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Úvod  

Zpráva o uplatňování Územního plánu Čelechovice na Hané (dál jen „Zpráva“) je předkládána 

pořizovatelem na základě ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Územní plán Čelechovice na Hané (dále jen „ÚP Čelechovice na Hané“) byl vydán usnesením 

Zastupitelstva obce Čelechovice na Hané, formou opatření obecné povahy č. 1/2014, které nabylo 

účinnosti dne 18.10.2014. 

Dle výše uvedeného ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona musí být územní plán nejméně 

jednou za čtyři roky vyhodnocen z hlediska jeho uplatňování, např. zda se nezměnily podmínky, 

na základě kterých byl vydán, nebo se neprojevily nepředpokládané vlivy na některou složku 

udržitelného rozvoje území.  

Zpráva je zpracována dle příslušných ustanovení a byla projednána s dotčenými orgány, krajským 

úřadem, sousedními obcemi a veřejností. Projednaná a upravená Zpráva je následně předložena 

Zastupitelstvu obce Čelechovice na Hané k projednání a schválení.  

Součástí Zprávy jsou i pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Čelechovice na Hané (dále jen 

„Změna č. 1“).  

Jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané 

zvolilo starostku Jarmilu Stawaritschovou.  

Řešené území se nachází severně od města Prostějov (5 km) a zahrnuje katastrální území Čelechovice 

na Hané a Studenec. Rozloha správního území je 727 ha. Řešeným územím prochází komunikace 

nadregionálního významu II/449.  Zastavěné území plní především obytnou funkci včetně zařízení 

občanské vybavenosti, přítomná je i průmyslová a zemědělská výroba.  
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a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 

na základě kterých byl územní plán vydán (ust. § 5 odst. 6 stavebního zákona), 

a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území  

a.a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu  

Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch v urbanizovaném a neurbanizovaném území 

byl ÚP Čelechovice na Hané od jeho vydání v roce 2014 naplňován takto: 

Plochy bydlení 

Označení 
Funkční 
plocha 

Výměra 
(ha) 

Využito 
(ha) 

Realizováno 
domů 

Zb1a + Zb1b SV 2,43 0,08 1 

Zb2 SV 0,19 0,00 0 

Zb3 SV 0,28 0,00 0 

Zb4 SV 1,87 0,84 4 

Zb5 SV 0,30 0,04 1 

Zb6 SV 0,11 0,00 0 

Zb7 SV 0,06 0,00 0 

Zb9 SV 0,47 0,00 0 

Zb10 SV 0,29 0,00 0 

Zb11 SV 0,45 0,00 0 

Zb12 SV 0,17 0,00 0 

Zb13 SV 0,51 0,47 3 

Zb15 SV 0,34 0,00 0 

Zb17 SV 0,05 0,00 0 

Zb19 SV 0,23 0,00 0 

Zb22 SV 0,11 0,00 0 

Celkem  7,86 1,43 9 

V uplynulém období bylo realizováno 9 rodinných domů a z celkové výměry 7,86 ha bylo využito 

1,43 ha. 

Plochy občanského vybavení 

Označení 
Funkční 
plocha 

Popis 
Výměra 

(ha) 
Využito 

(ha) 

Zo1 OS pozemky pro víceúčelovou plochu pro sport a kulturní akce 2,05 0,00 

Celkem 2,05 0,00 

Plocha pro sport a kulturní akce nebyla dosud realizována. 
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Plochy rekreace 

Označení 
Funkční 
plocha 

Popis 
Výměra 

(ha) 
Využito 

(ha) 

Zr1 RI plocha pro stavby pro rodinnou rekreaci 0,01 0,00 

Zr2 RI plocha pro stavby pro rodinnou rekreaci 0,01 0,00 

Celkem 0,02 0,00 

Dosud nebyla realizována výstavba v plochách rekreace. 

Plochy veřejných prostranství 

Označení 
Funkční 
plocha 

Popis Realizace 

Zz3 ZV1 plocha pro veřejnou zeleň ne 

Zz4 ZV1 plocha pro veřejnou zeleň ne 

Plochy sídelní zeleně 

Označení 
Funkční 
plocha 

Popis Realizace 

Zs1 ZS plocha pro zeleň k obytné ploše Zb2 ne 

Zs2 ZS plocha pro zeleň k obytné ploše Zb3 ne 

Plochy dopravní infrastruktury 

Označení 
Funkční 
plocha 

Popis Realizace 

Zd1 DS plocha pro komunikaci severně od plochy Kz1 ne 

Zd2 DS plocha pro komunikaci u plochy Zb1a + Zb1b ne 

Zd3 DS plocha pro komunikaci směrem k rybníkům do rekreačního zázemí obce ne 

Zd4 DS plocha pro parkoviště v J části obce nedaleko rybníků ne 

Zd5 DS plocha pro komunikaci pro pěší od autobus. točny do rekr. zázemí obce ne 

Zd9 DS plocha pro propojení stávajících komunikací u žel. nádraží ne 

Zd10 DS plocha pro parkoviště u žel. nádraží ne 

Zd12 DS plocha pro komunikaci vč. obratiště u plochy Zb4 ne 

Zd13 DS plocha pro komunikaci pro pěší – propojení Čelechovic a Studence ano 

Zd15 DS plocha s možností umístění např. autobusové točny ne 

Zd16 DS plocha pro komunikaci k plochám smíšeným obytným Zb6 a Zb7 ne 

Zd17 DS plocha pro komunikaci do vymezené plochy smíšené obytné Zb10 ne 

Zd18 DS plocha pro komunikaci v severní části zastavěného území Studence ne 

Zd19 DS plocha pro komunikaci do vymezené plochy smíšené obytné Zb11 ne 

Zd20 DS plocha pro komunikaci do ploch smíšených obytných Zb9 a Zb11 ne 

Zd21 DS plocha pro komunikaci k ploše smíšené obytné Zb9 ne 

Zd22 DS plocha pro komunikaci východně zastavěného území Studence ano 

Zd23 DS u ploch výroby v jihovýchodní části obce ne 

Zd25 DS u ploch výroby v jihovýchodní části obce ne 

Zd26 DS plocha pro komunikaci v JV části zastavěného území Studence ne 

Zd27 DS plocha pro komunikaci v severozápadní části Kaple ne 
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Zd30 DS plocha pro komunikaci v západní části zastavěného území Kaple ne 

Zd31 DS pro komunikaci pro pěší v části Světničky – z centra k ploše Zb1a + Zb1b ne 

Zd32 DS plocha pro parkoviště v J části ulice Trávníky ne 

Zd33 DS plocha pro úpravu trasy komunikace II/449 ne 

Zd34a DS plocha pro úpravu trasy komunikace II/449 ne 

Zd34b DS plocha pro úpravu trasy komunikace II/449 ne 

Zd35 DS plocha pro komunikaci k ploše Zb22 ve střední části zastavěného území 

Kaple 

ne 

 

Plochy smíšené nezastavěného území  

Označení 
Funkční 
plocha 

Popis Realizace 

Kz1 NS1 plocha krajinné zeleně jako protierozní opatření ne 

Kz2a NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz2b NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz3a NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz3b NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz3c NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES ne 

Kz3d NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz4 NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES ne 

Kz5a NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES ne 

Kz5b NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz5c NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz6a NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz6b NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz7a NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz7b NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

Kz8 NS2 plocha krajinné zeleně pro doplnění systému ÚSES probíhá 

 

Plochy přírodní  

Označení 
Funkční 
plocha 

Popis Realizace 

Kp1 NP plocha přírodní pro chybějící části LBC 3 U Cukrovaru probíhá 

Kp2 NP plocha přírodní pro chybějící části LBC 5 Skřivan ne 

Kp3a NP změna tvaru a rozlohy biocentra LBC 6 Zlámanec ne 

Kp3b NP změna tvaru a rozlohy biocentra LBC 6 Zlámanec probíhá 

 

Plochy přestavby 

Pu1b – v ploše areálu bývalého cukrovaru – na plochu dopravní infrastruktury 

Pu1c – na veřejné prostranství 

Pu2 – přestavba stávajících ploch smíšených obytných v části Čelechovice 

Plochy Pu1b a Pu1c jsou v současnosti realizovány. 
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Plochy územní rezervy 

Jsou vymezeny tyto plochy územní rezervy: 

 Rb1 – smíšená obytná venkovská 

 Rd1 – plochy a koridory dopravní infrastruktury – doprava silniční 

 Rd2 – plochy a koridory dopravní infrastruktury – doprava silniční 

Tyto plochy budou Změnou č. 1 prověřeny. 

Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změně v území podmíněno zpracováním územní 

studie 

Pro plochy Zb1a a Zb1b je rozhodování o změně v území podmíněno zpracováním územní studie do 

5 let od vydání územního plánu. Územní studie Čelechovice na Hané – Hraničky byla schválena 

21.11.2016. Dále byla vypracována Územní studie krajiny SO ORP Prostějov schválená 8.10.2018, 

která zahrnuje obec Čelechovice na Hané. 

Plochy asanace 

Jsou navrženy objekty: 

 VA1 – pro autobusovou točnu (přestavba Pu1b) 

 VA2 – pro veřejné prostranství (přestavba Pu1c) 

 VA3 – pro veřejné prostranství (přestavba Pu1c) 

 VA23 – pro rozšíření místní komunikace Zd30 a veřejné prostranství Zz4 

Plochy VA1, VA2 a VA3 jsou již asanovány. 

a.b) Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení 

případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

 V době od nabytí účinnosti a uplatňování ÚP Čelechovice na Hané do vyhotovení této Zprávy nebyly 

zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Snahou je soulad se zásadami celkové koncepce 

rozvoje obce – posílení funkce obce jako místa klidného rodinného bydlení. Hlavní cíle ochrany 

a rozvoje hodnot jsou akceptovány – architektonické změny objektů musí být citlivé a je žádoucí 

zachování dochované historické podoby, rovněž koncepce technické infrastruktury a koncepce 

uspořádání krajiny územního plánu zůstane zachována.  

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů ORP 

Prostějov 

V roce 2020 byla provedena úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Prostějov, ze 

kterých pro obec Čelechovice na Hané vyplývají následující problémy k řešení v ÚPD: 

 

 ZA16 – ochrana ZPF - prověřit aktuálnost návrhu, případně zmenšit zábor, další zábory 

patřičně zdůvodnit  
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 ZA17 – Stará skládka - prověřit aktuální stav, navrhnout příslušná opatření  

 ZA18 – Protipov. opatření - prověřit návrhy poldrů a hrází Povodí Moravy, případně 

zapracovat a zahrnout mezi VPS 

 HA07 – Nehodová místa - prověřit možná řešení, přizpůsobit pravděpodobně nedostatečná 

řešení funkčních ploch ÚP 

 HA08 – Brownfield - starý cukrovar - v rámci akt. stavu podpořit obnovu areálu a rozvoj rekr. 

funkce přilehlých rybníků 

 HA09 – Železniční zastávka Studenec - Prověřit efektivitu řešení a možnosti návrhu přísl. 

funkčních ploch 

 HA10 – Nemožnost otevření těžby - prověřit případně zažádat o zrušení CHLÚ (řešení mimo 

územní plánování) 

 SA07 – Sociálně vyloučená lokalita - v rámci ÚP zvážit návrh plochy přestavby, jinak řešení 

mimo územní plánování 

 

Veškeré problémy k řešení budou změnou ÚP prověřeny a případně budou navrhnuta příslušná 
opatření. 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 

c.a) Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje (PÚR ČR)  

ÚP Čelechovice na Hané byl vydán v souladu s Politikou územního rozvoje 2008. V současné době 

platí PÚR ČR v úplném znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 schválené vládou České republiky dne 

17. 8. 2020. Obec Čelechovice na Hané se nachází mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

Územní plán je v souladu s republikovými prioritami územního plánování. 

 

Změna č. 1 ÚP bude zpracována v souladu s Aktualizacemi č. 1, 2, 3 a 5 PÚR ČR.  

 

c.b) Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 

(ZÚR OK)  

Z nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

(ZÚR OK), vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje v roce 2008, jejíž Aktualizace č. 1 byla vydána 

uvedeným zastupitelstvem v roce 2011, Aktualizace č. 2b v roce 2017, Aktualizace 2a a Aktualizace 

č. 3 v roce 2019 vyplývají následně požadavky: 

 D33 – přeložka silnice II/449   

 D52 – m. č. Kaple - koridor pro přeložku silnice II/449 

 V4 – Připojení skupinového vodovodu Prostějov na skupinový vodovod Olomouc  

 biokoridor ÚSES RK 1446 

 biokoridor ÚSES 1434 

 respektovat kulturně historicky významné území Čechy pod Kosířem – Mánesův kraj (KKO2) 

Změna č. 1 bude zpracována v souladu se ZÚR OK v úplném znění po aktualizaci č. 2a. 
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d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle ust. § 55 odst. 4 

stavebního zákona 

Z celkové výměry zastavitelných ploch pro rodinné domy 8,960 ha je v současnosti využito 1,437 ha. 

K zastavění zbývá 7,523 ha zastavitelných ploch. Změnou ÚP budou prověřeny pouze individuální 

pozemky, které navazují na zastavěné území obce. 

 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny  

Na základě požadavků občanů a obce Čelechovice na Hané na pořízení změny územního plánu 

a vyhodnocení předcházejících kapitol vyplývá, že součástí Zprávy budou pokyny pro zpracování 

Změny č. 1.  

e.a) Rozsah území řešeného Změnou č. 1 územního plánu 

Řešeným územím je katastrální území Čelechovice na Hané a Studenec. Budou prověřeny zejména 

tyto požadavky: 

 Prověřit možné plochy pro bydlení, zejména na pozemcích parc. č. 2070, 2156, 193/1, 193/2, 

2266, 616/13, 616/12, 616/11, 616/10, 616/9, 616/8, 616/7, 616/6, 616/5, 616/4, 616/3, 616/2 

v k. ú. Čelechovice na Hané a parc. č. 53/1, 719 v k. ú. Studenec. 

 Z územní studie „Čelechovice na Hané – Hraničky“ do návrhu změny ÚP převzít pouze tyto 

prvky: upravit parametry plochy Zd2 a specifikovat charakter budoucí zástavby v plochách Zb1a 

a Zb1b (v podrobnosti ÚP). 

 Zrušit podmínění ploch Zb1a a Zb1b územní studií. 

 Prověřit úpravu návrhové plochy Zd31 na šířku 2 m, která bude vymezena při SZ hranici 

pozemků st. 155, parc. č. 152, parc. č. 654 v k. ú. Čelechovice n/H. Zbývající část plochy převést 

na stávající plochu pro bydlení SV. 

• Prověřit změnu pozemků parc. č. 971 a 1022 v k. ú. Čelechovice na Hané z plochy krajinné zeleně 

na plochu dopravní infrastruktury – silniční doprava DS z důvodu zajištění přístupu k pozemkům. 

• Prověřit změnu části pozemku parc. č. 929/2 v k. ú. Čelechovice na Hané z plochy veřejné 

prostranství – veřejná zeleň v záplavovém území ZV2 na plochu dopravní infrastruktury – silniční 

doprava DS. 

• Vypustit návrhové plochy Zb6 a Zd15 a navrhnout možné využití těchto ploch. 

 Prověřit rozšíření plochy pro rodinnou rekreaci RI v jižní části Studence, upravit regulativ tak, aby 

v těchto plochách nebylo možné stavět rodinné domy. Zahrnout do plochy rekreace zejména 

pozemky parc. č. 760, 759 a 151/16 v k. ú. Studenec. 

 Zmenšit návrhovou plochu pro bydlení Zb11 – navrhnout zde plochu pro občanskou vybavenost 

(hřiště) a prověřit, případně upravit trasu návrhové plochy dopravní infrastruktury Zd19. 

 Změnit pozemek parc. č. 2273 v k. ú. Čelechovice na Hané z plochy drobná držba NZ2 na stávající 

plochu pro bydlení SV a část pozemku při JZ hranici vymezit pro stavbu cyklostezky. 

 Prověřit možnosti umístění železniční zastávky Studenec. 

 Řešit parkovací plochy ve Studenci, zejména prověřit pozemek parc. č. 743 v k. ú. Studenec. 

 Prověřit možnost zbudování hřbitova nebo kolumbária. 

 Navrhnout možnou revitalizaci části plochy bývalého cukrovaru – vznik Industry parku. 
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 Navrhnout možné využití pozemku parc. č. 2393/1 v k. ú. Čelechovice n/H. 

 Prověřit možnost vzniku plochy přestavby u pozemků st. 43 a parc. č. 55/1 v k. ú. Studenec na 

plochu veřejného prostranství. 

 Změnit pozemek parc. č. 771 v k. ú. Studenec z plochy drobná držba NZ2 na stávající plochu 

dopravní infrastruktury DS (chodník). 

 Upravit plochu Zd10 tak, aby zde bylo možné vybudovat soukromá parkovací místa, zejména na 

částech pozemků parc. č. 18 a 19. 

 Prověřit možnosti vybudování cyklostezek na území obce s ohledem na možné napojení na 

sousední obce. 

 Prověřit plochy územní rezervy Rb1, Rd1 a Rd2. 

 Řešit účelové cesty v návaznosti na ukončené Komplexní pozemkové úpravy. 

 Prověřit problémy k řešení vycházející z ÚAP a případně navrhnout příslušná opatření. 

 V návaznosti na výše uvedené požadavky bude prověřena potřeba vymezení ploch veřejných 

prostranství a řešení technické infrastruktury. 

e.b) Požadavky na základní koncepci rozvoje území   

 Základní koncepce rozvoje obce řešená v ÚP Čelechovice na Hané se nemění. Požadavkem je i 

nadále takový návrh vyváženého rozvoje řešeného území, který bude napomáhat maximálnímu 

rozvoji a využití potenciálu území, a to ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje – pilíře 

hospodářského rozvoje, pilíře příznivého životního prostředí a pilíře soudržnosti společenství 

obyvatel území.   

 Obsah dokumentace Změny č. 1 bude přizpůsoben příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Bude aktualizován rozsah zastavěných a zastavitelných ploch. 

 Převést do stávajících ploch ty plochy, kde proběhla či probíhá realizace záměrů. 

 Změna č. 1 ÚP bude provedena nad aktuální katastrální mapou. 

 Změna č. 1 ÚP bude respektovat ukončené Komplexní pozemkové úpravy. 

 Změna č. 1 ÚP bude zpracována v souladu s aktualizacemi č. 1, 2, 3 a 5 PÚR ČR.  

 Změna č. 1 ÚP bude zpracována v souladu se ZÚR OK v úplném znění po aktualizaci č. 2a. 

 Jako podklad pro Změnu č. 1 budou sloužit územní studie Čelechovice na Hané – Hraničky 

schválená 21.11.2016, Územní studie krajiny SO ORP Prostějov schválená 8.10.2018 a dále 

územní studie a koncepční dokumenty pořízené Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

 

e.c) Požadavky vyplývající z projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Čelechovice na Hané za období 2014-2020 

 

 Prověřit kompenzaci nových záborů zemědělské půdy vypuštěním příslušného rozsahu (a bonity) 
ploch již schválených. 

 Respektovat vyhlášku MŽP 271/2019 Sb o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. 

 Zakreslit hranice zvláště chráněného území NPP Kosířské Lomy vč. ochranného pásma dle 
stávajícího vymezení. 

 Respektovat územně plánovací podklady, příp. vycházet z: 
o Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje; 
o Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s 

adaptací na změny klimatu; 
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o Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji; 
o Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje; 
o Územní studie problémových úseků silnice II/449 v koridoru Červenka – Smržice; 
o Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje; 
o Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje; 
o Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje; 
o Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. 
o platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí a koordinovat s nimi funkční a 

prostorové využití řešeného území (zejména veřejnou infrastrukturu nadmístního významu, 
skladebné části ÚSES apod.). 

 Respektovat tyto koncepční dokumenty v oblasti ochrany ovzduší: 
o Programem zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07 
o Národní program snižování emisí České republiky  
o Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 

 Respektovat požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

 Zapracovat do příslušných kapitol a výkresů požadavky Ministerstva obrany ČR dle vyjádření č.j. 
PVMU 21777/2020 ze dne 17.02.2021. 

 Zapracovat ochranné pásmo letiště Stichovice. 

 Prověřit přístup na pozemky parc. č. 676, 677, 678, 679 z plochy Zd2 bez jeho fixního vymezení 
v ÚP. 

e.d) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit 

Budou prověřeny plochy územní rezervy Rb1, Rd1 a Rd2. 

e.e) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

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

Změna č. 1 vymezí případné veřejně prospěšné stavby a vymezí pro ně potřebné plochy, rovněž 

případně budou vymezena veřejně prospěšná opatření a příslušné potřebné plochy. Pro řešené 

území nejsou uplatněny nové požadavky na asanace.  

e.f) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci 

Bude zrušeno podmínění ploch Zb1a a Zb1b územní studií.  

e.g) Případný požadavek na zpracování variant řešení  

Není požadováno. 

e.h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů např. požadavky na ochranu 

veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných 

surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými jevy) 

Dle výše uvedených a vyhodnocených územně plánovacích podkladů a dokumentací nevznikají 

zvláštní požadavky na vyhodnocení této kapitoly.  



12 

 

e.i) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Změny č. 1 a na uspořádání obsahu odůvodnění 

včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Čelechovice na Hané bude vypracována v souladu a v 

rozsahu, který vyžaduje stavební zákon, a členěna bude v souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, dále v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, v platném znění a v souladu se souvisejícími předpisy. 

Změna č. 1 územního plánu Čelechovice na Hané bude respektovat uspořádání Územního plánu 

Čelechovice na Hané. Změna bude zpracována v rozsahu měněných částí a bude obsahovat: 

 Textovou část 

 Grafickou část obsahující: 

o Výkres základního členění     1:5 000 

o Hlavní výkres       1:5 000 

o Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000 

Odůvodnění územního plánu bude obsahovat: 

 Textovou část 

 Grafickou část obsahující: 

o Výkres širších vztahů      1:25 000 

o Koordinační výkres      1:5 000 

o Koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území  1:5 000 

o Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL   1:5 000 

o Koncepce uspořádání krajiny     1:10 000 

o Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury –  

vodní hospodářství      1:5 000 

o Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury –  

energetika       1:5 000 

 

Výkresová část může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upravena. Změna územního 

plánu bude zpracována nad aktuálním mapovým podkladem. Grafická i textová část změny územního 

plánu bude zpracována dle metodiky MINIS. 

Návrh změny bude projektant v průběhu zpracování konzultovat s pořizovatelem a určeným 

zastupitelem obce Čelechovice na Hané. 

Odevzdání Změny č. 1: Jednotlivé fáze Změny č. 1 budou odevzdány v těchto počtech vyhotovení: 

Návrh Změny č. 1 pro jednotlivé fáze projednání – 2 tištěné a 2 digitální vyhotovení (ve formátu 

shodném s vydaným územním plánem (editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, 

*.doc, *.xls a needitované datové soubory ve formátu *.pdf a *.png). 

 

Konečné znění Změny č. 1 po jeho vydání zastupitelstvem obce – 4 tištěné a digitální vyhotovení. 

Digitální podoba bude obsahovat editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls 

a needitované datové soubory ve formátu *.pdf a *.png 

Vyhotovení úplného znění ÚP Čelechovice na Hané bude zpracováno ve 4 vyhotoveních (§ 165 

stavebního zákona) v listinné i digitální podobě (ve formátu shodném s vydaným územním plánem 
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(editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitované datové soubory 

ve formátu *.pdf a *.png).  

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv 

na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

Požadavky na změny podstatně neovlivňují koncepci platného územního plánu, proto dokumentace 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebude zpracována.  

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 

variant vyžadováno 

Variantní řešení se nepředpokládá 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního 

plánu 

Požadavky na změny podstatně neovlivňují koncepci platného územního plánu.  

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 

na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 

zjištěny 

Z analýzy stávajícího územního plánu a podnětů k němu nevyplývá nutnost řešit kompenzaci 

negativních dopadů na udržitelný rozvoj.  

j) Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  

Ze zprávy nevyplývá požadavek na aktualizaci ZUR OK. 

Změna č. 1 Územního plánu Čelechovice na Hané bude pořízena zkráceným postupem ve smyslu 
§ 55a a 55b stavebního zákona, v platném znění. 

 
 

Závěr 

Tato Zpráva o uplatňování Územního plánu Čelechovice na Hané za uplynulé období 2014 – 2020 byla 
ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením zastupitelstvu obce projednána 
přiměřeně v souladu s ustanoveními § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Zpráva, doplněná a 
upravená na základě výsledků projednání, bude předložena zastupitelstvu obce k projednání a 
schválení. 

 


