ha) 
BV-Z1 0,25  0,25 
BV-Z2 0,26  0,26 
BV-Z3 1,26 2 0,96 

BV-Z3a Plochy vznikly 
rozdělením BV-Z3 
již vybudovanými 

RD 

 0,09 
BV-Z3b  0,26 

BV-Z3c  0,61 
 

BV-Z4 0,33 1 0,22 
BV-Z5 0,12  0,12 
BV-Z6 0,68 1 0,41 
BV-Z7 0,25  0,51 
BV-Z8 0,26  0,42 
BV-Z9 1,26  0,37 

BV-Z10 0,33  0,64 
BV-Z11 0,12 1 0,49 
BV-Z12 0,68  0,10 

    

Souhrn 5,53 5 RD 4,75 
 
 Změny ploch bydlení individuálního v rodinných domech -  vesnických (BV) vymezených v územním plánu po 
aktualizaci hranice zastavěného území:  
Plochy BV-Z3, BV-Z4, BV-Z6, BV-Z7, BV-Z8 byly částečně zastavěny. Ve změně č. 1 došlo k celkové redukci 
těchto zastavitelných ploch pro bydlení (BV) o 0,78 ha, na této rozloze byly vybudovány 5 rodinných domů. 

 
 
   

II./A.3.1.6. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY          

k odst. 1 

 V tabulce ploch přestavby byla provedena úprava v ploše  BV-P2, ve které spolu s části plochy BV-Z11 došlo 
k zástavbě, vybudování rodinného domu.   

k odst. 2 

V tabulce zastavitelných ploch vymezených ve změně č. 1 jsou obsaženy plochy, které jsou předmětem 
změny č. 1 dle zadání, a to plocha přestavby na občanské vybavení  ZM1/O-P1 a plocha přestavby smíšená obytná 
ZM1/SO-P1.  
 

 

II./A.3.4. VYMEZENÍ PLOCH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ        

Obsah podkapitoly byl aktualizován. Změny v odstavcích 3.1. a 3.2. souvisí se sjednocením názvů ploch 
v grafické a textové části ÚP.  Byla doplněna tabulka ploch zeleně ostatní a specifické, navržené v územním plánu a 
ve změně č. 1.   

 
 

IIII..//AA..44..  KKOONNCCEEPPCCEE  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY,,  VVČČEETTNNĚĚ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  JJEEJJÍÍ  UUMMÍÍSSŤŤOOVVÁÁNNÍÍ  
VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPLLOOCCHH  AA  KKOORRIIDDOORRŮŮ  PPRROO  VVEEŘŘEEJJNNOOUU  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRUU,,  VVČČEETTNNĚĚ  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  
PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ    

II./A.4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
 

II./A.4.1.4 Ostatní doprava 
 

k odst.  4.3. a 4.5. 
Koridory KD-O5 a KD-O10 byly zrušeny v souladu s požadavky návrhu zadání změny č. 1. 
 

II./A.4.1.5. Vymezení koridorů dopravní infrastruktury 
k odst.  1  - 2 
Kapitola I./A.4.1.5. byla doplněna v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
V tabulce v odst.  1 jsou vyjmenovány koridory pro stavby dopravní infrastruktury, které byly 

vymezeny v územním plánu. 
 
 

II./A.4.1.5. Obecná ustanovení pro návrhy jednotlivých druhů dopravy 
 
 V textu podkapitoly byly zpřesněny a doplněny definice a podmínky využívání ploch koridorů 
dopravní infrastruktury a upraveno číslování odstavců.   

II./A.4.2.  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
   

II./A.4.2.3. Vymezení koridorů technické infrastruktury 
 

k odst. 1 - 2 
 

Kapitola I./A.4.2.3. byla doplněna v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
V tabulce v odst.  1 a odst. 2 jsou vyjmenovány koridory, které byly vymezeny v územním plánu. 
 
  

II./A.4.2.4. Obecná ustanovení pro návrhy jednotlivých druhů dopravy 
 

 V textu podkapitoly byly  zpřesněny a doplněny definice a podmínky využívání ploch koridorů 
technické infrastruktury a vypuštěné požadavky nepříslušící danému druhu UPD. 

II./A.4.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

   k odst. 7 

Úprava byla provedena pro zabezpečení souladu v rámci textové části ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Územní plán Štáblovice, změna č. 1 

 
 

 
    21 
 
 

IIII..//AA..55..  KKOONNCCEEPPCCEE    UUSSPPOOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ  KKRRAAJJIINNYY,,  VVČČEETTNNEE  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPLLOOCCHH  SS  RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  
ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ,,  PPLLOOCCHH  ZZMMĚĚNN  VV  KKRRAAJJIINNĚĚ  AA  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  ZZMMĚĚNNYY  
VV  JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ,,  ÚÚZZEEMMNNÍÍ  SSYYSSTTÉÉMM  EEKKOOLLOOGGIICCKKÉÉ  SSTTAABBIILLIITTYY,,  PPRROOSSTTUUPPNNOOSSTT  KKRRAAJJIINNYY,,  
PPRROOTTIIEERROOZZNNÍÍ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  OOCCHHRRAANNAA  PPŘŘEEDD  PPOOVVOODDNNĚĚMMII,,    RREEKKRREEAACCEE,,  DDOOBBÝÝVVÁÁNNÍÍ    
NNEERROOSSTTŮŮ  

II./A.5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 

k odst. 16 

Do textu kapitoly byla vložena tabulka s výčtem ploch změn v krajině, které jsou v platném ÚP již 
vymezeny včetně koridorů vodních a vodohospodářských, zabezpečujících ochranu zastavěného území před 
přívalovými dešťovými vodami.    

k odst. 17 

Vložený text usměrňuje způsob využívání ploch v koridorech KW, pokud dochází ke křížení 
s vedením VN.   

 

II./A.5.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

k odst. 5 

Text odstavce byl aktualizován v souladu s požadavky v návrhu zadání změny č. 1.  
 
 

IIII..//AA..66..  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  PPLLOOCCHH  SS  RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  SS  UURRČČEENNÍÍMM  
PPŘŘEEVVAAŽŽUUJJÍÍCCÍÍHHOO  ÚÚČČEELLUU  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ((HHLLAAVVNNÍÍ  VVYYUUŽŽIITTÍÍ)),,  PPOOKKUUDD  JJEE  MMOOŽŽNNÉÉ  JJEEJJ  SSTTAANNOOVVIITT,,  
PPŘŘÍÍPPUUSSTTNNÉÉHHOO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ((VVČČEETTNNĚĚ  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ,,  VVEE  KKTTEERRÝÝCCHH  PPLLOOCCHHÁÁCCHH  JJEE  VVYYLLOOUUČČEENNOO  
UUMMÍÍSSŤŤOOVVÁÁNNÍÍ  SSTTAAVVEEBB,,  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  AA  JJIINNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  PPRROO  ÚÚČČEELLYY  UUVVEEDDEENNÉÉ  VV  §§  1188,,  OODDSSTT..  55  
SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  ZZÁÁKKOONNAA)),,  PPOOPPŘŘÍÍPPAADDĚĚ  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNĚĚNNĚĚ  PPŘŘÍÍPPUUSSTTNNÉÉHHOO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  
TTĚĚCCHHTTOO  PPLLOOCCHH  AA  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROOSSTTOORROOVVÉÉHHOO  UUSSPPOOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ,,  VVČČEETTNNĚĚ  
ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍCCHH  PPOODDMMÍÍNNEEKK  OOCCHHRRAANNYY  KKRRAAJJIINNNNÉÉHHOO  RRÁÁZZUU  ((NNAAPPŘŘÍÍKKLLAADD  VVÝÝŠŠKKOOVVÉÉ  RREEGGUULLAACCEE  
ZZÁÁSSTTAAVVBBYY,,  CCHHAARRAAKKTTEERRUU  AA  SSTTRRUUKKTTUURRYY  ZZÁÁSSTTAAVVBBYY,,  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  RROOZZMMEEZZÍÍ  VVÝÝMMĚĚRRYY  PPRROO  
VVYYMMEEZZOOVVÁÁNNÍÍ  SSTTAAVVEEBBNNÍÍCCHH  PPOOZZEEMMKKŮŮ  AA  IINNTTEENNZZIITTYY  JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  

 

II./A.6.1. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

k odst. 1 - 2 

Zrušení odstavců vyplývá z platné legislativy, text byl upraven a v souladu s přílohou  č. 7 vyhlášky  č. 
500/2006 Sb. zařazen do kapitoly I./A.3.5. Zrušení prvních dvou odstavců bylo důvodem pro úpravu číslování 
odstavců následujících. 

 
 

II./A.6.2. PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Z podkapitoly byly vypuštěny nadbytečné nebo duplicitní nadpisy (tj. názvy, nadpisy) a provedeny 
úpravy názvů jednotlivých ploch pro zabezpečení souladu textové a grafické části ÚP. 

V souladu s požadavky zadání a zástupců obce při projednání změny č. 1 v rozpracovanosti byly 
doplněny podmínky pro využití přípustné u ploch občanského vybavení (O), ploch parků, historické zeleně a 
sídelní zeleně (ZP) a ploch zeleně nezastavitelných soukromých zahrad (ZN).  

 

II./A.6.2. ČASOVÝ HORIZONT VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

k odst. 1 
 

V souladu s aktualizací hranice zastavěného území byl upraven datum změny této hranice. 
 
 
 

IIII..//AA..77..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB,,  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  SSTTAAVVEEBB  AA  
OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  KK  ZZAAJJIIŠŠŤŤOOVVÁÁNNÍÍ  OOBBRRAANNYY  AA  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTII  SSTTÁÁTTUU  AA  PPLLOOCCHH  PPRROO  AASSAANNAACCII,,  PPRROO  
KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  PPRRÁÁVVAA  KK  PPOOZZEEMMKKŮŮMM  AA  SSTTAAVVBBÁÁMM  VVYYVVLLAASSTTNNIITT    

II./A.7.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

k odst. 1 

V tabulce pro stavby v plochách a koridorech dopravní infrastruktury byly zrušeny stavby 
v koridorech KD-O5 a KD-O10 v souladu s požadavky zadání. 

 
 
 
 

IIII..//AA..1133..    ÚÚDDAAJJEE  OO  PPOOČČTTUU  LLIISSTTŮŮ  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU  AA  PPOOČČTTUU  VVÝÝKKRREESSŮŮ  KK  NNĚĚMMUU    
                              PPŘŘIIPPOOJJEENNÉÉ  GGRRAAFFIICCKKÉÉ  ČČÁÁSSTTII  

 
V kapitole je stanoven přesný počet stran a výkresů, které se vydávají opatřením obecné povahy. 
 

 
 
 
 
 
 

GG))        ZZPPRRÁÁVVAA  OO  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVLLIIVVŮŮ  NNAA  UUDDRRŽŽIITTEELLNNÝÝ  RROOZZVVOOJJ  ÚÚZZEEMMÍÍ  
OOBBSSAAHHUUJJÍÍCCÍÍ  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  OO  VVÝÝSSLLEEDDCCÍÍCCHH  TTOOHHOOTTOO  
VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVČČEETTNNĚĚ  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVLLIIVVŮŮ  NNAA  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  
PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ    
 
Územní plán Štáblovice, změna č. 1 nebyl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. v platném znění v rozsahu přílohy č. 1 k zákonu č. 183/2006 Sb., protože k návrhu zadání 
změny č. 1 příslušný dotčený orgán, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí                           
a zemědělství konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 1 podle § 10 i zákona                    
o posuzování vlivů na životní prostředí, dle zmíněného stanoviska změna č. 1 nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit ani ptačích oblastí. 
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HH))      VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  ÚÚČČEELLNNÉÉHHOO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ZZAASSTTAAVVĚĚNNÉÉHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ  AA  
VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPOOTTŘŘEEBBYY  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  ZZAASSTTAAVVIITTEELLNNÝÝCCHH  PPLLOOCCHH  

 
Předmětem změny č. 1 územního plánu Štáblovice byly požadavky na úpravu vymezení koridoru 

dopravy, obzvláště KD-O2, vymezení zastavitelné plochy pro rodinnou individuální rekreaci a dvou ploch 
přestavby - plochu pro občanskou vybavenost a plochu obytnou smíšenou. Současně byla aktualizována 
hranice zastavěného území. 

V rámci změny č. 1 došlo k úbytku zastavitelných ploch bydlení individuálního v rodinných domech - 
vesnických (BV) o 0,78 ha z důvodu již realizované výstavby. Další zastavitelné plochy pro bydlení nebyly 
vymezovány.  

 
Územní plán Štáblovice respektuje ve změně č. 1 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje                    

a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky  na vytvoření podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Uspořádání ploch, rozsah 
návrhu zastavitelných území a ochrana krajiny sleduje základní cíle a úkoly definované stavebním zákonem. 
 

  
II))  VVÝÝČČEETT  ZZÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTÍÍ    NNAADDMMÍÍSSTTNNÍÍHHOO  VVÝÝZZNNAAMMUU,,  KKTTEERRÉÉ  NNEEJJSSOOUU  ŘŘEEŠŠEENNYY  

VV  ZZÁÁSSAADDÁÁCCHH  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  RROOZZVVOOJJEE  ((§§  4433  OODDSSTT..  11  SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  ZZÁÁKKOONNAA)),,  
SS  OODDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍMM  PPOOTTŘŘEEBBYY  JJEEJJIICCHH  VVYYMMEEZZEENNÍÍ..    

  

Změna č. 1 řeší jenom záležitosti místního významu a nemá dopad na území okolních obcí.                 
Ve změně nebyly řešeny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly již v ZÚR MSK a její aktualizaci.   

 

 
JJ))  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÝÝCCHH  DDŮŮSSLLEEDDKKŮŮ  NNAAVVRRHHOOVVAANNÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  

NNAA  ZZEEMMĚĚDDĚĚLLSSKKÝÝ  PPŮŮDDNNÍÍ  FFOONNDD  AA  PPOOZZEEMMKKYY  UURRČČEENNÉÉ  KK  PPLLNNĚĚNNÍÍ  FFUUNNKKCCEE  
LLEESSAA  

 
       Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany ZPF. Vyhodnocení je zpracováno podle Společného metodického doporučení Odboru 
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.  
 
Použité podklady   
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz  - září 2019 
- BPEJ a odvodněné pozemky z podkladů ÚAP 
 

Zábor půdy pro změnu č. 1 

Změnou č. 1 se do vyhodnocení záboru půdy doplňuje jedna zastavitelná plocha. U ostatních ploch – 
koridoru KD-O1, KD-O2, ploch zastavitelných BV-Z2 až BV-Z7, ZX-O2, BV-19, BV-21 až BV-23 došlo k úpravě 
vymezení dle projektové dokumentace stavby „Komunikace a inž. sítě Štáblovice – Záhumení“ v celkovém 
rozsahu ploch již v platném územním plánu odsouhlasených, tj. v rámci změny č. 1 bez dalšího záboru 
zemědělské půdy.  

Ve změně č. 1 nedochází k záboru zemědělské půdy pro zastavitelné plochy. 

Změna druhu pozemku 

ZM1/ZP-O1 – 0,10 ha, vodní plochy, parcela nemá evidované BPEJ.  Jedná se o nefunkční bývalou uměle 
vybudovanou požární nádrž, navrženou k dalšímu využití jako plocha veřejné zeleně (ZP - plocha parků, 
historické zeleně, sídelní zeleně), kolem které jsou sousední plochy využívány stejným způsobem (platný ÚP  
- plocha ZP-2).  

Ostatní lokality řešené změnou č. 1 se netýkají záboru půdy. Jde o plochy přestavby a zábor půdy se těmito 
úpravami nemění. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Změna č. 1 se netýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

 

K) ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY 
 

Celé správní území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
 

- Zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je 
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.  183/2006  Sb.  o  územním 
plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82a). 

V TOMTO ÚZEMÍ LZE UMÍSTIT A POVOLIT NÍŽE UVEDENÉ STAVBY JEN NA ZÁKLADĚ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA MINISTERSTVA OBRANY: 

- rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí (výrobní haly, sklady, vedení vysokého napětí atd.) 
- fotovoltaické elektrárny; 
- výstavba větrných elektráren, základnových stanic mobilních operátorů; 
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad okolním terénem; 
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 10KHz-100GHz; 
- veškeré rozsáhlé územní změny (výstavba průmyslových zón, zalesnění, těžba atd.); 
- velké vodní plochy. 

 

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad 
terénem výškově omezena nebo zakázána. 
 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) 
 

NA CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ LZE UMÍSTIT A POVOLIT NÍŽE UVEDENÉ STAVBY JEN NA ZÁKLADĚ 
ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MINISTERSTVA OBRANY: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy; 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů; 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení; 
- výstavba vedení VN a VVN; 
- výstavba větrných elektráren; 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)  

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….); 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem; 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky); 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 
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L) ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1, ČÁSTI ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 
 

Celé správní území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
 

Obsah: 

1. Postup pořízení změny č. 1 územního plánu Štáblovice  1 

2. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

2 

3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) 3 

4. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

3 

5. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 4 

6. Vyhodnocení připomínek 4 

 

1. Postup pořízení změny č. 1 územního plánu Štáblovice.  
Pořízení změny č. 1 územního plánu Štáblovice (dále jen „Změny č. 1“) bylo schváleno Zastupitelstvem 
obce Štáblovice dne 17. 12. 2018. Zastupitelstvo také schválilo dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že 
změna č. 1 územního plánu Štáblovice bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního 
zákona.  
Pořizovatelem změny č. 1 územního plánu je Obecní úřad Štáblovice, který dle § 24 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), zajišťuje výkon územně plánovací činnosti na základě smlouvy s fyzickou 
osobou Ing. Martinou Miklendovou, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací 
činnosti kladené na úředníky obecních úřadů dle § 24 stavebního zákona. 
Návrhy na obsah změny č. 1 byly schváleny zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018 a 24. 6. 2019. 
Ze stanovisek Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze 
dne 21. 11. 2018 č. j. MSK 152739/2018 a 31. 5. 2019 č. j. MSK 79349/2019 nevyplynula nutnost 
komplexně posuzovat změnu č. 1 územního plánu Štáblovice podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.   
Jako zpracovatelka změny č. 1 byla vybrána autorizovaná architektka Ing. arch. Helga Kozelská 
Bencúrová autorizovaný architekt ČKA 02604. 
Návrh změny č. 1 pro veřejné projednání byl dokončen v říjnu 2019. 
Oznámení zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Štáblovice – návrhu opatření obecné 
povahy a oznámení o konání veřejného projednání. 
Obecní úřad Štáblovice jako pořizovatel změny č. 1 územního plánu Štáblovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), který si dle § 24 stavebního zákona zajišťuje splnění kvalifikačních 
požadavků pro výkon územně plánovací činnosti, oznámil dne 16. 10. 2019 veřejnou vyhláškou č. j. 
150/2019 v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu ustanovení 
§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu 
Štáblovice – návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění a konání veřejného projednání.  
V souladu s ust. § 20 a § 52 odst. 1 stavebního zákona byl návrh změny č. 1 územního plánu Štáblovice - 
návrh opatření obecné povahy s odůvodněním, který se týká všech vlastníků nemovitostí, které jsou 
řešením změny č. 1 dotčeny, vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17. října 2019 do 25. listopadu 2019 
na Obecním úřadu Štáblovice, v kanceláři starosty, Štáblovice 166, 747 82 Štáblovice v úředních 
hodinách a dále dálkovým přístupem na https://www.obecstablovice.cz/ v sekci “Obecní úřad“, podsekci 
„Územní plán“ odkaz „Návrh změny č. 1 územního plánu Štáblovice – určený k veřejnému projednání“. 

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Štáblovice – návrhu opatření obecné povahy 
včetně odůvodnění se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti 
v budově Obecního úřadu Štáblovice č. p. Štáblovice 166, 747 82 Štáblovice. Na veřejném projednání byl 
zajištěn odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě (projektantem) 
Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou. 
V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona mohli námitky 
proti návrhu změny č. 1 územního plánu Štáblovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení změny č. 1, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Dle § 22 odst. 3 stavebního 
zákona se při veřejném projednání stanoviska, námitky a připomínky uplatňovaly písemně a musely být 
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Nejpozději do 7 dnů ode dne 
konání veřejného projednání tedy do 25. 11. 2019 mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva, a především vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru 
nemovitostí se nevztahovala na zástupce veřejnosti. Podle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona ke 
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíželo. K později uplatněným 
připomínkám a námitkám se nepřihlíželo. 
K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a 
oprávněné investory 30 dnů předem samostatným oznámením č. j. 151/2019 ze dne 16. 10. 2019. 
Dotčené orgány byly vyzvány, aby uplatnily dle § 55b odst. 2 stavebního zákona do 25. 11. 2019 svá 
stanoviska k návrhu změny. 
Pořizovatel obdržel stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních institucí a následně vyhodnotil 
společně s určeným zastupitelem Ing. Stanislavem Rippelem výsledky projednání.  
V rámci veřejného projednání nabyly uplatněny žádné připomínky ani námitky dotčených osob, 
veřejnosti, sousedních obcí ani oprávněných investorů. 
Dne 5. 2. 2020 pořizovatel požádal nadřízený orgán územního plánování, a to Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dopisem č. j. 19/2020 o 
stanovisko krajského úřadu k návrhu změny č. 1 územního plánu Štáblovice dle § 55b odst. 4 stavebního 
zákona. 
Dne 17. 3. 2020 vydal nadřízený orgán územního plánování, a to Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
stanovisko se závěrem, že posoudil návrh Změny č. 1 v souladu s ustanovením § 55b odst. 4 stavebního 
zákona. Z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy nemá k předloženému 
řešení připomínky. Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem požaduje odstranění rozporu s čl. 14 platné PÚR ČR a prioritou č. 14 ZÚR MSK, ve znění 
jejich Aktualizace č. 1, tj. vypuštění navržené zastavitelné plochy ZM1/RI v části Lipina. 
Navržena plocha ZM1/RI – Z1 byla z návrhu změny č. 1 vypuštěna a tím je zajištěn soulad s Politikou 
územního rozvoje ČR. 
Vzhledem k tomu, že byla vypuštěna pouze návrhová plocha a další podstatné úpravy návrhu změny č. 1 
nebylo nutné provádět, pořizovatel mohl přistoupit k přípravě vydání změny č. 1 dle § 54 stavebního 
zákona.  
Vydání změny č. 1 územního plánu Štáblovice – opatření obecné povahy proběhlo na jednání 
zastupitelstva Štáblovice dne 22. 6. 2020.  
 

2. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  
 
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů: 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
ve znění pozdějších předpisů 
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Zdroje znečištění ovzduší, nejsou změnou č. 1 navrhovány. Z krajských dokumentů nevyplynuly pro 
správní území Štáblovice žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Problematika ochrany veřejného zdraví je řešena prostředky, kterými územní plánování disponuje. 
Návrhové plochy jsou umístěny převážně mimo dosah případného stávajícího zatížení, či podmíněny 
prokázáním splnění hlukových limitů v dalších stupních územního či stavebního řízení. 
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon); 
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů – Změna č. 1 územního plánu 
Štáblovice do této problematiky nezasahuje. 
Požadavky dalších právních předpisů (například zákon č. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů), uplatňující se na úseku územního 
plánování, jsou akceptovány. 
 
V rámci veřejného projednání, byly osloveny následující dotčené orgány: 
1. Magistrát města Opavy, Odbor životního prostředí, Horní nám. 69, 746 26 Opava   
2. Magistrát města Opavy, Odbor dopravy, Horní nám. 69, 746 26 Opava  
3. Magistrát města Opavy, Oddělení památkové péče, Horní nám. 69, 746 26 Opava   
4. Magistrát města Opavy, Oddělení územního plánování, Horní nám. 69, 746 26 Opava   
5. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy IX., ČS. legií 5, 702 00 Ostrava 
6. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na bělidle 724/7, 702 00 Moravská Ostrava 

pracoviště Opava, Olomoucká 82, Opava 746 01 
9. Ministerstvo dopravy, náb. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
11. Krajský úřad Moravskosl. kraje, odbor životn. prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
12. Krajský úřad Moravskosl. kraje, odbor dopravy a silničn. hospodářství, 28. října 117,702 18 Ostrava  
13. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
14. Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6  
15. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, územní 

odbor Opava, Těšínská 39, Opava 746 01 
16. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 728 03 
17. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
18. Státní energetická inspekce, Štěpánská 15, 120 21 Praha 2 
19. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
20. Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 

 
Na základě výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Štáblovice dle ust. § 55b stavebního 
zákona bylo třeba návrh změny upravit a to dle: 

1. Stanoviska Ministerstva obrany ze dne 4. 11. 2019, kdy je třeba aktualizovat zájmová území 
Ministerstva obrany na území obce Štáblovice. 

2. Stanoviska Ministerstva kultury ze dne 19. 11. 2019, které požaduje vypuštění plochy individuální 
rekreace ZM1/RI-Z1 na pozemku p. č. 48 v k. ú. Lipina u Opavy. Tuto plochu je třeba z návrhu 
vypustit. 

3. Stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování KÚ MSK ze dne 17. 3. 2020, kdy krajský úřad 
trvá na odstranění rozporu s čl. 14 platné PÚR ČR a prioritou č. 14 ZÚR MSK, ve znění jejich 
Aktualizace č. 1, tj. vypuštění navržené zastavitelné plochy ZM1/RI v části Lipina. Plochu je nutné 
odstranit. 

Provedené úpravy viz. popis úprav provedených po veřejném projednání v kapitole E) části odůvodnění 
změny č. 1 ÚP Štáblovice. 
Ostatní dotčené orgány vyjádřily souhlasy bez specifických požadavků.    
Pořizovatel konstatuje, že změna č. 1 je dle výše uvedeného v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a stanovisky dotčených orgánů.  

4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA).  

Změna č. 1 územního plánu Štáblovice nepodléhala posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je i posouzení podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svých stanoviscích ze dne 21. 11. 
2018 č. j. MSK 152739/2018 a 31. 5. 2019 č. j. MSK 79349/2019 konstatoval, že není nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat změnu č. 1 územního plánu Štáblovice podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.   

5. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.  
Změna č. 1 územního plánu Štáblovice nepodléhala posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je i posouzení podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svých stanoviscích ze dne 21. 11. 
2018 č. j. MSK 152739/2018 a 31. 5. 2019 č. j. MSK 79349/2019 konstatoval, že není nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat změnu č. 1 územního plánu Štáblovice podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.   
 

6. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění uplatněných v rámci projednání dle § 52 
stavebního zákona.  

Žádné námitky nebyly v procesu pořízení změny č. 1 uplatněny. 
 

7. Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání dle § 50 a § 52 stavebního zákona.  
Žádné připomínky nebyly v procesu pořízení změny č. 1 uplatněny. 
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         II./B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTÁBLOVICE 

                                                                            GRAFICKÁ ČÁST 
 



PLOCHY Ú ZEMNÍCH REZERV S  OZNAČENÍM ZPŮS OBU
JEJICH VYUŽITÍ (PŘ ÍS LUŠNÝ M KÓ DEM VE FIALOVÉ BARVĚ)

XX-R..

KORIDOR VODNÍ A VODOHOS PODÁŘ S KÝ

KORIDOR VODNÍ A VODOHOS PODÁŘ S KÝ  S PECIFICKÝ

KW-O..

KWx-O..

LEGENDA VÝKRESU  II./B.1.a

KORIDORY PRO DOPRAVNÍ INFRAS TRUKTURU (KD) A TECHNICKOU INFRAS TRUKTURU (KT)
S  OZNAČENÍM Ú ČELU,PRO JAKÝ  JS OU VYMEZENY (PŘÍS LUŠNÝ M KÓ DEM V ČERVENÉ BARVĚ)

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮ SOBEM VYU ŽITÍ

KD-O..
KT-O..

PLOCHY
STABILIZOVANÉ

NÁ VRH NA ZMĚNU  REŽIMU  VE VYU ŽITÍ Ú ZEMÍ

Ú ZEMNÍ SYSTÉ M EKOLOGICKÉ  STABILITY (Ú SES)

PLOCHY
ZASTAVITELNÉ

PLOCHY
PŘ ESTAVBY

NÁ VRH ZMĚN

PLOCHY
STABILIZOVANÉ NÁ VRH ZMĚN

HRANICE OBCE TOTOŽNÁ S  HRANICÍ ŘEŠENÉHO Ú ZEMÍ

HRANICE ZAS TAVĚNÉHO Ú ZEMÍ OBCE K 09/2019

HRANICE

LBC - MÍS TNÍ (LOKÁLNÍ) BIOCENTRUM

LBK - MÍS TNÍ (LOKÁLNÍ) BIOKORIDOR

RBK - REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR

PLOCHA VODNÍ A VODOHOS PODÁŘ S KÁ
- VODNÍ TOK ZATRUBNĚNÝ

PLOCHA VODNÍ A VODOHOS PODÁŘ S KÁ
- VODNÍ TOK

BV - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
V RODINNÝ CH DOMECH - VES NICKÉ

DS  - PLOCHA PRO S ILNIČNÍ DOPRAVU

KZ - PLOCHA KRAJINNÉ ZELENĚ

L - PLOCHA LES NÍ

OH - PLOCHA PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A
S OUVIS EJÍCÍ S LUŽBY

OK - PLOCHA KOMERČNÍCH ZAŘ ÍZENÍ

OS  - PLOCHA PRO TĚLOVÝ CHOVU A S PORT

OV - PLOCHA VEŘEJNÉ VYBAVENOS TI

O - PLOCHA OBČANS KÉHO VYBAVENÍ

P - PLOCHA VEŘEJNÝ CH PROS TRANS TVÍ

RI - PLOCHY RODINNÉ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE

S O - PLOCHA S MÍŠENÁ OBYTNÁ

TO - PLOCHA TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBCE

TV - PLOCHA PRO VODNÍ HOS PODÁŘ S TVÍ

VD - PLOCHA PRO DROBNOU VÝ ROBU
A VÝ ROBNÍ S LUŽBY

V - PLOCHA VÝ ROBY A S KLADOVÁNÍ

W - PLOCHA VODNÍ A VODOHOS PODÁŘ S KÁ

ZN - ZELEŇ NEZAS TAVITELNÝ CH S OUKROMÝ CH ZAHRAD

ZP - PARK, HIS TORICKÁ ZELEŇ, S ÍDELNÍ ZELEŇ

ZX - ZELEŇ OS TATNÍ A S PECIFICKÁ, ZAHRADY

Z - PLOCHA ZEMĚDĚLS KÁ

B - PLOCHA BYDLENÍB

BV

SO

RI

O

OH

OK

OV

OS

DS

P

TO

TV

V

VD

W

ZP

ZX

ZN

Z

KZ

L

NÁVRH Ú ZEMÍ K REKULTIVACI

NÁVRH REVITALIZACE

PP - PLOCHA PŘ ÍRODNÍ

LBC..

LBK..

RBK..

LBC..

LBK..

PP

BV-Z..

OH-Z..

OS-Z..

TO-Z..

VD-Z..

ZX-O..

KZ-O..

PP-O..

P-P..

OS-P..

OV-P..

O-P..

BV-P..

OK-P..

PŘEČERPÁVACÍ S TANICE ODPADNÍCH VOD

PROTIEROZNÍ OCHRANA - PŘ ÍKOP

PROTIEROZNÍ OCHRANA, PŘ ÍKOP
- V PRŮLEHU K ZAS AKOVÁNÍ DEŠŤOVÝ CH VOD

S TOKA TLAKOVÉ KANALIZACE

D
VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ VN 1-35kV
- NÁVRH NA ZRUŠENÍ

POŽÁRNÍ NÁDRŽ PODZEMNÍ

!( !( S TEZKA PRO PĚŠÍ!( !(

DOPRAVNÍ INFRASTRU KTU RA
STAV NÁ VRH

CYKLIS TICKÁ TRAS A VEDENÁ PO KOMUNIKACI

MÍS TNÍ KOMUNIKACE

S ILNICE III. TŘ ÍDY

S ILNICE II. TŘ ÍDY

Ú ČELOVÁ KOMUNIKACE

++

S ILNIČNÍ MOS T:: ::

: : : :

TECHNICKÁ  INFRASTRU KTU RA
STAV NÁ VRH

BLÍŽE NEURČENÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘ ÍZENÍ

DIS TRIBUČNÍ TRAFOS TANICE

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ VN 1-35kV

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ VN 1-35kV

S TL PLYNOVOD

MÍS TNÍ VODOVOD - S OUKROMÝ

S TOKA KANALIZACE - NEROZLIŠENO

S TOKA S PLAŠKOVÉ KANALIZACE

MÍS TNÍ VODOVOD

S TOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

REZERVA

REZERVA
DOPRAVNÍ LIMITY

STAV

TECHNICKÉ  LIMITY
STAV

OCHRANNÉ PÁS MO VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ

OCHRANNÉ PÁS MO KOLEM ČOV - NÁVRH

OCHRANNÉ PÁS MO S ILNIČNÍ A DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘ ÍRODNÍ LIMITY
STAV

q

q q

qq AKTIVNÍ ZÓ NA S TANOVENÉHO ZÁPLAVOVÉHO Ú ZEMÍ

q

q q

qq S TANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ Ú ZEMÍ

PLOCHA PŘI OKRAJI LES A S  PODMÍNĚNÝ M VYUŽÍVÁNÍM

OCHRANNÉ PÁS MO PŘ ÍRODNÍ REZERVACE

PŘ ÍRODNÍ REZERVACE

MIGRAČNĚ VÝ ZNAMNÉ Ú ZEMÍ

DÁLKOVÝ  MIGRAČNÍ KORIDOR

KU LTU RNÍ HODNOTY
STAV

# NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

OCHRANNÉ PÁS MO NEMOVITÝ CH KULTURNÍCH PAMÁTEK

VES NICKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE

Ú ZEMÍ S  ARCHEOLOGICKÝ MI NÁLEZY Ú AN I.

Ú ZEMÍ S  ARCHEOLOGICKÝ MI NÁLEZY Ú AN II.

_̂ MÍS TO VÝ ZNAMNÉ UDÁLOS TI

_̂ ARCHITEKTONICKY CENNÁ S TAVBA

V CELÉM ROZS AHU ŘEŠENÉHO Ú ZEMÍ NUTNO RES PEKTOVAT JEVY
- Ú ZEMÍ S  ARCHEOLOGICKÝ MI NÁLEZY Ú AN III.
- ZÁJMOVÉ Ú ZEMÍ ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘ ÍZENÍ
MINIS TERS TVA OBRANY
- CELÉ S PRÁVNÍ Ú ZEMÍ JE ZÁJMOVÝ M Ú ZEMÍM MINIS TERS TVA OBRANY
Z HLEDIS KA POVOLOVÁNÍ VYJMENOVANÝ CH DRUHŮ S TAVEB

HRANICE KATAS TRÁLNÍHO Ú ZEMÍ

LOŽIS KO NEVYHRAZENÝ CH NEROS TŮ

Ú ZEMNÍ PLÁ N ŠTÁ BLOVICE - ZMĚNA Č. 1
II./B.1.a KOORDINAČNÍ VÝ KRES

Ho rn í
Ben ešo v 2-7

Ho rn í
Ben ešo v 2-8

Ho rn í
Ben ešo v 1-8

Ho rn í
Ben ešo v 1-7

Ho rn í
Ben ešo v 0-7

Ho rn í
Ben ešo v 0-6

Ho rn í
Ben ešo v 1-6

Ho rn í
Ben ešo v 1-5

Ho rn í
Ben ešo v 0-5

KLAD MAPOVÝ CH LIS TŮ 1:5000
VYZNAČENÍ VÝ ŘEZŮ, VE KTERÝ CH S E ZMĚNA PROVÁDÍ

SO-P..

_̂ HIS TORICKY VÝ ZNAMNÁ S TAVBA

_̂ DOMINANTA POZITIVNÍ

Ç MÍS TO VYHLÍDKY

! OBJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY

PŘERUŠOVACÍ KOMORA

Ú PRAVNA VODY

ZDROJ VODY/S TUDNA

ČIS TÍRNA ODPADNÍCH VOD

VÝ Ú S TNÍ OBJEKT KANALIZACE

ZP-O..



            V LEGENDĚ VÝKRESU BYLY PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY: 

 



 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  II./B.1.a 
KOORDINAČNÍ VÝKRES   
M 1 : 5 000 
 

VÝŘEZ Č. 1 Z MAPOVÉHO LISTU 1-6 
 

 

 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY ZAPRACOVÁN  
 DO KOORDINAČNÍHO VÝKRESU  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

-  úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                
a ploch BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, 
BV-19, BV-21 až BV-23 dle projektové 
dokumentace stavby „Komunikace a inženýrské 
sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. posunutím 
koridoru na východ mimo stávající plochu SO-5, 
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 při respektování 
východních hranic zastavitelných ploch, tj. nedojde 
k dalšímu záboru ZPF oproti platnému ÚP;  

- vymezení plochy přestavby na plochu smíšenou 
obytnou ZM1/SO-P1 na části pozemku p. č. 13                  
v k. ú. Štáblovice, která je nyní v územním plánu 
označena kódem P-10 a vymezena jako veřejné 
prostranství;  

- změna plochy technického zabezpečení obce TO-1 
na plochu přestavby pro občanské vybavení 
(ZM1/O-P1) na pozemcích p. č. 467/7 a 465/3                 
v k. ú. Štáblovice; 

- změna plochy vodní a vodohospodářské (W) na 
plochu parků, historické zeleně, sídelní zeleně 
(ZM1/ZP-O1) na pozemku p. č. 137 v k. ú. 
Štáblovice; 

- zrušení koridorů dopravní infrastruktury KD-05 a 
KD-010.   

 

 

LEGENDA 

 



 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  II./B.1.a 
KOORDINAČNÍ VÝKRES   
M 1 : 5 000 
 

VÝŘEZ Č. 2  
Z MAPOVÉHO LISTU 1-7 
 

 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY ZAPRACOVÁN  
DO KOORDINAČNÍHO VÝKRESU  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

- aktualizace stávajícího stavu v území na parcele                
č. 656 v k. ú. Štáblovice a vymezení stávající 
plochy ZN-4 jako plochy nezastavitelných zahrad 
(kód ZN).  

 

 

LEGENDA 

 



  

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  II./B.1.a 
KOORDINAČNÍ VÝKRES   
M 1 : 5 000 
 

VÝŘEZ Č. 3  
Z MAPOVÉHO LISTU 2-7 

 
PŘEDMĚT ZMĚNY ZAPRACOVÁN  
 DO KOORDINAČNÍHO VÝKRESU  
- V místní části Lipina, v území památkové rezervace, 

byla vypuštěna plocha individuální rekreace      
ZM1/RI-Z1, vymezena v návrhu územního plánu, 
změny č. 1 pro veřejné projednání vzhledem                
k požadavku vzneseném Ministerstvem kultury ČR         
ve stanovisku čj. MK 78091/2019 OPP ze dne                  
19. 11. 2019, ve kterém se vypuštění této plochy 
individuální rekreace, označené č. ZM1/RI-Z1 na 
pozemku p. č. 48 v k. ú. Lipina u Opavy, požaduje;  

 

LEGENDA 

 



PLOCHY Ú ZEMNÍCH REZERV S  OZNAČENÍM ZPŮS OBU
JEJICH VYUŽ ITÍ (PŘÍS LUŠNÝM KÓDEM VE FIALOVÉ BARVĚ)

XX-R..

KORIDOR VODNÍ A VODOHOS PODÁŘS KÝ S PECIFICKÝKWx-O..

LEGENDA VÝKRESU II./B.1.b

KORIDORY PRO DOPRAVNÍ INFRAS TRUKTURU (KD) A TECHNICKOU INFRAS TRUKTURU (KT)
S  OZNAČENÍM Ú ČELU,PRO JAKÝ JS OU VYMEZENY (PŘÍS LUŠNÝM KÓDEM V ČERVENÉ BARVĚ)

PLOCHY S ROZ DÍLNÝM Z PŮSOBEM VYUŽ ITÍ

KD-O..
KT-O..

PLOCHY
STABILIZ OVANÉ

NÁVRH NA Z MĚ NU REŽ IMU VE VYUŽ ITÍ ÚZ EMÍ

ÚZ EMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

PLOCHY
Z ASTAVITELNÉ

PLOCHY
PŘESTAVBY

NÁVRH Z MĚ N

PLOCHY
STABILIZ OVANÉ NÁVRH Z MĚ N

HRANICE OBCE TOTOŽ NÁ S  HRANICÍ ŘEŠENÉHO Ú ZEMÍ

HRANICE ZAS TAVĚNÉHO Ú ZEMÍ OBCE K 09/2019

HRANICE
LBK - MÍS TNÍ (LOKÁLNÍ) BIOKORIDOR

PLOCHA VODNÍ A VODOHOS PODÁŘS KÁ
- VODNÍ TOK ZATRUBNĚNÝ

PLOCHA VODNÍ A VODOHOS PODÁŘS KÁ
- VODNÍ TOK

BV - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
V RODINNÝCH DOMECH - VES NICKÉ

DS  - PLOCHA PRO S ILNIČNÍ DOPRAVU

KZ - PLOCHA KRAJINNÉ ZELENĚ

OH - PLOCHA PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A
S OUVIS EJÍCÍ S LUŽ BY

OK - PLOCHA KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ

OS  - PLOCHA PRO TĚLOVÝCHOVU A S PORT

OV - PLOCHA VEŘEJNÉ VYBAVENOS TI

O - PLOCHA OBČANS KÉHO VYBAVENÍ

P - PLOCHA VEŘEJNÝCH PROS TRANS TVÍ

S O - PLOCHA S MÍŠENÁ OBYTNÁ

TO - PLOCHA TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBCE

TV - PLOCHA PRO VODNÍ HOS PODÁŘS TVÍ

VD - PLOCHA PRO DROBNOU VÝROBU
A VÝROBNÍ S LUŽ BY

V - PLOCHA VÝROBY A S KLADOVÁNÍ

W - PLOCHA VODNÍ A VODOHOS PODÁŘS KÁ

ZN - ZELEŇ NEZAS TAVITELNÝCH S OUKROMÝCH ZAHRAD

ZP - PARK, HIS TORICKÁ ZELEŇ, S ÍDELNÍ ZELEŇ

ZX - ZELEŇ OS TATNÍ A S PECIFICKÁ, ZAHRADY

Z - PLOCHA ZEMĚDĚLS KÁ

B - PLOCHA BYDLENÍB

BV

SO

O

OH

OK

OV

OS

DS

P

TO

TV

V

VD

W

Z P

Z X

Z N

Z

KZ

NÁVRH REVITALIZACE

LBK..

BV-Z ..

OS-Z ..

TO-Z ..

Z X-O..

P-P..

OS-P..

OV-P..

O-P..

BV-P..

OK-P..

S TOKA TLAKOVÉ KANALIZACE

D
VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ VN 1-35kV
- NÁVRH NA ZRUŠENÍ

!( !( S TEZKA PRO PĚŠÍ!( !(

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV NÁVRH

CYKLIS TICKÁ TRAS A VEDENÁ PO KOMUNIKACI

MÍS TNÍ KOMUNIKACE

S ILNICE III. TŘÍDY

S ILNICE II. TŘÍDY

Ú ČELOVÁ KOMUNIKACE

++

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
STAV NÁVRH

BLÍŽ E NEURČENÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

DIS TRIBUČNÍ TRAFOS TANICE

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ VN 1-35kV

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ VN 1-35kV

S TL PLYNOVOD

MÍS TNÍ VODOVOD - S OUKROMÝ

S TOKA KANALIZACE - NEROZLIŠENO

S TOKA S PLAŠKOVÉ KANALIZACE

MÍS TNÍ VODOVOD

S TOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

REZ ERVA

REZ ERVA
DOPRAVNÍ LIMITY

STAV

TECHNICKÉ LIMITY
STAV

OCHRANNÉ PÁS MO VEDENÍ ELEKTRICKÉ S ÍTĚ

OCHRANNÉ PÁS MO KOLEM ČOV - NÁVRH

OCHRANNÉ PÁS MO S ILNIČNÍ A DRÁŽ NÍ DOPRAVY

PŘÍRODNÍ LIMITY
STAV

MIGRAČNĚ VÝZNAMNÉ Ú ZEMÍ

KULTURNÍ HODNOTY
STAV

# NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

Ú ZEMÍ S  ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY Ú AN I.

Ú ZEMÍ S  ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY Ú AN II.

_̂ MÍS TO VÝZNAMNÉ UDÁLOS TI

_̂ ARCHITEKTONICKY CENNÁ S TAVBA

V CELÉM ROZS AHU ŘEŠENÉHO Ú ZEMÍ NUTNO RES PEKTOVAT JEVY
- Ú ZEMÍ S  ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY Ú AN III.
- ZÁJMOVÉ Ú ZEMÍ ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
MINIS TERS TVA OBRANY
- CELÉ S PRÁVNÍ Ú ZEMÍ JE ZÁJMOVÝM Ú ZEMÍM MINIS TERS TVA OBRANY
Z HLEDIS KA POVOLOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH DRUHŮ S TAVEB

ÚZ EMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE - Z MĚ NA Č . 1
II./B.1.b KOORDINAČNÍ VÝKRES
(za sta věné územ í m . č. Štáb lovice)

21

SO-P..

_̂ HIS TORICKY VÝZNAMNÁ S TAVBA

_̂ DOMINANTA POZITIVNÍ

! OBJEKT POŽ ÁRNÍ OCHRANY

PŘERUŠOVACÍ KOMORA

ČIS TÍRNA ODPADNÍCH VOD

VÝÚ S TNÍ OBJEKT KANALIZACE
KLAD MAPOVÝCH LIS TŮ 1:2000

VYZNAČENÍ VÝŘEZŮ, VE KTERÝCH S E ZMĚNA PROVÁDÍ

Z P-O..



            V LEGENDĚ VÝKRESU BYLY PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY: 

 



 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  II./B.1.b 
KOORDINAČNÍ VÝKRES 
(ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ) 
 

M 1 : 2 000 
 

VÝŘEZ Č. 1 Z ČÁSTI VÝKRESU II./B.1.b.  
 

 

 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY ZAPRACOVÁN  
 DO KOORDINAČNÍHO VÝKRESU  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

-  úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                
a ploch BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, 
BV-19, BV-21 až BV-23 dle projektové 
dokumentace stavby „Komunikace a inženýrské 
sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. posunutím 
koridoru na východ mimo stávající plochu SO-5, 
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 při respektování 
východních hranic zastavitelných ploch, tj. nedojde 
k dalšímu záboru ZPF oproti platnému ÚP;  

- vymezení plochy přestavby na plochu smíšenou 
obytnou ZM1/SO-P1 na části pozemku p. č. 13                  
v k. ú. Štáblovice, která je nyní v územním plánu 
označena kódem P-10 a vymezena jako veřejné 
prostranství;  

- zrušení koridorů dopravní infrastruktury KD-05 a 
KD-010.   
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PŘEDMĚT ZMĚNY ZAPRACOVÁN  
 DO KOORDINAČNÍHO VÝKRESU  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

-  úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                
a ploch BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, 
BV-19, BV-21 až BV-23 dle projektové 
dokumentace stavby „Komunikace a inženýrské 
sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. posunutím 
koridoru na východ mimo stávající plochu SO-5, 
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 při respektování 
východních hranic zastavitelných ploch, tj. nedojde 
k dalšímu záboru ZPF oproti platnému ÚP;  

- změna plochy technického zabezpečení obce TO-1 
na plochu přestavby pro občanské vybavení 
(ZM1/O-P1) na pozemcích p. č. 467/7 a 465/3                 
v k. ú. Štáblovice; 

- změna plochy vodní a vodohospodářské (W) na 
plochu parků, historické zeleně, sídelní zeleně 
(ZM1/ZP-O1) na pozemku p. č. 137 v k. ú. 
Štáblovice; 

- zrušení koridorů dopravní infrastruktury KD-05 a 
KD-010.   

 

LEGENDA  

 



LEGENDA VÝKRESU II./B.3. - ZMĚ NA Č . 1
STAV NÁVRH

HR ANICE OBCE TOTOŽNÁ S HR ANICÍ ŘEŠENÉ HO Ú ZEMÍ

HR ANICE ZASTAVĚNÉ HO Ú ZEMÍ OBCE K 09/2019

HR ANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH

PLOCHY ZASTAVITELNÉ..-Z..

HR ANICE KATASTR ÁLNÍHO Ú ZEMÍ

PLOCHY KOR IDOR Ů DOPR AVNÍCHKD-..

ÚZEMNÍ PLÁN Š TÁBLOVICE - ZMĚ NA Č . 1
II./B.3. PŘEDPOKLÁDANÉ  ZÁBOR Y PŮDNÍHO FONDU

Horní
Benešov 2-7

Horní
Benešov 2-8

Horní
Benešov 1-8

Horní
Benešov 1-7

Horní
Benešov 0-7

Horní
Benešov 0-6

Horní
Benešov 1-6

Horní
Benešov 1-5

Horní
Benešov 0-5

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ 1:5000
VYZNAČENÍ VÝŘEZŮ, VE KTER ÝCH SE ZMĚNA PR OVÁDÍ

LEGENDA VÝKRESU II./B.3. - PLATNÝ ÚP

LBC - MÍSTNÍ (LOKÁLNÍ) BIOCENTR UM

LBK - MÍSTNÍ (LOKÁLNÍ) BIOKOR IDOR

R BK - R EGIONÁLNÍ BIOKOR IDOR

LBC..

LBK..

STAV NÁVRH

HR ANICE ZASTAVĚNÉ HO Ú ZEMÍ OBCE K 30.3.2016

HR ANICE ZASTAVĚNÉ HO Ú ZEMÍ k 1.9.1966 - INTR AVILÁN

OCHR ANNÉ  PÁSMO LESA - 50 m VZDÁLENOST OD OKR AJE
LESNÍCH POZEMKŮ

HR ANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH

HR ANICE BONITNÍCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK - BPEJ

STAV NÁVRH

5.26.11-II KÓ D BPEJ - TŘÍDA OCHR ANY
ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

TO - PLOCHA TECHNICKÉ HO
ZABEZPEČENÍ OBCE

BV - PLOCHA BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
V R ODINNÝCH DOMECH

OS - PLOCHA PR O TĚLOVÝCHOVU A SPOR T

KZ - PLOCHA KR AJINNÉ  ZELENĚ

BV-..

OS-..

KZ-..

TO-..

PLOCHY ZASTAVITELNÉ..-Z..

ZX - ZELEŇ OSTATNÍ A SPECIFICKÁ,
ZAHR ADYZX-..

PLOCHY OSTATNÍ..-O..

SX - PLOCHA SMÍŠENÁ SPECIFICKÁSX-..HR ANICE PLOCH PR O ZMĚNU DR UHU POZEMKU S OZNAČENÍM

HR ANICE PLOCH KR AJINNÉ  ZELENĚ

ZEMĚDĚLSKÉ  POZEMKY S TŘÍDOU OCHR ANY II

ZEMĚDĚLSKÉ  POZEMKY S TŘÍDOU OCHR ANY III

ZEMĚDĚLSKÉ  POZEMKY S TŘÍDOU OCHR ANY IV

ZEMĚDĚLSKÉ  POZEMKY S TŘÍDOU OCHR ANY V

LESNI_POZEMKY

NEZEMEDELSKE_POZEMKY

LBC..

LBK..

RBK..

KW -O..

ODVODNĚNÉ  POZEMKY

OH - PLOCHA PR O VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBYOH-..

VD - PLOCHA PR O DR OBNOU VÝR OBU
A VÝR OBNÍ SLUŽBYVD-..

PLOCHY KOR IDOR Ů DOPR AVNÍCHKD-..

ZX-..

D NÁVR H NA ZR UŠENÍ

OZNAČENÍ PLOCH R UŠENÝCH VE ZMĚNĚ Č. 1XX-..

OZNAČENÍ PLOCH NAVR ŽENÝCH VE ZMĚNĚ Č. 1ZM1/XX-..

ZP - PAR K, HISTOR ICKÁ ZELEŇ, SÍDELNÍ ZELEŇZP-..

PLOCHY OSTATNÍ..-O..

ZMĚNA DR UHU POZEMKU



 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÁBLOVICE, ZMĚNA Č. 1 

ZÁŘÍ 2019 

 

ZMĚNA V GRAFICKÉ ČÁSTI : 

VÝKRES  II./B.3 
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY PŮDNÍHO 
FONDU  
M 1 : 5 000 
 

VÝŘEZ Č. 1  
MAPOVÝ LIST 1-6 
 

 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY  
- aktualizace hranice zastavěného území;  

- úprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1                
a ploch BV-Z2 až BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-O2, 
BV-19, BV-21 až BV-23 dle projektové 
dokumentace stavby „Komunikace a inženýrské 
sítě Štáblovice – Záhumení“, tj. posunutím 
koridoru na východ mimo stávající plochu SO-5, 
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 při respektování 
východních hranic zastavitelných ploch, nedochází 
k navýšení záboru ZPF oproti platnému ÚP;  

- změna druhu pozemku v zastavěném území - 
nefunkční požární nádrž v centru obce na plochu 
ZP (pro veřejnou zeleň, parčík); 

- zrušení koridorů dopravní infrastruktury KD-05 a 
KD-010.   

 

LEGENDA 

 



 
 
 
 
 
Poučení: 
Proti Změně č. 1 územního plánu Štáblovice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
 
 
 
 
 
............................................... 
Ing. Tomáš Vavrečka 
Starosta obce Štáblovice 
 
 
 
 
 
 
 
............................................... 
MVDr. Pavel Pokorný 
Místostarosta obce Štáblovice 
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