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1 ÚVOD
Územní plán obce Tršice představuje dohodu obce, občanů a státu při  souladu se zákony a obecně závaznými
právními předpisy o respektování způsobu využití území po dobu návrhového období.
V prosinci  roku 2000 obec Tršice pořídila urbanistickou studii obce zpracovanou v rozsahu konceptu územního
plánu. Urbanistická studie řešila katastrální území obce Tršice, které je současně jejím administrativně správním
územím. 

Zadání územního plánu s funkcí souborného stanoviska obce Tršice schválilo Zastupitelstvo obce Tršice na svém
zasedání, konaném dne 1. srpna 2002.

Návrh územního plánu obce Tršice tvoří: 
A. Textová, tabulková a dokladová část
B. Regulativy funkčního využití a uspořádání ploch 
C. Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 
D. Grafická část

Výkresy  v  měřítku  1  :  5  000  jsou  zpracovány  na  celý  katastr.  Výkresy  v  měřítku  1  :  2000  jsou  zpracovány  
pro současně zastavěné a zastavitelné území. Širší vztahy jsou v měřítku 1 : 25 000. 

Návrh územního plánu obce má závaznou a směrnou část, která je navržena v Regulativech využití a uspořádání
území. 

Závazná část obsahuje: 
• zásady urbanistické koncepce 
• zásady funkčního uspořádání území 
• funkční a prostorové regulace 
• zásady uspořádání dopravy 
• zásady uspořádání občanského a technického vybavení a nakládání s odpady 
• zásady pro tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, ochranu krajiny a ÚSES 
• limity využití území 
• plochy pro veřejně prospěšné stavby 

2 ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE
Zástavba  ve  stávajícím  zastavěném  území  se  vyznačuje  poměrně  velkou  architektonickou
rozmanitostí, Jednotlivé obce jsou vybaveny technickou infrastrukturou a občanským vybavením podle postavení
z  minulých  let.  Jádro  řešeného  území  tvoří  obec  Tršice,  zde  je  správní  centrum  území  a  takřka  veškerá
potřebná vybavenost.

Úkolem je doplnit řešené území chybějícími prvky technické i občanské vybavenosti tak, aby celek působil
harmonicky,  tzn.,  že  funkční  plochy  v  území  jsou  zastoupeny  v  ideální  míře  ve  vztahu  
k významu, velikosti a potřebám a finančním možnostem obcí.

Návrh  respektuje  dispoziční  založení  všech  obcí,  zdůrazňuje jejich  centra  a  kompletuje  plochy  chybějící
vybavenosti a pěších tahů. Je navrženo doplnění nebo úprava skeletu místních a účelových komunikací tak, aby
došlo ke zklidnění obytné zóny řešených obcí.

Hlavní  objekty a  zařízení  občanské vybavenosti  jsou respektovány v celém rozsahu,  jejich  rozšíření,  event.
redukce je odvislá od ekonomické situace, aktivity a potřeb obce, ale i soukromých podnikatelů této sféry.  Je
třeba  znovu  prověřit  skutečné  potřeby  obci  v  oblasti  kulturně  společenské  a  tělovýchovné.  
V první etapě hodnocení přispěje i bilancování stávajících nevyužitých prostor na území obcí.

Výrobní  zařízeni  jsou  rovněž  v  zásadě  respektována,  je  třeba  sladit  zájmy  podnikatelů  se  zájmy
celospolečenskými v oblasti  dopadu provozu těchto zařízení na  životní prostředí.  Je bezpodmínečně nutné
řešit obsluhu výrobních zařízení tak, aby co nejméně narušovala život obcí.
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Rekreační plochy chatovišť'  nebudou v žádném případě dále rozšiřovány, plochy zahrádkových kolonií budou
svým rozsahem rovněž stabilizovány.

2.1 Plochy bydlení

Ve všech částech převažuje a je situována kolem silničního tahu. Tento prostor  se později historicky pojímá
jako  prostor  návsi,  další  zástavba  se  rozšiřuje  i  do  dalších  částí,  vzdálenějších  od  centra.  Návrh  respektuje
veškeré objekty i plochy zóny bydlení, v řešeném území nejsou vytipovány plochy asanačních úprav. V rámci
zachování původní dispozice ulice je třeba dodržet stavební čáru i formu dostavby (řadový dům nebo izolovaný
dům s vhodným architektonickým napojením novostavby na sousední objekty – např. zeď s širokým vjezdem).

Plošné  asanace  nejsou  navrženy.  Likvidace  objektů  bude  probíhat  pouze  z  důvodů  zchátralosti  objektů  
z důvodů stáří objektu nebo z důvodů radikální přestavby.

Objekty, které nevyhovují z hlediska stavebního, provozního a hygienického by měly být modernizovány nebo
nahrazovány novými.  Veškerá  nová výstavba by již  měla  být řízena a usměrňována alespoň stavební  čarou,
výškou objektu a tvarem střechy. Architektonický výraz objektů by měl respektovat charakter obce.

Plocha  obytného  území  se  dá  klasifikovat  jako  polyfunkční,  je  možno  uvažovat  s  umísťováním  drobných
provozoven jak zařízení občanské vybavenosti, tak i drobných výrobních dílen.

2.2 Plochy občanského vybavení

Zařízení občanské vybavenosti  (0V)  výhledově nezmění  zásadně svůj  rozsah.  Dá se říct,  že velikost  a rozsah
těchto zařízení je úměrný velikosti, potřebám a finančním možnostem obce, je stabilizovaný. 

Během návrhového období dojde jistě  ke změnám ve využití  stávajících  objektů co do náplně i  ke změnám
vlastnických vztahů. Neměla by se nějak extrémně měnit funkčnost zařízení.

2.3 Plochy pro podnikatelské aktivity

TRŠICE:
Areál závodu Alfanametal je situován v návaznosti na zemědělskou farmu v západní části Tršic. Dle připomínek
a  stížností  obyvatel  přilehlého  území  je  v  tomto  závodě  v  rámci  úspor  porušován  předepsaný  výrobně
technologický proces a odvětrávání provozu neprobíhá přes lapače a filtry, takže okolí závodu je obtěžováno
zápachem. V tomto směru by mělo dojít k nápravě ze strany vedení závodu, navíc by mohla být plocha kolem
areálu doplněna výhledově vysokou zelení, která by alespoň částečně tvořila izolační clonu.

VACANOVICE:
Velkoplošná  reklama,  zámečnictví  -  zařízení  je  situováno  ve  zrekonstruovaném  hospodářském  objektu  
s  dostavbou.  Jde  o  příklad  vyšší  architektonické  úrovně a  citlivého  využití  stávajících  prostorových  kapacit  
v zastavěném území obce.

2.4 Plochy zemědělské výroby a služeb

TRŠICE:
Stávající zařízení jsou zastoupena zemědělskými areály, které souvisí s provozováním zemědělské výroby a to
jak rostlinné, tak i živočišné.

Největší  plochu  zabírá  zařízení  Tršické  zemědělské  a.s.  Tršice,  zařízení  Zemědělského  družstva  Tršicko.  
V  severní  části  obce  Tršice  leží  pří  vjezdu do obce od  Doloplaz  správní  centrum tohoto družstva.  Původně
nadstandardně  rozsahem  i  vybavením  sloužil  areál  jako  administrativní  a  společenské  centrum,  navíc  
s mechanizačním dvorem. V současné době jsou tato zařízení využívána různými subjekty. Prostorová kapacita
zařízení není stoprocentně využita.

Farma živočišné výroby spolu s mechanizačním dvorem je v Tršicích situována západně od obce při silnici na
Lipňany, Současná kapacita živočišné výroby je redukována pouze na chov 100 ks prasnic, což představuje roční
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výkrm selat zhruba v počtu 1200 ks.  Tato kapacita nebude v žádném případě zvyšována, je navrženo pásmo
hygienické ochrany v rozsahu cca 200 m od oplocení.

Chmelařství - družstvo Žatec, areál česačky a sušírny chmele leží při silnici na Lazníky, v JV části obce Tršice. Jde
o sezonní zpracování chmele (14 dní v roce), okolí je po dobu provozu zatíženo dopravou a hlukem.

ZÁKŘOV:
Areál bývalé farmy ZD - v současné době umístěn provoz kovovýroby.

HOSTKOVICE:
Původní  zařízení  ZD -  objekt  stáje  a  objekt  ocelové  haly  na východní  straně zástavby  jsou v  nevyhovujícím
stavu, hala by měla být výhledově přemístěna nebo asanována, zděný objekt může být rekonstruován a využit
svou prostorovou kapacitou například pro drobné řemeslné činnosti.

PŘESTAVLKY:
Zemědělský areál jižně od obce je využíván soukromým podnikatelem, zůstává ve stejném rozsahu, návrhem je
respektován, provozem by neměl negativně působit na okolí.

LIPŇANY:
Objekt  stáje  na  severovýchodní  straně  zástavby  v  areálu  formy  ZD  je  v  nevyhovujícím  stavu,  může  být
rekonstruován a využit svou prostorovou kapacitou například pro drobné řemeslné činnosti.

VACANOVICE:
Areál farmy ZD, který leží na severním okraji obce, je v havarijním stavu. Je třeba alespoň zajistit bezpečnost
kolem ocelové haly, která je v havarijním stavu. Kvalita stáje není rovněž taková, aby bylo možno bez dalších
investici uvažovat s jejím využitím. Je potřeba tuto situaci řešit, je navrženo využití celého areálu s tím, že musí
být rekonstruován.

Ostatní  drobné  provozovny  zemědělského  i  průmyslového  charakteru  na  území  obce  jsou  návrhem
respektovány  v  celém rozsahu,  nejsou  jmenovitě  evidovány  jednotlivé  subjekty,  dochází  k  častým změnám
vlastnických vztahů, pro potřeby ÚP nejsou tyto údaje stěžejní. 

Rozvojové plochy: 
Stávající  rozsah  a  z  cca  70%  nevyužité  prostorové  kapacity  zařízení  zemědělských  farem  je  třeba  brát  
v úvahu při stanovení eventuálních potřeb rozvoje této sféry v jednotlivých obcích. Rekonstrukce stávajících
areálů se předpokládá hlavně v obci Hostkovice, Lipňany a Vacanovice, kde je stav objektů takřka kritický. Buď
dojde  k  úpravě  a  využití  stávajících  objektů  nebo  budou  výhledově  tyto  stavby  asanovány.  Bez  ohledu  
na momentální potřebu je třeba tyto areály alespoň minimálně udržovat.

Na  žádost  obce  byla  do  návrhu  doplněna  plocha  AV1,  která  je  zasažena  trasou  elektrického  vedeni  VN  
s vymezeným ochranným pásmem, z jižní strany je limitována plochou chmelnice.

Ze strany stávajících provozních zařízení nebyly Územní požadavky nárokovány

Během návrhového období dojde jistě  ke změnám ve využití  stávajících  objektů co do náplně i  ke změnám
vlastnických vztahu. Neměla by se nějak extrémně měnit funkčnost zařízení.

2.5 Plochy sportovně rekreační

Pro každodenní sportovně rekreační vyžití obyvatel slouží hřiště (mimo Hostkovic a Zákřova). Blízkost lesních ploch
u všech částí obce umožňuje realizaci procházek v bezprostřední blízkosti bydliště.

Zahrádkaření  je  další  rekreační  aktivitou,  zastoupenou  centrálně  na  plochách  severně  nad  Tršicemi  a  v  části
Hostkovice a Přestavlky. Tyto zahrady užívají většinou obyvatelé z Olomouce a nejbližšího okolí, místních uživatel je
menšina. Toto platí i o obsazení chatové lokality v části Přestavlky. Stávající plochy jsou respektovány, nebudou již
dále  rozšiřovány.  Případná  výstavba  zahradních  domků  a  oplocení  musí  respektovat  podmínky  dané  obecní
vyhláškou ve formě regulativů.
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Řešené území není pro dlouhodobou rekreaci vůbec vybaveno. V současné době je obyvatelstvo řešeného území
nuceno využívat vzdálenějších lokalit pro dlouhodobější rekreaci. Nejbližší možná centra se nabízí bud v Beskydech
nebo v Jeseníku.
I  když  se  v  řešeném  území  vyskytuje  několik  chat,  nejsou  v  žádném případě ani  výhledově  klasifikovány  jako
objekty trvalého bydlení, takže není uvažováno ani výhledově s technickým dovybavením tohoto území (vodovod,
plyn, kanalizace, atd.).

Hlavní činností rekreačních aktivit je cykloturistika. Terénní reliéf a charakter místních tras umožňují provozování
tohoto druhu sportu.  Řešeným  územím  prochází  regionální  cyklotrasa „Jantarová  stezka“.  Rovněž  silnice  Ill.tř,
procházející regionem jsou vzhledem ke své malé dopravní zátěží poměrné ve velké míře využívány. Cykloturistika
představuje v současné době nejvýznamnější odvětví sportovního a rekreačního vyžití.

2.6 Plochy technického vybavení

Menší  doplnění  místních  komunikací  je  vyvoláno  potřebou  rozvoje  jednotlivých  ploch,  úpravy  jsou  vyvolány
změnou trasy ll/436.

Stávající vybavenost je v celém rozsahu respektována. Většina zařízení technického vybavení slouží jednoznačně
potřebám obce, pouze čerpací stanice pohonných hmot při silnicí na Lipňany má vyšší význam.

V obci Tršice je vytypovaná plocha pro vybudování řadových garáži. Nabízí se k využití prostor vedle stávajících
garáží,  dopravní  obsluha  zůstává  stejná.  Parkovací  stání,  úprava  povrchů  komunikací  a  chodníků,  doplnění
veřejného osvětlení a drobně architektury a úprava zeleně budou realizovány v rámci rekonstrukce prostorů návsí
jednotlivých částí obce.

Řešené území je doplněno návrhem o rozvojové plochy, potřebné pro realizaci čistíren odpadních vod, trafostanice
a plochy pro vybudování odstavných parkovacích ploch, obslužné komunikace, účelové komunikace, tras chodníků
a liniemi vedení inženýrských sítí.

2.7 Plochy těžby

Řešené území není zatím poznamenáno těžbou surovinové základny, ani v návrhovém období nebude.

2.8 Plochy zeleně a vodní plochy

Řešené  území  nemá  v  zastavěném  území  zastoupeny  plochy  zelené  v  dostatečné  míře.  Zeleň  předzahrádek
neuspokojuje potřebu této funkce.  V každé části  obce se vyskytuje plocha malého parčíku, převážně na návsi  
u  kaple.  l  když  většina  částí  zastavěných  území  řešeného  regionu  sousedí  s  plochami  lesa,  je  třeba  doplnit  
v jakékoliv míře chybějící zeleň a stávající v maximální možné míře respektovat a chránit.

Minimální  procento  území,  které  tvoří  zalesněné  plochy  na  katastru  obcí,  jsou  udržovány  v  systému  lesního
hospodářství i přes to, že postupně dochází k privatizaci i v této oblastí.
Na katastru obcí neprobíhá intenzívní těžba, která by narušovala život obce. Většina ploch, tvořící součást kostry
ÚSES místního významu, je klasifikována právě na plochách lesa.

V řešeném území jsou zastoupeny poměrné v bohaté míře i vodní plochy. Systém vodní nádrže v Tršicích spolu  
s plochami rybníků v celé údolnici vytváří pozoruhodný přírodní komplex, který má spolu s doprovodnou zelení
vysokou biologickou i estetickou hodnotu. Vodní nádrže v ostatních částech řešeného území tvoří svou polohou
atraktivní prvek zastavěných území, je třeba je dle možnosti revitalizovat, eventuálně rozšířit.

Vodní toky jsou zastoupeny ve všech částech řešeného území. V části řešeného území jižně od Zákřova je hájena
přírodní lokalita pro výhledovou akumulaci vody. Je graficky vyznačena v grafické části.

α) Meliorační úpravy

Realizace převážné většiny melioračních úprav v řešeném území spadá do období sedmdesátých až osmdesátých
let. Jedná se o plochy na všech katastrálních územích řešeného prostoru. Celý meliorační systém na řešeném území
je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy v Olomouci (pův. OMS).
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β) Protierozní úpravy 

EXTRAVILÁNOVÉ VODY
Území okolí  obce, které je intenzivně zemědělsky  využívané,  má mírný sklon k mělké údolnici,  kterou protéká
potok Olešnice. Do obce a do potoka je za deště transportováno určité množství sedimentů. Situace je příznivější v
místech zatravněných nebo zalesněných ploch kolem zástavby a těch je většina. Pro snížení zanášení stávajících
kanalizací a tím zvýšení jejich průtočnosti je nutno ověřit stav a funkčnost stávajících lapačů splavenin na vtocích
do kanalizace, případně je vyčistit a rekonstruovat.

Opatřeními v celém povodí je třeba dosáhnout co nejvyrovnanějšího povrchového odtoku s maximální akumulací
vody v povodí a snížení množství unášených sedimentů. Řešení odtoku dešťových vod musí být komplexní, nejen
vodohospodářskými  opatřeními,  ale  i  opatřeními  organizačními  (osevní  postupy,  velikost  a  tvar  pozemku,  …),
opatřeními  agrotechnickými  (vrstevnicová  orba,  změna kultur,  pásově  střídáni  kultur),  a  stavebně  technickými
úpravami (příkopy, hráze, průlehy, zelené pásy).

V  řešeném  území  nejsou  vzhledem  k  charakteru  terénní  konfigurace  a  skladby  kultur  na  parcelách  
v  návaznosti  na  zastavěné  území  zaznamenány  případy  extrémního  působení  extravilánových  vod.  Z  tohoto
důvodu nemusela být navržena ani plošná protierozně opatření ve formě záchytných příkopů, zelených pásů nebo
poldrů na zachycení extravilánových vod.

2.9 Nemovité kulturní památky

Z hlediska zájmů státní památkové péče se na řešeném území nachází památky místního významu a ty je nutno
respektovat. 

Jedná se o:
- objekty zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek
- památky místního významu
- archeologické památky

Všechny nemovité kulturní památky (zapsané ve SZ) a památky místního významu musí být zachovány a chráněny
před poškozením.

a) Archeologické památky

V katastru obce jsou dle sdělení Památkového ústavu v Olomouci evidovány lokality s významnými archeologickými
nálezy.

Celé řešené území je nutno považovat za území s archeologickými nálezy (zákon č. 20/87 Sb. O státní památkové
péči,  ve  znění  pozdějších  předpisů)  a  z  tohoto  faktu  vyplývající  zákonné  oznamovací  povinnosti  
v případě zemních zásahů do terénu.

3 ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

3.1 Členění území

V územním plánu je řešené území rozčleněno podle způsobu funkčního využití. Ve výkrese č.  1 a 2 zobrazené
členění je závazné.

Funkční zonace je závazná pro novostavby, přístavby, nástavby, změny využití  objektů a pozemků. Podrobnější
členění funkčních ploch je směrné, pokud není stanoveno jinak.

Zóny jsou členěny na urbanizované a neurbanizované. Většina urbanizovaných ploch je polyfunkční, vyznačují se
prolínáním různých funkcí, neurbanizované zóny bývají monofunkční - homogenní ve způsobu využití.

Pro každou zónu je uvedena charakteristika, která vymezuje její hlavní funkce v území, tj. funkce, které převažují.
Pro  realizaci  nových  záměrů  jsou  uvedeny  další  možnosti  -  přípustné  doplňkové  a  funkce  nepřípustné.  Jsou
stanoveny i hlavní zásady prostorové regulace.
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Všechny plochy jsou dále členěny na plochy stabilizované a rozvojové /stav a návrh/. Členění funkčních ploch: viz
legenda grafické části

Vymezení pojmů-
urbanizované území (zastavitelné) -  tvoří  plochy uvnitř  vymezeného území  obce a  plochy navržené územním
plánem k zastavění
součástí urbanizovaného území mohou přitom být i plochy nezastavitelné (např. veřejná zeleň)

neurbanizované území (nezastavitelné - volná krajina) - je území souvisle nezastavěné a pozemky, které nejsou
územním plánem určeny k zastavění
všechny  plochy  mimo  hranicí  zastavitelného  území,  kde  zůstává  zachován  nebo  je  navrhován  účel  využití  ve
prospěch zeleně, vodních ploch nebo jiných volných ploch (např. ZPF,…)

funkční  zóny -  jsou  prostorově  ucelené  části  urbanizovaného  nebo  neurbanizovaného  území,  které  jsou
charakterizovány stávajícím nebo navrženým funkčním využitím

stabilizované plochy - plochy, na kterých funkční ani prostorové uspořádání nedozná podstatných změn

rozvojové plochy - plochy, ve kterých dojde k podstatné změně funkčního nebo prostorového uspořádání (nebo
obou)

Současně zastavěné území ve smyslu zákona č. 50/ 1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je tvořeno plochami
skutečné zastavěnými a plochami s nimi funkčně souvisejícími.

hranice zastavitelného území - je obrysová hranice ploch, připouštějících  výstavbu v řešeném území.  Navazuje
téměř  ve  všech  případech  na  hranici  současně  zastavěného  území,  výjimku  tvoří  plošná  zařízení  technické
vybavenosti.

Zastavěné území je změnou č. 4  aktualizováno.

Řešené obce budou rozvíjeny jako souvisle urbanizované celky. V rámci širších vztahu jsou respektovány záměry,
vycházející z ÚPO vyššího územního celku. Budou dodrženy zásady urbanistické koncepce, funkční členění území,
uspořádání dopravy a technického vybavení, zásady regulace a vymezení veřejně prospěšných staveb, zakreslených
ve výkresech č. 1 - 6.

ÚPN respektuje dispoziční založení obcí. Znamená to tedy, že případné rekonstrukce objektů v centrálním prostoru
budou i nadále zachovávat stavební čáru, podlažnost i tvary střech.

Veškerá nová výstavba musí svými proporcemi a v optimální míře i architektonickým pojetím i použitými materiály
odpovídat tradičnímu charakteru zástavby a v případě rekonstrukcí a přestaveb k němu směřovat.

Urbanistické podmínky a stupeň jejich závaznosti je členěn podle urbanistické exponovanosti lokality. Graficky jsou
vyznačeny v grafické části a text je obsahem této přílohy. 

3.2 Seznam funkčních ploch užívaných v územním plánu obce

b) Zastavěné a zastavitelné území 

B … PLOCHY BYDLENÍ 
Bč - čistí bydlení v RD
Bz - bydlení venkovského typu v RD
Bd - bydlení v bytových domech 

OV … PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 
Oa - plochy pro administrativu
Oc - plochy církevní
Okz - plochy pro komerční zařízení, sociální služby
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Ok - kultura
Oš - školství

AV … PLOCHY AKTIVITY VÝROBY A SLUŽEB
AVp - plochy podnikatelských aktivit 
AVz - výroba zemědělská 

R … PLOCHY A REKREACE A SPORTU 
Rch - chatová rekreační lokalita
Rkz - zahrádkářská kolonie 
Rh - hřiště
Rh - koupaliště
Ro - ostatní sporty a rekreační aktivity 

D … DOPRAVA
- liniové  stavby  (rychlostní  komunikace,  silnice,  místní  komunikace,  účelové  komunikace)  a  veřejná

prostranství jsou bez kódu
Dp - doprava v klidu (parkoviště, odstavná stání)
Dg - garáže

T … PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
- liniové stavby jsou bez kódu 
Tf - trafostanice
Tph - čerpací stanice PHM
Ts - studna
Tv - vodojem
Tčov - čistírna odpadních vod 
To - ostatní technická zařízení
Tb - věž BTS

c) Nezastavitelné území 

Z … PLOCHY ZELENĚ 
Zu - uliční zeleň ve formě trávníků a nízkých keřů
Zh - hřbitov
Zp - vysoká, parkově upravená zeleň
Zl - liniová, vysoká zeleň, forma aleje nebo širších pásů

L … PLOCHY LESŮ 

ZPF … ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Po - orná půda 
Pch - chmelnice
Ps - speciální kultury - sady, zahrady 
Pt - louky a pastviny 
Zk - ostatní krajinná zeleň 

H … VODNÍ TOKY A PLOCHY 
- ve výkresové části jsou bez kódu

OP … PLOCHY OSTATNÍ 
OPs - stará zátěž

d) Rozdělení ploch z hlediska návrhového období 

STÁVAJÍCÍ (STAV) 
- plochy,  jejichž  funkční  a  prostorové  uspořádání  je  bez  větších  plánovaných  změn  (prvky  shodné  se

současným stavem) 
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NAVRŽENÉ (NÁVRH) 
- plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami v návrhovém období do roku 2018

4 FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ REGULACE

4.1 Zastavitelné území

a) Plochy bydlení - B

Jako plochy pro bydlení jsou vymezeny plochy, ve kterých má bydlení rozhodující podíl a význam. V rámci výstavby
objektů je nutné zabezpečit odstavování (garážování) osobních automobilů obyvatel. 

Podle podílu jiných činností i podle charakteru zástavby jsou tyto plochy zařazeny do funkčních typů: 
Bč - čisté bydlení v RD
Bz - bydlení venkovského typu v RD
Bd - bydlení v bytových domech 

STÁVAJÍCÍ STAV -
Charakter  zástavby  obcí  řešeného  území  odpovídá  popisu  většiny  hanáckých  obcí,  který  bývá
specifikován těmito prvky:
„Typický půdorys hanácké vesnice je ulicový (s ulicovou návsí).  Obytné stavení je delší  stranou  obráceno do
návsi,  k  obytné  budově  se  připojuje  hospodářské  stavení  s  chlévy,  velká  stodola  stojí  samostatně  
na  konci  zahrady.  Střechy  všech  staveb  jsou  sedlové.  Návsi  vévodí  kostel  (současně  tvořící  významnou
krajinnou dominantu), popř. kaplička. V okolí obce při cestách jsou boží muka."

Zástavba je silně různorodá, původní zástavba rodinných domků je doplňována objekty různé architektonické a
technické úrovně. Možnosti rozvoje tohoto území jsou jednoznačně limitovány terénní konfigurací celého území,
přírodními podmínkami, společensko-historickým vývojem a tedy i postavením obce v rámci regionu a v neposlední
řadě současným technickým vybavením území. Vzhled i hmota jednotlivých stavení vykazují charakteristické znaky
místního regionu. Zástavba je převážné přízemní, prostor sedlových střech je využíván jako skladovací prostor, v
poslední  době stále  více  přebudováván  na podkrovní  obytný prostor.  V řešeném území  je  několik  negativních
případů stavebních úprav.

Výstavba na území obce v posledním období stagnovala, nové realizovanými objekty jsou rodinné domky v
největší míře v centru Tršic.

NÁVRH -
Rozvojové plochy: 
TRŠICE - B 1,2,3,14
ZAKŘOV - bez nových lokalit pro výstavbu
HOSTKOVICE - B 4,5
LIPŇANY - B 6,7
PŘESTAVLKY - B 8,9,12,13
VACANOVICE - B 10,11

Plochy  možné  pro  výstavbu  rodinných  domů  jsou  několikanásobně  předimenzované.  V  žádném  případě
neodpovídají  potřebám  obce,  je  možno  poskytnout  plochy  pro  výstavbu  rodinných  domů  stavebníkům  
z  příměstské  oblasti  Olomouce.  Nevyužitá  kapacita  stavebních míst  bude držena jako rezerva  pro ponávrhové
období.

Hustota  zástavby  bude ovlivněna  charakterem  výstavby  rodinných  domů,  jejich  druhem  a  nároky  na
rozsah pozemků. Doporučuje se nepřekračovat výměru parcel přes 1000 m2.

Limity v ploše -
B1 - bez limitů
B2 - OP lesa, částečné OP elektrické vedeni VN
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B3 - OP elektrické vedeni VN
B4 - silniční OP
B5 - bez limitů
B6 - východním okrajem plochy je taženo el, vedení VN 22kV
B7 - bez limitů
B14 - silniční OP

Funkční regulace 
Přípustné jsou: 
- rodinné domy s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, 
-  obchody,  provozovny  veřejného  stravování  a  nerušící  provozovny  služeb,  které  slouží  pro  potřebu  obyvatel
přilehlého území, 
- stavby církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely. 

Regulativy pro výstavbu - přízemní objekty s využitím podkroví, šikmé střechy, hřeben orientován rovnoběžné s
uliční čarou

Podmíněně přípustné jsou: 
- ubytovací zařízení, 
- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi, 
- stavby pro správu, 
- zahradnické provozy 

Nepřípustné jsou: 
- výrobní provozy zatěžující životní prostředí, 
- skladové hospodářství. 

Stavby, které nejsou vyjmenované, jsou nepřípustné. 

b) Plochy občanské vybavenosti - OV

Veškeré plochy občanské vybavenosti jsou zakresleny a popsány v grafické části UP

STÁVAJÍCÍ STAV -
Kódem OV jsou značeny plochy občanské vybavenosti jednotlivých částí.

NÁVRH -
Nové plochy nejsou územním plánem navrhovány.  Návrh pouze doplňuje plochami některá zařízení tak,  aby
bylo možno výhledově zlepšit vybaveni okolního zázemí těchto zařízení.
V  rámci  plochy  a  plochy  sousední  budou  realizována  i  parkoviště  s  potřebným  počtem  stání.  Bude
doplněno zelení.

Rozvojové plochy: 
O1 – výstavba občanské vybavenosti (plocha jižně pod areálem školícího střediska v Tršicích) 
O2 - výstavba občanské vybavenosti (střed obce Tršice, navazuje na stávající vybavenost)
O3 – výstavba komerčního zařízení (severní část obce Tršice
O4 – zázemí pro stávající vybavenost (střední část obce Hostkovice)
O5 - zázemí pro stávající vybavenost (severní část obce Lipňany)
O6 – rozšíření stávající plochy hřbitova

Funkční regulace 
Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení, které slouží občanskému vybavení. 
Jedná se o zařízení maloobchodu, stravování, školství, kultury, zdravotnictví. S ohledem na svou funkci, nebo svým
stavebním charakterem neumožňují integraci s bydlením. 

Přípustné jsou: 
- služební a pohotovostní byty 
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Regulativy pro výstavbu: výška objektů nepřesáhne 2 podlaží, možnost využití podkroví, šikmé střechy.

Podmíněně přípustné jsou: 
- služby nevýrobního charakteru. 

Stavby, které nejsou vyjmenované, jsou nepřípustné. 

c) Plochy výroby - AV

Území výroby a služeb je neslučitelné s bydlením.

STÁVAJÍCÍ STAV -
Všechny  obce  si  zachovaly  v  rozsahu  celého  území  měřítko  zástavby,  výjimku  tvoří  areály
zemědělského závodu v okolních obcích, ale hlavně přímo v Tršicích, které se svým charakterem vymykají z
obrazu hanáckého venkova.

NÁVRH –
Rozvojové plochy: 
AV1 – areál výrobních a skladovacích aktivit (JV část obce Tršice)

Funkční regulace 
Přípustné jsou: 
- výrobní služby, opravárenské a servisní provozy 
- administrativní, sociální a jiná vybavenost sloužící firmě 
- výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury 
- v rámci areálu je rovněž přípustné a dokonce žádoucí budování dopravně obslužných zařízení - parkování apod. 

Regulativy pro výstavbu: výška objektů nepřesáhne 2 podlaží, šikmé střechy.

Podmíněně přípustné jsou: 
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost,  či  majitele a vedoucí provozoven, které jsou součástí  výrobní
provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejího pozemku a do jejího stavebního objemu. 

Nepřípustné jsou: 
- plochy bydlení

Stavby, které nejsou vyjmenované, jsou nepřípustné. 

d) Plochy rekreace a sportu - R

Jsou zde zahrnuty sportovně rekreační areály nebo samostatná sportoviště (nikoliv hřiště u občanské vybavenosti -
školní apod.). Jsou určena pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu. 

STÁVAJÍCÍ STAV -
V území se nachází sportovně rekreační areály. 

NÁVRH –
Rozvojové plochy: 
R1 – areál sportu v obci Tršice (veřejně prospěšná stavba v severní části obce Tršice)
R2 – sportovní hřiště v Hostkovicích (veřejně prospěšná stavba ve východní části obce Hostkovice)

Funkční regulace 
Přípustné jsou:
- objekty doprovodných služeb pro sportovní a rekreační zařízení (např. stravovací zařízení). 

Podmíněně přípustné jsou: 
- administrativní budovy 
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Stavby, které nejsou vyjmenované, jsou nepřípustné. 

INDIVIDUÁLNÍ REKREACE 
Slouží  pro  soustředěnou  individuální  rekreaci  v  rekreačních  chatách,  chalupách  nebo  zahradních  domcích  
na ZPF, LPF, případně ostatních plochách. 

STÁVAJÍCÍ STAV -
Na katastru se nachází zahrádkářská a chatové kolonie.

NÁVRH -
Nové plochy individuální rekreace nejsou navrženy.

Funkční regulace 
Přípustné jsou:
- přístavby zahradních domků a rekreačních chat pouze na stávajících plochách individuální rekreace, 
- výstavba nezbytných technických zařízení. 

Stavby, které nejsou vyjmenované, jsou nepřípustné.

e) Doprava - D

Liniovým prvkům a stávajícím plochám není přiřazován žádný kód.  Dopravní plochy (prostor) jsou značeny pouze
barvou. 

DOPRAVA V KLIDU (PARKOVIŠTĚ, ODSTAVNÁ STÁNÍ)
Jsou plochy zařízení statické dopravy,  které  svým významem a velikostí  vyžadují  vyčlenění  samostatné funkční
plochy. Jedná se o garáže, parkovací plochy a odstavná stání. 

STÁVAJÍCÍ STAV -
Stávající  vybavenost  je  v celém rozsahu respektována.  Většina  zařízení  slouží  jednoznačně potřebám obce,
pouze čerpací stanice pohonných hmot při silnicí na Lipňany má vyšší význam. Stávající parkoviště a garáže jsou
značeny pouze barvou. 

NÁVRH -
Menší doplnění místních komunikací je vyvoláno potřebou rozvoje jednotlivých ploch, úpravy jsou vyvolány
změnou trasy ll1436. Je navržena přeložka silnice II. tř.  - II/436 a napojení stávající silnice III/43619 na přeložku II.
tř. - II/436. 

V  obci  Tršice  je  vytypována  plocha  pro  vybudování  řadových  garáži.  Nabízí  se  k  využití  prostor  vedle
stávajících garáží, dopravní obsluha zůstává stejná.  Parkovací stání, úprava povrchů komunikací a chodníků,
doplnění veřejného osvětlení a drobně architektury a úprava zeleně budou realizovány v rámci rekonstrukce
prostorů návsí jednotlivých částí obce.

Rozvojové plochy: 
D1 – průtah silnice II. tř. (II/436) – přeložka přes severní část území Tršic 
D2 – napojení stávající silnice III/43619 na přeložku D1
D3 – úprava křižovatky silnic v jižní části návsi obce Tršice
D4 – řadové garáže
D5 – místní komunikace lokality B2
D6 – místní komunikace lokality B3
D7 – pěší trasa Hostkovice
D8 – místní komunikace k ČOV v Přestavlkách
D9 – chodník k rekreačnímu areálu ve Vacanovicích

Funkční regulace 
Regulativy pro výstavbu – přízemní objekty, šířka komunikace 3 – 6 m, šířka pěších tras min. 1,2 m, 

Podmíněně přípustné jsou:
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- malé provozovny služeb a drobný prodej související s dominantní funkcí. 

Stavby, které nejsou vyjmenované, jsou nepřípustné. 

f) Plochy technického vybavení - T

Slouží  pro umístění  staveb  a  zařízení  sloužících  pro provozování  zásobovacích  sítí  a  zneškodňování  tekutých  i
tuhých odpadů, které svým charakterem, významem anebo velikostí vyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy.
Stavby  a  zařízení  technického  vybavení  lze  umístit  i  ve  všech  plochách,  ve  kterých  se  stavby  tohoto  druhu
připouštějí nebo podmíněně připouštějí nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného území. 

STÁVAJÍCÍ STAV -
V  řešeném  území  je  řada  liniových  i  plošných  zařízení  technické  vybavenosti,  která  byla  návrhem
respektována a doplněna o další chybějící zařízení. Většina z nich má specifický vliv na okolí, ten je  vyjádřen
pokrytím území ochranným pásmem. Ta jsou vyznačena graficky  jak  v hlavním výkrese,  tak  i  ve výkrese
dopravy a technického vybavení. 

NÁVRH -
Jsou navrženy plochy pro čistírny odpadních vod pro části – Tršice, Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice a
využití stávající trafostanice u plochy B2. 

Rozvojové plochy: 
T1 - ČOV V Tršicích
T2 - trafostanice v lokalitě B2 v Tršicích
T3 - ČOV Hostkovice
T4 - ČOV Lipňany
T5 - ČOV Přestavlky
T6 - ČOV Vacanovice

Funkční regulace 
Ve všech funkčních typech jsou kromě vlastních technologických zařízení - 

Přípustné jsou:
-  hygienické  a  sociální  vybavení  provozovatele,  zařízení  pro  administrativu,  provoz  a  údržbu  související  
s dominantní funkcí, ochranná zeleň

Regulativy pro výstavbu – 
přízemní objekt se sedlovou střechou
výsadba pohledové zelené v rámci areálu ČOV

Podmíněně přípustné jsou:
- malé provozovny služeb související s dominantní funkcí. 

Stavby, které nejsou vyjmenované, jsou nepřípustné. 

4.2 Nezastavitelné území

Nezastavitelné území jsou všechny plochy mimo současně zastavěné a zastavitelné území, kde zůstává zachován
nebo  je  navrhován  účel  využití  ve  prospěch  zeleně,  vodních  ploch  nebo  jiných  volných  ploch  (ZPF).  
V současně zastavěném území se tyto plochy také vyskytují. Jedná se o veřejnou zeleň.

a) Plochy zeleně - Z

Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Plochy krajinné zeleně jsou veřejně
přístupné.  Plochy  krajinné  zeleně  všeobecně  chráněné  ochranným  režimem  (ÚSES,  chráněná  území  apod.)
podléhají rovněž tomuto režimu. 

KRAJINNÁ ZELEŇ 
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Plochy nelesní zeleně, jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy. Jsou určeny pro zachování a obnovu
přírodních  a  krajinných  hodnot  území.  Plochy  krajinné  zeleně  jsou  veřejně  přístupné.  Plochy  krajinné  zeleně
všeobecně chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území apod.) podléhají rovněž tomuto režimu. 

U  veškerých  činností  ve  vymezených  skladebných  částech  ÚSES  je  třeba  udělení  souhlasu  příslušného  orgánu
ochrany přírody. 

Stávající i navržená zeleň je zakreslena v grafické části.

Funkční regulace 
Přípustné jsou: 
- přirozené a přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitérní dřeviny s podrostem bylin, bylinné porosty
bez dřevin, liniové porosty stromů, 
- pěší, cyklistické a jezdecké stezky, drobné sakrální stavby, drobné solitérní objekty podporující rekreační funkce
krajiny (lavičky, přístřešky, herní prvky) ve vazbě na cesty. 

Podmíněně přípustné jsou:
- ohrady nenarušující průchodnost krajiny 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury (nutný souhlas orgánu ochrany přírody) 
- pomníky, sochy, kříže, sítě TI, vodohospodářská zařízení, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, rekreační využití
bez stavební činnosti 

Nepřípustné je:
- oplocení ploch 
- těžba nerostů 

VEŘEJNÁ ZELEŇ 
Zahrnují upravená veřejná prostranství, upravené okrasné předzahrádky na soukromém nebo veřejném pozemku,
zeleň uvnitř veřejně přístupných areálů. Plní funkci estetickou, mikroklimatickou, hygienickou, izolační. 

STÁVAJÍCÍ STAV -
Plochy veřejné zeleně jsou zakresleny v grafické části. Součástí ploch veřejné zeleně jsou stromy. 

NÁVRH -
Rozvojové plochy: 
Z1 – vysoká zeleň - pohledová clona (jihovýchodní část obce Tršice)
Z2 - vysoká zeleň - pohledová clona (jihovýchodní část obce Vacanovice)
Z3 - vysoká zeleň – plocha parku ve středu obce Vacanovice

Funkční regulace 
Přípustné jsou: 
- udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu, 
- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy. 
- pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají
doplňkovou funkci, např. komunikace pro pěší dopravu, pomníky, sochy, kříže, drobný mobiliář. 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné jsou: 
- odpočinkové plochy 

b) Plochy určené k plnění funkce lesa - L

Tvoří  pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Využívání je možné v souladu s platnými právními
předpisy (zejm. se zákonem č. 289/1995 Sb.). Plochy určené k plnění funkce lesa, na kterých jsou vymezeny prvky
ÚSES (chráněná území apod.) rovněž podléhají regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu. 

STÁVAJÍCÍ STAV -
Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa jsou zakresleny v grafické části.
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NÁVRH -
Nové plochy pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou navrženy. 

Funkční regulace 
Přípustné jsou: 
-  pěstování  lesních  dřevin  a  těžba,  signální  a  stabilizační  kameny  a  jiné  značky  pro  geodetické  účely,  stožáry
nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a
podzemního vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP 
- pěší komunikace, cyklistické stezky, účelové komunikace, 
- lesní účelové stavby (plochy pro skladování dřeva), výstavba mysliveckých účelových zařízení (seníků, krmelců) 
-  liniové stavby technického vybavení (vodovod, kanalizace,  plynovod, elektrorozvody, telekomunikační kabely),
jejichž jiné trasování by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné. 

Podmíněně přípustné jsou: 
- výstavba a úprava pěších a cyklistických stezek, 

Nepřípustné je: 
- oplocení ploch 
- těžba nerostů 

c) Zemědělský půdní fond - P 

Zemědělský půdní fond, který není součástí  zastavitelných ploch, tj.  orná půda, louky, pastviny,  sady, zahrady,
chmelnice  a  jiné  pěstební  plochy  sloužící  pro  hospodaření  se  zemědělskou  půdou,  nebo pro  činnosti,  které  s
hospodařením souvisejí.  Plochy orné půdy, luk,  pastvin,  sadů a zahrad, na kterých jsou vymezeny  prvky  ÚSES
(chráněná území apod.) rovněž podléhají regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu. 

ORNÁ PŮDA 
V  řešeném  území  převažují  nižší  bonity  zemědělské  půdy  s  třídou  ochrany  I.  až  V.  Poloha  obce  v
okrajové části Hané předurčuje její využití pro rostlinnou výrobu.
Z  hlediska  urbanistické  koncepce  nelze  volit  náhradní  variantní  řešení  s  horšími  bonitními
podmínkami.

STÁVAJÍCÍ STAV -
V řešeném území jsou označeny stávající plochy orné půdy a trvalých travních porostů. 

NÁVRH -
Plochy orné půdy nejsou navrženy. 

Funkční regulace 
Přípustné jsou:
- zemědělská produkce polních plodin, školky ovocných a okrasných dřevin, lesní školky, 
- zemědělské cesty, stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny 
- umístění účelové stavby a zařízení hospodářství zemědělské výroby. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které
mohou sloužit individuální rekreaci. Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch. 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury, 
- pěší a cyklistické stezky 

Podmíněně přípustné jsou: 
- změny druhu pozemků v rámci zemědělského půdního fondu, zalesnění, 
-  drobné  stavby  pro  vykonávání  zemědělské  činnosti  (např.  skleníky),  stavby  pro  skladování  plodin,  zajištěná
hnojiště 

Nepřípustné je: 
- těžba nerostů 

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 
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Funkční regulace 
Přípustné jsou: 
- pěstování travních porostů, pastva hospodářských zvířat 
- zemědělské cesty, stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny 
- umístění účelové stavby a zařízení hospodářství zemědělské výroby. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které
mohou sloužit individuální rekreaci. Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch. 
- liniové stavby technické infrastruktury a zařízení technické infrastruktury, 
- pěší a cyklistické stezky 

Podmíněně přípustné jsou: 
- změny druhu pozemků na sady 

Nepřípustné je: 
- oplocení ploch 
- těžba nerostů 

d) Vodní plochy a toky - H

Zahrnují  vodní  toky,  jezera,  rybníky  a  nádrže.  Plní  funkci  hospodářskou  (chovné  rybníky),  rekreační,
protipovodňovou a krajinotvornou. Vodní toky a plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území,
vodní  plochy  se  zvláštní  ochranou  -  např.  pro  pitnou  vodu,  apod.)  podléhají  rovněž  regulačním  podmínkám
příslušného ochranného režimu. Pokud to tento režim nevylučuje, mohou být využívány rekreačně a hospodářsky. 

STÁVAJÍCÍ STAV -
V řešeném území jsou označeny plochy rybníků. Toky jsou bez kódu. 

NÁVRH -
Nové  plochy  nejsou  navrženy.  Pří  využívání  území  je  nutno  respektovat  stávající  místní  vodní  zdroje  -
vybudované  studny.  Na  k.  ú.  jsou  zaznamenány  vodní  zdroje  s  vyhlášeným  ochranným  pásmem.  Pásmo,
znázorněné v grafické části, je respektováno. V každém případě je třeba chránit kvalitu spodních vod í vod
povrchových.

Funkční regulace 
Přípustné jsou: 
- stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění protipovodňové ochrany, 
- jednotlivé stavby a zařízení, pokud jsou nezbytná pro jejich provoz a využívání. 

e) Plochy těžby - VT

Slouží pro dobývání nerostných surovin. Na tyto plochy se vztahují režimy vyplývající z horního zákona.
 
Podle evidence dobývacích prostoru vedené Obvod báňským úřadem v Brně v souladu s ustanovením § 29, odst. 3
zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  (Horní zákon) v platném znění není na správním
území obce Tršice evidován žádný dobývací prostor.

Z  tohoto důvodu není  z  hlediska koncepce využití  a rozvoje funkčních ploch v řešeném území nutno se touto
problematikou zabývat.

5 ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY
V územním plánu jsou vymezeny dopravní trasy, které jsou předpokladem pro přiměřenou dopravní obsluhu území
všemi druhy dopravy včetně zemědělských cest, pěších a cyklistických tras. 

Jako závazné jsou vymezeny: 
• stávající dopravní skelet 
• nově navržené komunikace 
• navržené chodníky
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Jako směrné jsou vymezeny: 
• cyklotrasy

Umísťování  a  povolování  parkovišť  a  odstavných  stání  pro  automobily  je  přípustné  ve  všech  plochách
zastavitelného území, pokud nebudou mít nadměrný negativní dopad na základní funkci a budou sloužit převážně
lokální potřebě. 

Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby a přístavby
stávajících staveb s výjimkou liniových staveb technické infrastruktury. 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. Přesná poloha navržených komunikací
bude upřesněna po vyhotovení podrobnější územně plánovací dokumentace. 

6 ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Jako závazné je vymezeno uspořádání technické vybavenosti vytvářející předpoklady pro obsluhu obce všemi druhy
médií a pro likvidaci odpadů. Rozsah ploch stavby a zařízení technické infrastruktury je zakreslen v grafické části.

Při využívání území je nutno respektovat zákonná opatření na ochranu tras a zařízení technické infrastruktury a
podmínky ochranných pásem, které se k nim vztahují. 

6.1 Vodní hospodářství 

a) Zásobování vodou 

V obcí je vybudován veřejný vodovod, či je zásobování z vlastních zdrojů ze studní. Na vodovod  je napojeno cca 90
% obyvatelstva. Celá vodovodní sít` v obci je v majetku a správě obce.

Jako závazné je vymezeno: 
stávající trasy vodovodů 
ochrana stávajících studní, které mají kvalitu pitné vody, jako alternativního zdroje pitné vody 
vybudování vodovodních řadů pro návrhové lokality 

Jako směrné je vymezeno: 
využívání stávajících studní jako zdrojů užitkové vody

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna.

b) Kanalizace, zneškodňování odpadních vod 

Jako závazné je vymezeno: 
vybudování nové splaškové kanalizace s čerpacími stanicemi odpadních vod 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna. 

c) Protierozní opatření 

Na katastru obce nejsou v současnosti provedeny žádná protierozní opatření ani nejsou požadována.

6.2 Energetika, telekomunikace 

a) Zásobování plynem 

Středotlaká plynovodní síť je vybudovaná v částech Tršice,  Zákřov a Lipňany, v částech Hostkovice,  Přestavlky a
Vacanovice výstavby plynovodu probíhá. Je žádoucí napojení maxima tepelných zdrojů na ni, včetně potřebných
technologických opatření. Je nutno respektovat všechna ochranná pásma plynárenských zařízení.

Jako závazné je vymezeno: 
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- doplnění  nových  tras  plynovodu  pro  části  navržené  zástavby,  která  nebude  situovaná  při  stávajících
trasách

Jako směrné je vymezeno: 
- postupně provést napojení veškerých nemovitostí na veřejný plynovod

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna.

b)  Zásobování elektrickou energií a telekomunikace 

Návrh  sítí  byl  proveden  tak,  aby  mohla  být  zaručena  potřebná  kvalita  dodávky  při  dodržení  dostatečné
hospodárnosti  přenosu.  Byly  zohledněny  současné  a  výhledové  požadavky  na  elektrický  příkon,  fyzický  stav
současného zařízení a reprodukcí stávajících základních prostředků, v souladu s pravidly pro elektrizační soustavu.

Je nutno respektovat  všechna ochranná pásma energetických a telekomunikačních zařízení.  Návrh elektrifikace
vychází z výpočtu energetické bilance. Nevyvolává nároky na nové stavby vedení VN. Mechanický i přenosový stav
nadzemní venkovní sítě NN je vyhovující. Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje. 

Stávajícím  osvětlením  je  v  současné  době  dosaženo  potřebné  intenzity  osvětlení  v  prostorách  soustředěné
výstavby  i  podél  průjezdních  komunikací  a  také  na  křižovatkách,  které  jsou  místem  zvýšeného  dopravního
nebezpečí.  Navrhuje  se  důsledné dbát  na ekonomický  provoz osvětlení  cestou snižováním spotřeby elektrické
energie. Doporučuje se zavedení dostupných autonomních či centrálního regulačních systému veřejného osvětlení
a neponechávat regulaci osvětlení pouze na odpínání části svítidel.

Jako závazné je vymezeno: 
- výstavba rozvodů NN pro nové lokality. 

Přesná poloha navržených tras může být na základě zaměření upřesněna.

c) Zásobování teplem 

Lokální  vytápění rodinných domů bude řešeno individuálními  kotli,  kdy po zavedení  plynu budou tato zařízení
postupně uzpůsobena vytápění plynem. Mimo obytnou zónu je v centru obce Tršice několik zdrojů spalující tuhá
paliva. Objekty občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit mají samostatné kotelny. 

6.3 Nakládání s odpady 

Pevný domácí odpad je formou centrálního svozu vyvážen z obcí na skládku v Mrsklesech.

Organizované skládky odpadů byly lokalizovány v prostoru „Harnova skála" v letech 1968-92 (označení č. 154) a v
prostoru  SZ  od  obce  Přestavlky  v  letech  cca  1990-91  (označení  č.  162).  Skládka  č.  162  již  byla  ukončena  a
rekultivována,  skládka  č.  154  zatím  ukončena  nebyla,  toto  je  nutno  provést.  Stará  zátěž  „Harnova  skála“  je
vyznačena v grafické části. V blízkosti obce Zákřov je evidovaná černá skládka (označ. 155) a jižně ještě další skládka
(označ. 163), kde je nutno rovněž provést asanaci a rekultivaci ploch.

Jako závazné je vymezeno: 
- je nepřípustné ukládání odpadů na řešeném území, ale svoz a odvoz na řízené skládky mimo území obce.

Jako směrné je vymezeno: 
- zapojení obce do třídění odpadů a ukládání do kontejnerů v centru obce 

7 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OCHRANA ÚZEMÍ
Všechny limity v území jsou závazné. 

7.1 Ochrana kulturních a historických hodnot 

(dle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 
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Z  hlediska zájmů státní  památkové péče  se na řešeném  území  nachází  památky  místního  významu  a ty  je
nutno respektovat. 

a) Archeologické památky 

V katastru obce jsou evidovány lokality s významnými archeologickými nálezy. Celé řešené území je proto nutno
považovat za území s archeologickými nálezy (zákon č.20/87 Sb. O státní památkové péči,  ve  znění pozdějších
předpisů) a z tohoto faktu vyplývající zákonné oznamovací povinnosti v případě zemních zásahů do terénu.

b) Nemovité kulturní památky 

Jedná se o:
• objekty zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek
• památky místního významu

OBJEKTY ZAPSANÉ VE STÁTNÍM SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
TRŠICE
1985 zámek č. p. 50 s areálem parku na návrší nad obcí, parc. č. 45, 92/1, 92/2, 162
1985/1 zámek č. p. 50, parc. č. 45
1985/2 zámecký park, obklopuje objekt zámku, parc. č. 92/1, 92/2, 162 (rozloha 0,55 ha)
1986 areál statku č. p, 41, na východní straně návsí, parc. č. 147
1986/1 obytné stavení statku č.p. 41
1986/2 stodola u č. p.41, parc. č, 147
1986/3 chlévy u č. p. 41, parc. č. 147
3328 dům č. p. 18, na západním konci obce při cestě do Lipňan, parc. č. 113
- je navrženo vyřazení ze Seznamu z důvodu špatného stavu objektu!

ZÁKŘOV
2037 zvonička, v západní části obce, silnici proti č. p. 7, parc. č. 2482

LIPŇANY
2503 socha sv. Jana Nepomuckého na návsi, parc. č. 184/4

PŘESTAVLKY
1909 památník umučeným při silnici na východním okraji obce, proti č. p. 38, parc.č. 100/4

VACANOVICE
2012 kaple sv. Praxedy na návsí, parc. č. 33
2675 socha sv. Jana Křtitele u silnice na Hostkovice, v předzahrádce domu č. p. 22, parc. č. 51/3

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU 
TRŠICE

• kostel Nanebevzetí Panny Marie na návsi, parc. č. 132
• fara č.p. 45, parc. č.139
• kamenný křiž u silnice do Lazniků, parc. č. 732
• socha sv. Cyrila před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, parc. č.1231
• socha sv. Metoděje před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, parc. č. 1231
• kaple sv. Kunhuty na bývalém hřbitově, parc. č. 167
• hrobka rodiny Dostálovy na hřbitově, parc. č. 776
• kamenný kříž na hřbitově, parc. č. 776
• kamenný kříž u silnice do Doloplaz, parc. č. 1016
• kamenný křiž na návsi, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, parc. č. 1231

ZÁKŘOV
• kamenný kříž na návsi, parc. č. 2721/1
• kamenný kříž či silnice do Lazníček, parc. č.2660/4

VACANOVICE
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• kaple Československé církve husitské na hřbitově, parc. č. 50
• kolumbárium na hřbitově, parc. č. 51
• socha Panny Marie Lourdské před hřbitovem, parc. č. 137
• podstavec kamenného kříže za obci, u silnice do Tršic, parc. č.106

HOSTKOVICE
• kaple Navštívení Panny Marie na návsi, parc. č. 42
• socha Panny Marie Bolestné na návsi, před kaplí Navštívení Panny Marie, parc. č. 142
• arkádové náspí u č. p. 12, parc. č. 31
• boží muka ti křižovatky silnic Vacanovice – Hostkovice - Přestaviky, parc.č.155/1
• památník scelování polí či křižovatky silnic Vacanovice – Hostkovice – Přestavlky, parc. č.156
• podstavec kamenného kříže na konci obce, u silnice do Velkého Týnce, parc. č. 123

PŘESTAVLKY
• kaple sv. Karla Boromejského na návsi, parc. č. 29
• kamenný kříž naproti č. p. 38, parc.č.100/4
• pomník obětem 1. světové války na návsi, parc. č. 151/1

LIPŇANY
• kaple sv. Floriána na návsi, parc. č. 45
• boží muka na konci obce, u silnice do Vacanovic, parc. č.133/1
• socha Madony s dítětem za obcí, u silnice do Tršic, parc. č. 158/1
• kamenný kříž na konci obce, u silnice do Tršic, parc. č. 139/5
• kamenný kříž na návsi, před kaplí sv. Fioriána, parc. č. 183/1
• podstavec kamenného kříže za obcí, u silnice do Tršic, parc. č. 144/2

7.2 Ochrana přírody a krajiny 

(dle zákona č. 114/92 sb. o ochraně přírody a krajiny, příp. ve znění pozdějších předpisů) 

Řešené území je výjimečné kvalitou estetickou, ale hlavně biologickou. Severní,  východní a z části západní část
řešeného území sousedí s plochou lesního komplexu. V těchto lokalitách se udrželo poměrně vysoká kvalita jak
vegetace, tak i života drobných živočichů.

V  řešeném  území  převažují  produkční  zemědělské  plochy,  území  je  poměrně  bohatě  krajinnou  zelení.  
Na řešeném území jsou umělé vodní nádrže a vodoteče, které jsou zastoupeny potůčkem Olešnice, Pazdernice,
Vacanovickým potokem, potokem Loučka a bezejmennými přítoky. Většina přírodních vodních ploch je doplněna
doprovodnou zelení.  Je  potřeba  chránit  veškerou  zeleň i  vodní  plochy tak,  aby lidskou  činností  nedocházelo  
k postupné likvidaci těchto biologických i estetických hodnot.

Na katastru obce nejsou evidovány solitérní významné krajinné prvky (VKP). Obecně ze zákona „O ochraně přírody"
je nutno takto chápat veškeré lesní porosty a vodní plochy.

Obdobně jako uvedené případy je nutno chránit plochy navržené pro doplnění ÚSES. Na ostatním území je nutno
dodržovat  obecné zásady ochrany přírody a  krajiny  podle zák.  114/92  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů,  příp.
budoucích aktualizaci, se zvláštním zřetelem na ochranu význačných solitérních stromů a skupin.

Obecně platí,  že je  třeba v každém případě chránit  a  udržovat  veškerou vzrostlou zeleň,  vodní  plochy a toky
vyčistit, upravit a ozelenit.

7.3 Ochrana půdního fondu 

Na řešeném území převažují nižší bonity zemědělské půdy s třídou ochrany III. až V. Poloha obce v okrajové části
Hané předurčuje její využití pro rostlinnou výrobu.

Z hlediska urbanistické koncepce nelze volit náhradní variantní řešení s horšími bonitními podmínkami.
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7.4 Ochrana lesa 

Lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou chráněny prostřednictvím zákona č. 289/95 Sb. (lesní
zákon). Veškerá rozhodnutí, jež se dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., jsou podmíněna souhlasem
příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa (v grafické části  dokumentace urbanistické  studie bylo území do vzdálenosti  50 m od okraje lesa  účelově
označeno jako ochranné pásmo lesa).

7.5 Ochrana podzemních a povrchových vod 

(zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů), a vyhláška MLVHZ č.19/1978 Sb. v platném znění,
kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se otázky týkající se vodních toků) 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
Provozní pásmo pro údržbu vodních toků 
Provozní pásmo všech recipientů je 6 m od břehových hran
Plochy melioračních úprav

7.6 Ochrana staveb 

(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, Metodické
pokyny) 

Ochranná pásma provozů a zařízení 
PHO čistírny odpadních vod 50 m od oplocení pozemku
PHO vodního zdroje II: stupně dle místních podmínek
PHO – izolační pásmo pro farmu ŽV 200 m
Hygienické pásmo ochrany hřbitova 100 m  od zdí

7.7 Ochrana dopravní infrastruktury 

a) Ochranná pásma pozemních komunikací 

(zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění) 

Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy (15 m mimo průjezdný úsek)

Uvnitř  zástavby platí  směrná hygienická hluková pásma odpovídající  Nařízení vlády č.  502/2000 Sb. o  ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci – izofona 50 dB/ A/ silnice II. tř.

Rozhledová pole úrovňových křižovatek 
Pole  rozhledových  trojúhelníků  jsou  vyneseny  v  průjezdném  úseku  silnic  pro  rychlost  50  km/hod,  tj.  35  m  
od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 15 m od středu křižovatky. 

7.8 Ochrana technické infrastruktury 

(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, Metodické
pokyny),  zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích  pro  veřejnou potřebu a  o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

a) Zásobování vodou 

Ochranné pásmo vodovodu 
- do průměru 500 mm včetně 1,50 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
- u průměru nad 500 mm 2,50 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

Ochranné pásmo přiváděcího řadu  2 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
Ochranné pásmu studny 10 m
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b) Čištění odpadních vod 

Ochranné pásmo ČOV 20,0 m 
Ochranné pásmo kanalizace 1,5 m od vnějšího líce potrubí

c) Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení 

zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, Metodické
pokyny a zákon č.458/2000 Sb.,  o podmínkách podnikání  a výkonu státní  správy  v energetických odvětvích a  
o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Venkovní vedení u napětí el. vedení VN 110 kV 15 m od krajních vodičů
Venkovní vedení u napětí el. vedení VN 22 kV 10 m od krajních vodičů
Ochranné pásmo trafostanice 30 m

U  nových  vedení  a  zařízení  postavených  v  době účinnosti  zákona  458/2000  Sb.,  jsou  ochranná  pásma
stanovena takto:
Venkovní vedení u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m
Ochranné pásmo trafostanice 20 m

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
• u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 

- 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
• u  stožárových  elektrických  stanic  s  převodem  napětí  z  úrovně  nad  1  kV  a  menší  než  52  kV  

na úroveň nízkého napětí - 7 m
• u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší  než 52

kV na úroveň nízkého napětí - 2 m
• u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění

V ochranném pásmu venkovních vedení je zakázáno:
• zřizovat  stavby  nebo umisťovat  konstrukce  a  podobná zařízeni,  uskladňovat  hořlavé  a  výbušné

látky
• vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m
• provádět činnosti, které by ohrožovaly venkovní vedení, bezpečnost a spolehlivost jeho provozu,

životy zdraví a majetek osob

V ochranném pásmu podzemních vedení je zakázáno:
• provádět zemní práce bez souhlasu vlastníka sítě
• zřizovat stavby,  umisťovat  konstrukce nebo jiná  podobná zařízení a provádět  činnosti,  které by

znemožňovaly  nebo  znesnadňovaly  přístup  k  podzemnímu  vedení,  nebo  ohrozit  bezpečnost  a
spolehlivost jeho provozu

• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno:
• provádět  činnosti,  které  by  mohly  mít  za  následek  ohrožení  života,  zdraví  a  majetku  osob,

bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo znemožňující nebo znesnadňující její údržbu

d) Ochranná pásma plynárenských zařízení 

zákon  č.458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  výkonu  státní  správy  v  energetických  odvětvích  a  o  změně
některých zákonů (energetický zákon) 

Bezpečnostní pásma VTL plynovodu 10 – 160 m (dle průměru potrubí a tlaku)
Ochranné pásmo STL a NTL rozvodů v obci 1 m na obě strany od půdorysu potrubí
Ochranné pásmo u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na všechny strany od půdorysu

e) Telekomunikační ochranná pásma 

zák. č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
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Katastrálním  územím  obcí  prochází  trasy  dálkového  kabelu,  trasy  radioreléové  i  telekomunikační.  Je  nutné
respektovat jejich ochranná pásma.

7.9 Limity ostatní 

a) Záplavová území

Záplavovým územím je prostor ohrožený povodněmi, vymezený záplavovou čarou maximální povodně, dále území
zaplavovaná vnitřními vodami a s přihlédnutím k zvláštním okolnostem též území, které by mohlo být ohroženo
průlomovou vlnou pod nádržemi.

Záplavové území je vymezeno čarou, která je obalovou křivkou maximálních povodní všech druhů, prakticky je
zátopové území totožné s inundačním územím pro stoletý průtok IQ 100, případně s určitou bezpečností  podle
místních podmínek.

Hranice zátopového území není vzhledem k místním specifikám a charakteru vodních toků stanovena.

b) Vojenský areál

Leží na severní straně řešeného území na katastru sousední obce Daskabát. Dle vyjádření KVUSS Olomouc platí pro
celé  řešené území  Generální  souhlas,  tzn.,  že projednávání  investičních  akcí  v  území se týká pouze vybraných
oborů.

c) Radon

Problém  radonového  rizika  není  v  této  fázi  bez  měření  specifikován.  Katastry  obci  patří  do  oblasti  označené
stupněm 2 cm. Před výstavbou nových objektů RD je třeba provést měření intenzity a v rámci stavební technologie
navrhnout konkrétní opatření. 

8 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Řešené území se nachází v Tršické pahorkatině. Vzhledem k intenzivnímu osídlení území byl ráz krajiny výrazně
změněn. V území převládá orná půda, která byla scelena do velkých ploch. Tímto způsobem byl výrazně narušen
vodní režim a vytvořeny podmínky pro erozi  jak vodní,  tak vzdušnou. Zemědělské půdy jsou ohroženy splachy
přívalových dešťů.

Základem ekologické stability je pruh lesních porostů ve východní části řešeného území. V zastoupení se vyskytuje
převážné smrk,  borovice,  modřín, dále dub, lípa, habr, bříza, jasan, javor, vtroušeně třešeň, podél potoků je to
vrba, olše,  jasan, osika.  Doprovodná vegetace komunikací  je tvořena travino-bylinnými pásy. Místy se vyskytuji
výsadby  ovocných  stromů.  Řešené  území  lze  charakterizovat  jako  krajinu  antropogenní.  Lesnatost  území  je
podprůměrná.

V řešeném území se vyskytují prvky na lokální úrovní. V k. ú. Tršice prochází regionální biokoridor 1520. Osu ÚSES
tvoří  lokální  biokoridor, který vede údolím Olešnice ve směru sever  - jih.  Paralelně s  tímto biokoridorem vede
východně lokální biokoridor pruhem lesních porostů. V jižní části navazuje na RBK 1520. Ve střední a západní části
řešeného  území  jsou  převážně  prvky  ÚSES  navrženy  k založení,  a  to  jak  biocentra,  tak  biokoridory  -  jde  o
zernědělsky intenzivně obdělávanou krajinu.

Plochy navržené pro místní  ÚSES  jsou vyznačeny v grafické  části.  ÚSES je v  souladu s  úst.  §  4  odst.  1  zák.  č.
114/1992 Sb. veřejným zájmem. 

Jako skladebné části ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

Závazné jsou základní  skladebné části  ÚSES – biocentra  a  biokoridory,  s  jednou z následujících  hlavních funkcí
základní plochy: 

• plochy krajinné zeleně
• plochy určené k plnění funkcí lesa
• vodní plochy a toky
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Závazně jsou vymezeny: 

• všechny  skladebné  části  ÚSES  včetně  interakčních  prvků  s  tím,  že  jejich  přesná  poloha  může  být  
v případě návrhových prvků změněna při komplexních pozemkových úpravách 

• omezení funkčního využití vyplývající z ochranného režimu ÚSES 
• u veškerých  činností  ve vymezených  skladebných částech  ÚSES  je třeba udělení  souhlasu příslušného

orgánu ochrany přírody 

Přípustné jsou:

• výsadby  porostů  geograficky  původních  dřevin,  změny  dřevinné  skladby  lesních  porostů  ve  prospěch
geograficky  původních  dřevin,  do  doby  realizace  jednotlivých  skladebných částí  ÚSES  stávající  využití,
případně  jiné  využití,  které  nenaruší  nevratně  přirozené  podmínky  stanoviště  a  nesníží  aktuální
ekologickou stabilitu území 

Podmíněně přípustné jsou:

• liniové stavby napříč biokoridory 

Nepřípustné jsou:
• všechny  ostatní  činnosti,  které  nejsou  uvedeny  jako  přípustné  či  podmíněně  přípustné,  zejména  pak

stavby trvalého charakteru a takové činnosti, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-stabilizační
funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzívnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek aj.) 

• výsadbu v místech střetů s inženýrskými sítěmi (křížení, souběh) je v dalších stupních přípravy ÚSES nutno
sladit s požadavky správců dotčených sítí (druh vegetace)

• obdobně výsadbu podél vodních toků je nutno sladit s požadavky správců toků (přístup pro údržbu toků)

9 VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV
V  této  části  textu  jsou  závazně  vymezeny  veřejně  prospěšné  stavby  dle  §  29  zák.  č.  50/1976  Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební  zákon),  ve znění pozdějších  předpisů. Pro veřejně prospěšné
stavby lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. 

Veřejně  prospěšně  stavby  ve  smyslu  §  108  zákona  č.50/1976  Sb.  O  územním  plánování  a  stavebním  řádu  
ve znění pozdějších předpisů jsou - 

• plošné VPS
• liniové VPS = inženýrské sítě

9.1 Plošné VPS

Značeni  plošných VPS v grafické části  odpovídá značení  rozvojových ploch v hlavním výkrese  a  označení ploch
záborů ZPF.

O – Plochy občanského vybavení
O6 – rozšíření plochy stávajícího hřbitova v Tršicích

R – Plochy sportovních a rekreačních zařízení
R1 – areál sportu v obci Tršice
R2 – sportovní hřiště v Hostkovicích 

D – Dopravní obsluha území
D1 – průtah silnice II. tř. (II/436) – přeložka přes severní část území Tršic 
D2 – napojení stávající silnice III/43619 na přeložku D1
D3 – úprava křižovatky silnic v jižní části návsi obce Tršice
D4 – řadové garáže
D5 – místní komunikace lokality B2
D6 – místní komunikace lokality B3
D7 – pěší trasa Hostkovice
D8 – místní komunikace k ČOV v Přestavlkách
D9 – chodník k rekreačnímu areálu ve Vacanovicích
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T – Technické vybavení
T1 - ČOV Tršice
T2 - trafostanice v lokalitě B2 v Tršicích
T3 - ČOV Hostkovice
T4 - ČOV Lipňany
T5 - ČOV Přestavlky
T6 - ČOV Vacanovice

9.2 Liniové VPS

V – Vodovod
V1 - vodovod v navržené lokalitě B2 v Tršicích
V2 - vodovod v navržené lokalitě B3 v Tršicích
V3 - vodovodní řad k ČOV v Tršicích
V4 - vodovodní přivaděč od ATS a celá vodovodní síť v Zákřově
V5 - vodovodní síť Hostkovice
V6 - vodovodní propojení z Hostkovic na Vacanovice
V7 - vodovodní sít' Vacanovice
V8 - vodovodní řad k lokalitě B10 ve Vacanovicích
V9 - vodovodní sít' v Lipňanech
V10 - vodovodní síť v PřestavIkách
V11 - vodovodní řad k lokalitě B8 a B9 v PřestavIkách

K – Kanalizace
K1 - odkanalizování stávající zástavby obce Tršice
K2 - kanalizační větev k navržené lokalitě B2 v Tršicích
K3 - kanalizační větev navržené lokalitě B3 v Tršicích
K4 - odkanalizování obce Hostkovice
K5 - odkanalizováni obce Lipňany
K6 - odkanalizování obce Přestavlky
K7 - odkanalizování rozvojové plochy B8 a B9 v PřestavIkách
K8 - odkanalizováni obce Vacanovice
K9 - odkanalizováni rozvojové plochy B10 ve Vacanovicích

P – Středotlaký plynovod
P1 - STL plynovodní větev pro rozvojovou plochu B2 v Tršicích
P2 - STL plynovodní větev pro rozvojovou plochu B3 v Tršicích
P3 - STL plynovodní větev v Hostkovicích pro lokalitu B5
P4 - STL plynovodní větev pro lokalitu B6 v Lipňanech
P5 - STL plynovodní větev pro lokalitu B8 a B9 v Přestavlkách
P6 - STL plynovodní větev pro lokalitu B11 ve Vacanovicích 
P7 - STL plynovodní větev pro lokalitu B10 ve Vecanovicich

E – Elektrorozvody zemní kabelové vedení
E1 - větev zemního kabelu k trafostanici v lokalitě B2 v Tršicích

E – Elektrorozvody vrchní vedení
E2 – přeložka vrchního vedení z lokality B3

9.3 Přehled objektů navržených k asanaci 

V návrhovém období není žádný objekt z hlediska koncepce řešení  US určen k asanaci,  plošné asanace nejsou
navrženy vůbec. 

Likvidace  objektů  bude  probíhat  pouze  z  důvodů  zchátralosti  objektů  nebo  v  rámci  radikálních  rekonstrukcí.
Objekty,  které nevyhovují  z  hlediska  stavebního, provozního a  hygienického  by měly  být modernizovány  nebo
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nahrazovány novými. Veškerá nová výstavba by již měla být řízena a usměrňována alespoň stavební čarou, výškou
objektu a tvarem střechy. Architektonický výraz objektů by měl respektovat charakter obcí.

10 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA

Kompenzační opatření nejsou navržena. 

11 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Postup  realizace  navržené  bytové,  občanské  a  ostatní  výstavby  závisí  na  vytvoření  realizačních  předpokladů.
Nejdůležitějším předpokladem je zajištění potřebné technické infrastruktury, především odkanalizování ve všech
částech obce a doplnění sítě plynovodu a vodovodu.

Etapizace výstavby - reálnost pořadí výstavby na jednotlivých plochách:
1. Lokalita B1, 5, 7, 8, 9
2. Lokalita O1, 5 
3. Lokalita R1, R2, D7
4. Lokalita B4, 6, 11, 12, 13
5. Lokalita D4, O6 
6. Lokalita T1-7
7. Lokalita D1-3
8. Lokalita Z1-3
9. Lokalita D5, 6
10. Lokalita B2, 3, 10, 14
11. Lokalita O4
12.  Lokalita O2, 3

Etapizaci výstavby rodinných domků je možno jen odhadovat, nelze úplně ji  přesně stanovit.  Prioritní  zájem je
samozřejmě  o  dostavbu  proluk  v  zastavěném  území,  teprve  potom  je  možno  realizovat  výstavbu  
na rozvojových plochách. Posloupnost je odvislá od vyřešení vlastnických vztahů a celkové připravenosti území.

Předpokládané pořadí budování technické infrastruktury:
• vybudování kanalizační sítě, včetně ČOV
• realizace přeložky silnice ll. třídy s úpravou křižovatek
• doplnění rozvojových ploch všemi sítěmi

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Plochy a koridory územních rezerv nebyly vymezeny.

13 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH 
VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Plochy a koridory územních rezerv, ve kterých je prověřování změn jejich využití podmíněno územní studií nebyly
vymezeny. 

14 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Obsah ÚP obce Tršice (právní stav s vyznačením změn Z1-Z4): 

Textová část - počet listů: 30 

Grafická část - počet výkresů: 13
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1A, 1B Hlavní výkres 1 : 10 000 
2 Hlavní výkres - legenda
2A Hlavní výkres - Vacanovice, Hostkovice, Přestavlky, Lipňany 1 : 5 000
2B Hlavní výkres - Tršice, Zákřov 1 : 5 000
3A Doprava - Vacanovice, Hostkovice, Přestavlky, Lipňany 1 : 5 000
3B Doprava - Tršice, Zákřov 1 : 5 000
4A Vodovod, kanalizace - Vacanovice, Hostkovice, Přestavlky, Lipňany 1 : 5 000
4B Vodovod, kanalizace - Tršice, Zákřov 1 : 5 000
5A Elektřina, plyn - Vacanovice, Hostkovice, Přestavlky, Lipňany 1 : 5 000
5B Elektřina, plyn - Tršice, Zákřov 1 : 5 000
6A Veřejně prospěšné stavby - Vacanovice, Hostkovice, Přestavlky, Lipňany 1 : 5 000
6B Veřejně prospěšné stavby - Tršice, Zákřov 1 : 5 000
8 Širší vztahy 1 : 50 000
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