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Smilovice - územní plán obce - návrh
Zak. c. 310/99

PRÍLOHA
OBECNE ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE SMILOVICE,
KTEROU SE STANOVUJE UŽÍVÁNÍ SCHVÁLENÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SMILOVICE

REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Tento návrh regulativu územního rozvoje obce Smilovice (jeho katastrálního území) v okrese
Frýdek - Místek vymezuje závazné cásti územního plánu obce Smilovice.
Regulativy stanovují funkcní a prostorové usporádání území, zásady usporádání dopravy a
technického vybavení, vymezení místního územního systému ekologické stability a vymezení
verejne prospešných staveb.
Návrh regulativu platí pro katastrální území obce Smilovice, které je zároven i správním
územím (kód 55265) , identifikováno dvema základními sídelními jednotkami: Rakovec (kód
15103) a Smilovice (kód 15104).
Casovým horizontem návrhu územního plánu obce je rok 2010. Zámery po roce 2010 jsou
zakresleny jako výhledové.

A. Základní zásady usporádání území
-

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pri rozvoji a rízení ve správním území obce Smilovice postupovat v souladu s
nadrazenými a schválenými územne plánovacími dokumentacemi.
K umíst ování a povolování staveb jakož i jiným cinnostem, které by mohly snížit nebo
zmenit krajinný ráz je nezbytný souhlas Správy CHKO Beskydy a to dle § 12 odst. 2
zák. c. 114/92 Sb. o ochrane prírody a krajiny.
V rešeném území zajistit dopravu po státních a místních komunikacích, zajistit možnosti
realizace vedení technické infrastruktury a územního systému ekologické stability.
Respektovat podmínky ochrany zdroju vod a ochrany prírody.
Funkcní clenení území do jednotlivých funkcních zón, zásady rešení dopravy a
technického vybavení jsou stanoveny a vyjádreny v hlavních výkresech územního plánu:
Komplexní urbanistický návrh, mer. 1:2880.
Komplexní urbanistický návrh, krajinná zelen, mer. 1:5000
Návrh zón pro funkcní a prostorovou regulaci, mer. 1: 5000
Doprava, mer. 1:5000
Vodní hospodárství, mer. 1:5000
Energetika, mer. 1:5000
Vymezení ploch verejne prospešných staveb, asanacní úpravy, etapizace, mer. 1:2880

a to dle rozsahu, který je dále specifikován:
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B. Zásady regulace území
Katastrální území obce Smilovice je rozdeleno do funkcních zón. Ty jsou graficky
znázorneny ve výkrese c. 3 Návrh zón pro funkcní a prostorovou regulaci. Rozsah a
rozmístení všech funkcních zón se stanovují jako závazné. Cinnost v techto zónách se musí
rídit následujícími ustanoveními.
Vymezení pojmu:
B.a) Území urbanizované
BI
zóna individuálního venkovského bydlení
BIAG zóna individuálního venkovského bydlení s integrací zemedelských a rekreacních
oddychových cinností (agroturistika)
CS
zóna centrální smíšená (individuelní bydlení, hromadné bydlení, verejné služby a
ostatní podnikatelské cinnosti, doprava)
PAL zóna podnikatelských cinností s výjimkou zemedelských živocišných pestitelských
forem
PAŽ zóna podnikatelských cinností s prevahou zemedelských živocišných pestitelských
forem
SPRO zóna sportu, rekreace a oddechu
TV
zóna technického vybavení
B.a)1 Všeobecné zásady
Vymezenému funkcnímu využití území a ploch musí odpovídat zpusob jeho užívání a
zejména úcel umist ovaných a povolovaných staveb, vcetne jejich zmen a zmen v jejich
užívání. Stavby a jiná opatrení, která funkcnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na
tomto území umísteny, nebo povoleny. Funkcní využití území a ploch je vymezeno ve
výkrese c. 3
Pri navrhování a realizaci nových pozemních objektu (hlavne rodinných domku) nutno
vycházet z techto obecných znaku a regionálních principu lidové vesnické architektury:
- pudorys budovy
obdélný pudorys, kde délka se rovná zhruba dvojnásobku šírky stavby
- strecha
sedlová symetrická se sklonem cca 45 0, orientace hrebene strechy rovnobežne s delší
stranou objektu, zakazuje se použít jako strešní krytinu plech eternit a jim podobné
materiály
- komín
umístení komína poblíž hrebene strechy
- vstup do domu
vstup v podélné bocní stene a pokud možno ve strední cásti
- podsínek (pocinka, zápraží, náspí)
jde o uzavrený nebo otevrený, krytý prostor chránící nejfrekventovanejší komunikaci u
vstupu do domu - nutno chránit vstup do domu proti povetrnosti
- okna
symetrické umístení delených oken, ve štítové fasáde symetrické umístení oken a použití
menších clenených, prípadne i sdružených okenních otvoru v podkrovní cásti
- omítka
na fasádách objektu používat omítek a náteru, které vzhledove odpovídají vápennému
náteru nebo štukové omítce, zakazuje se použít tvrdé cementové stríkané omítky
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- prírodní materiály
v hojné míre používat drevo a kámen, hlavne pískovec
Respektovat:
- hranici CHKO Beskydy (chránená krajinná oblast)
- hranici CHOPAV ((chránená oblast prirozené akumulace vod)
- jednotlivé funkcní zóny
- hranice zastavitelného území
- hranice soucasne zastaveného území
- u nové výstavby harmonii s puvodním prostredím
- návrhové a výhledové plochy vymezené v grafické cásti územního plánu
- základní principy obsluhy vymezených funkcních ploch dopravou a technickou infrastrukturou tak, jak je vymezena v hlavních výkresech
- plochy zelení
- veškerá ochranná pásma
- stávající urbanizovanou cást obce, posilovat založenou obytnou zónu dalšími byty v
rodinných domcích
- a dále posilovat stávající centrum obce predevším objekty verejných služeb a další
podnikatelskou cinností
- zónu podnikatelských cinností a dále ji rozširovat a zakládat predevším v již založených
územních lokalitách
- uvádené rozvojové principy a podporit je dobudováním technické infrastruktury
- urbanisticko - architektonické principy pro tuto chránenou krajinnou oblast Beskydy
Nepripouští se:
- výstavba nových RD mimo navržené obytné území a vymezené zóny
- nová výstavba, pokud její funkce a využití nebude v souladu s funkcní a prostorovou
regulací
- výstavba rodinné radové zástavby
- umíst ovat na verejne prístupná prostranství provizorní, mobilní i pevné objekty, sloužící
ke komercním úcelum.
- zabezpecit príjezd ke všem trafostanicím v rešeném území
B.a)2 Podrobné zásady
BI - zóna individuálního venkovského bydlení
Zóna bydlení venkovského typu je urcena pro bydlení trvalé i docasné s odpovídajícím
zázemím užitkových zahrad, chovem a držením zvírat.
Povoluje se výstavba rodinných domku, prístaveb a nástaveb k objektum stávajícím a s
možností rozširovat stavby, obsahující podnikatelskou cinnost a mající charakter verejných
služeb (obcanské vybavenosti) i jako samostatné (nemusí být pouze vestaveny do objektu
rodinných domku) .
Na pozemku se stavbou rodinného domu (užitkových zahradách) se mohou umíst ovat garáže
(pro max. dve auta) a drobné stavby, které plní doplnkovou funkci k nemu, poprípade jedna
stavba pro podnikatelskou cinnost o zastavené ploše do 16 m2 a 4,5 m výšky a to pouze v
prípade, není-li z prostorových duvodu možno zabezpecit uvedené funkce v rodinném dome.
Maximální výška všech nadzemních objektu se stanovuje do 9 metru (od upraveného terénu
do 1 m zvýšený suterén + 3 m obytné prízemí + do 4 m + 1 m rezerva) strecha sedlová
symetrická se spádem 40 - 450 a s doporucením obytného podkroví.
Tam, kde výška okolní zástavby prevyšuje 9 m, muže být výstavba bezprostredne navazující
do shodné výšky.
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Vzdálenost stavební cáry od krajnice vozidlové komunikace min. 6 m (doporucení 8 m).
Oplocení pozemku živým, dreveným nebo i dráteným plotem do max. výšky 150 cm a s
doporucením predzahrádky oplocovat pouze plotem živým. Hlavní vstup do obytného domku,
vjezd do garáže (garáží) a prípadne další zpevnené plochy, jako soucást predzahrádek
obytných domku, konstruovat jako povrchy kombinované (dlažba prorostlá trávníkem, mekká
a tvrdá dlažba, nášlapné kameny).
Funkcní využití vhodné a prevládající:
- rodinné domy
- obcanská vybavenost (verejné služby) i samostatne stojící
- obytné ulice
- komunikace pro peší a cyklisty
- hrište, pískovište pro hry detí
- zahrady, zelen vyhrazená, obytná, verejná a ochranná
Funkcní využití prípustné:
- garáže (pro max. dve auta)
- drobné stavby plnící doplnkovou funkci ke stavbe hlavní
- oplocení
- pripojení drobných staveb na rozvodné síte a kanalizaci stavby hlavní
Funkcní využití neprípustné:
- stavby pro výrobu a skladování
- realizace provizorních a docasných staveb, pokud nejsou zarízením stavenište
BIAG - zóna individuálního venkovského bydlení s integrací zemedelských a rekreacních oddychových cinností (agroturistika)
Zóna bydlení venkovského typu je urcena pro bydlení trvalé i docasné s odpovídajícím
zázemím zemedelské rostlinné výroby a pestováním hospodárských zvírat (kone, poníci, osli,
kozy, ovce atp.) pro úcely obhospodarovací a zájmovou - rekreacní (jezdecký oddíl,
rehabilitace detí a dospelých)
Povoluje se výstavba rodinných domku, zemedelských usedlostí, prístaveb a nástaveb k
objektum stávajícím a s možností rozširovat stavby o hospodárskou cást mající charakter
zájmové cinnosti a verejných služeb. Na pozemku se stavbou rodinného domu (zemedelské
usedlosti) se mohou umíst ovat garáže (pro max. dve auta).
Maximální výška všech nadzemních objektu se stanovuje do 9 metru (od upraveného terénu
do 1 m zvýšený suterén + 3 m obytné prízemí + do 4 m + 1 m rezerva) strecha sedlová,
symetrická se spádem 40 - 450 a s doporucením obytného podkroví. Hospodárské cásti se
povolují prízemní, strechy sedlové. Vzdálenost stavební cáry od krajnice vozidlové
komunikace min. 6 m.
Oplocení pozemku (výbehy, pastva, parkur) živým nebo dreveným plotem do max. výšky 150
cm. Hlavní vstupy do objektu a na pozemky, vjezdy na pozemky a do garáží, prípadne další
zpevnené plochy konstruovat jako povrchy kombinované (dlažba prorostlá trávníkem, mekká
a tvrdá dlažba, nášlapné kameny a pod.)
Funkcní využití vhodné a prevládající:
- rodinné domy, zemedelské usedlosti
- hospodárská cást pro zájmovou cinnost a verejné služby
- pozemky pro výbeh a pastvu hospodárských zvírat, parkury pro jezdecký sport
- hrište, pískovište pro hry detí
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-

zahrady, zelen vyhrazená, obytná, verejná a ochranná

Funkcní využití prípustné:
- garáže (pro max. dve auta)
- drobné stavby plnící doplnkovou funkci ke stavbe hlavní
- oplocení
- pripojení drobných staveb na rozvodné síte a kanalizaci stavby hlavní
Funkcní využití neprípustné:
- realizace provizorních a docasných staveb, pokud nejsou zarízením stavenište
CS - zóna centrální, smíšená (individuální bydlení, verejné služby a ostatní podnikatelské cinnosti, doprava)
Je urcena pro bydlení, obcanskou vybavenost, podnikatelskou cinnost, zrizování dopravních
ploch a ploch verejné, vyhrazené a ochranné zelene. Žádná z techto funkcí nesmí narušovat
trvalé bydlení. Zarízení obcanské vybavenosti (verejných služeb) mohou být zrizována bud
jako samostatné budovy, nebo vestavené do stávajících a navrhovaných obytných objektu
(integrované objekty).
V této zóne se stanovuje uvádené funkce dále rozvíjet a to tak, že se vzájemne nesmí
narušovat. Obsluha techto ploch bude po stávajících a navržených obslužných komunikacích
a obytných ulicích, parkování osobních automobilu na zpevnených plochách, které budou
navazovat na vozidlové komunikace. Maximální výška navrhovaných nadzemních objektu se
stanovuje do 9 metru. (od upraveného terénu do 1 m zvýšený suterén + 3 m obytné prízemí +
do 4 m + 1 m rezerva) strecha sedlová symetrická se spádem 40 - 450 a s doporucením
obytného podkroví. Tam, kde výška okolní zástavby prevyšuje 9 m, muže být výstavba
bezprostredne navazující do shodné výšky. Nové objekty obcanského vybavení (verejných
služeb) a podnikatelských cinností samostatne stojící se povolují pouze prízemní + sedlová
strecha s využitelným krovem. Predzahrádky a prostory mezi hlavní vstupní fasádou a hlavní
obslužnou komunikací oplocovat pouze plotem živým.
U stávajících pozemních objektu se povolují stavební úpravy a prístavby. Nástavby se
povolují pouze u tech stávajících budov, kde výsledná výška nepresáhne výšku okolních
stávajících staveb.
Chodníky, peší cesty, príjezdy do garáží a další zpevnené plochy konstruovat jako povrchy
kombinované (dlažba prorostlá trávníkem, mekká a tvrdá dlažba, nášlapné kameny).
Funkcní využití vhodné a prevládající
- rodinné domky
- objekty obcanské vybavenosti - verejných služeb (samostatné i vestavené)
- drobná podnikatelská cinnost nenarušující životní prostredí
- vozidlové komunikace a obytné ulice (zpevnené plochy) sloužící motorovým a zásobovacím vozidlum, parkování automobilu i pešímu provozu
- komunikace pro peší a cyklisty
- sady a zahrady, zelen vyhrazená, verejná, ochranná.
Funkcní využití prípustné:
- nezbytná technická vybavenost
Funkcní využití neprípustné:
- zarízení výroby a služeb s negativními vlivy na okolí (hluk, zápach)
- realizace provizorních a docasných staveb, pokud nejsou zarízením stavenište
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PAL

Zóna podnikatelských cinností s výjimkou zemedelských živocišných pestitelských forem
Maximální výška navrhovaných objektu se stanovuje do 6 metru (do 1 m zvýšený suterén, 4
metry podlaží, 1 metr rezerva). Strechy techto objektu nesmejí mít tvar strechy rovné.
Výjimecne zde mohou být umísteny pohotovostní byty majitelu, správcu a zamestnancu.
Soucástí techto ploch mohou být technická zarízení.
Funkcní využití vhodné a prevládající:
- provozovny a dílny remeslné výroby a služeb
- sklady
- vnitrobloková a ochranná zelen
- obslužné komunikace a manipulacní plochy
- administrativní a sociální zarízení pro zamestnance
Funkcní využití prípustné:
- parkovište a garáže
- drobný prodej
- byty majitelu a správcu
- technická zarízení
Funkcní využití neprípustné:
- bytová výstavba
- zarízení školství, sociální péce, zdravotnictví, sportu a rekreace
PAŽ - Zóna podnikatelských cinností s možností zemedelských živocišných pestitelských forem
Je urcena i pro zemedelskou živocišnou výrobu a cinnosti s ní spojené. Maximální výška
navrhovaných objektu se stanovuje do 6 metru (do 1 m zvýšený suterén, 4 metry podlaží, 1
metr rezerva). Strechy techto objektu nesmejí mít tvar strechy rovné.
Funkcní využití vhodné a prevládající:
- pestování hospodárských zvírat (stájové objekty)
- cinnosti nutné pro zemedelskou živocišnou výrobu (pomocné objekty živocišné výroby,
dílny, sklady, administrativa)
- zpevnené manipulacní plochy
Funkcní využití prípustné:
- parkovište, garáže
- drobný prodej
Funkcní využití neprípustné:
- byty pro bydlení
- zarízení zdravotnická, sociální, školská, plochy ke sportování a hrám detí
SPRO - Zóna rekreace, sportu a oddechu
Slouží sportování, denní rekreaci a trávení volného casu. Zahrnuje zarízení organizované i
neorganizované telovýchovy. Otevrená sportovište s nezbytným príslušenstvím, zarízení
technických sportu, zájmové kluby. Povolují se nové stavby prízemní a nepodsklepené.
Strechy nesmí mít charakter strech plochých.
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Funkcní využití vhodné a prevládající:
- stavby telovýchovných zarízení
- plochy pro sportování, hrište a upravené plochy pro hry detí a mládeže
- odpocinková zákoutí pro cyklisty
- zpevnené peší komunikace s odpocinkovými zákoutími
- lavicky k posezení a odpocinku, další prvky drobné architektury
- výsadba zelene (vyhrazená, verejná, ochranná)
- verejné služby (obcerstvení, ubytování pujcování sportovního náradí a pomucek)
Funkcní využití prípustné:
- nezbytná technická vybavenost
Funkcní využití neprípustné:
- zarízení výroby a skladu
- realizace provizorních a docasných staveb, pokud nejsou zarízením stavenište
- rodinné domky
- zarízení nesouvisející se sportovne rekreacní a oddechovou cinností
TV - Zóna technického vybavení
Slouží k umist ování staveb, zarízení a sítí technického vybavení na úseku vodního
hospodárství, energetiky a spoju.
Funkcní využití:
- na techto plochách se pripouští pouze výstavba zarízení bezprostredne souvisejících s
danou funkcí.
B.b) Území neurbanizované
Neurbanizované území je mimo hranice soucasne zastaveného území obce a mimo hranice
zastavitelného území a zahrnují území s prevahou zemedelsky využívaných ploch, které jsou
doplneny o plochy lesu, krajinné a doprovodné zelene. Je cleneno na zónu krajinné a obecné
zelene KZ a zónu orné pudy, zahrad a sadu OZ.
KZ zóna krajinné a obecné zelene

LO
LE
PA
VO
OS
OZ zóna orné pudy a zahradm a sadu OR
ZA
SA

louky
lesy
pastviny
vodní plochy
ostatní
orná puda
zahrady
sady

B.b)1 Všeobecné zásady
Vymezení území dle jejich funkcí je závazne stanoveno ve výkrese c. 3 Návrh zón pro
funkcní a prostorovou regulaci, M 1:5000. Rozvoj zón a cinnost v zónách neurbanizovaného
území bude respektovat:
- hranici CHKO Beskydy (chránená krajinná oblast)
- hranici CHOPAV ((chránená oblast prirozené akumulace vod)
- územní systém ekologické stability (ÚSES) - regionální biokoridory a biocentrum,
existující a navržené prvky ekologické stability
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základní principy obsluhy vymezených funkcních ploch dopravou a
infrastrukturou tak, jak je vymezena v hlavních výkresech
ochranná pásma silnic
ochranné pásmo zemedelské živocišné výroby
ochranná pásma vodních zdroju a zarízení
trasy nadrazených inženýrských sítí vcetne jejich ochranných pásem
trasy obslužných a úcelových komunikací a cyklistických stezek
stávající zelen
vodní toky a plochy

technickou

B.b)2 Podrobné zásady
KZ - Zóna krajinné a obecné zelene
Zahrnuje území, kde je nutno zachovat prírodní prostredí (lesy, remízky, mokrady, vodní
plochy, toky s doprovodnou zelení, drobnou zelen, trvalé travní porosty).
Toto území se delí podle funkcních kritérií na louky, lesy, pastviny, vodní plochy a ostatní.
Prípustné je:
- zrizování polních a lesních cest a cyklistických stezek
- liniové stavby technického vybavení
- meliorace zemedelské a lesní pudy
- duležité úpravy a údržba vodních toku
Neprípustné jsou:
- veškeré stavby neuvedené výše, zvlášte pak rekreacní zarízení, výrobní zarízení a obytné
stavby
- oplocování pozemku s výjimkou pastvinárského hrazení
OZ - Zóna orné pudy, zahrad a sadu
Predstavuje souvislé celky zemedelské pudy (role) intenzivne využívané,
významem, zahrady a sady.

s produkcním

Prípustné jsou:
- liniová vedení dopravních, vodohospodárských a energetických zarízení
- úcelové komunikace
- místní komunikace
- nezbytná technická zarízení
Neprípustné jsou:
- oplocování pozemku
- jakákoliv nová pozemní výstavba mimo stavby uvedené v cásti (prípustné jsou)

C. Prostorové usporádání
Dodržovat základní prostorové regulativy:
- ochranná pásma hygienická
- ochranná pásma dle zák. c. 114/92 Sb. O ochrane prírody
- hranice Chránené krajinné oblasti Beskydy (CHKOB)
- hranice Chránené oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV)
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ochranné pásmo silnicní, zák. c. 13/97 Sb.
ochranná pásma bezpecnostní a trasy energetických zarízení, zák. c. 222/94 Sb.
ochranná pásma vodohospodárská, zákon c. 138/73 Sb. o vodách (vodní zákon)
pri dostavbách a nástavbách respektovat výšku rímsy navazujících domu
zabezpecit bezbarierový prístup k verejným objektum
nepovoluje se zastrešení rovnou strechou
respektovat soucasné vjezdy do výrobních areálu
pri nové výstavbe, rekonstrukcích, demolicích a prestavbách v zastavené cásti obce
dodržovat a uplatnovat estetický vzhled predevším ulicního prucelí budov charakterizované prevážne typickou regionální vesnickou zástavbou
- zachovávat stávající a dané ulicní (stavební) cáry

Dodržovat prostorové regulativy v zónách:
Území urbanizované:
BI zóna venkovského bydlení
BIAG - zóna venkovského bydlení s integrací zemedelských a rekreacne oddychových
cinností ( agroturistika)
- Maximální výška všech nadzemních objektu se stanovuje do 9 metru (od upraveného
terénu do 1 m zvýšený suterén + 3 m obytné prízemí + do 4 m + 1 m rezerva) strecha
sedlová symetrická se spádem 40 - 450 a s doporucením obytného podkroví).
- Tam, kde výška okolní zástavby prevyšuje 9 m, muže být výstavba bezprostredne
navazující do shodné výšky.
- Vzdálenost stavební cáry od krajnice vozidlové komunikace min. 6 m (doporucení 8 m).
- Oplocení pozemku živým, dreveným nebo i dráteným plotem do max. výšky 150 cm.
- Nové bytové domy se nenavrhují. U stávajících se povolují strešní nástavby a to ke zrízení
obytného podkroví. Maximální výška obytného podkroví do 5 m.
CS - zóna centrální smíšená
- Maximální výška navrhovaných nadzemních objektu se stanovuje pro rodinné domky do 9
metru. (od upraveného terénu do 1 m zvýšený suterén + 3 m obytné prízemí + do 4 m + 1 m
rezerva) strecha sedlová symetrická se spádem 40 - 450 a s doporucením obytného
podkroví. Tam, kde výška okolní zástavby prevyšuje 9 m, muže být výstavba bezprostredne
navazující do shodné výšky.
PAL- zóna podnikatelských cinností s výjimkou zemedelských živocišných pestitelských
forem
PAŽ- zóna podnikatelských cinností s možností zemedelských živocišných pestitelských
forem
- Maximální výška navrhovaných objektu se stanovuje do 6 metru (do 1 m zvýšený suterén,
4 metry podlaží, 1 metr rezerva). Strechy techto objektu nesmejí mít tvar strechy rovné.
SPRO - zóna sportu, rekreace a oddechu
TV zóna technického vybavení
- Povolují se pouze prízemní stavby úzce související s funkcí zóny. Tvary strech nesmejí mít
tvar strechy rovné.
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Území neurbanizované:
KZ- zóna krajinné a obecné zelene
OZ- zóna orné pudy, zahrad a sadu
- Zakazuje se umíst ování jakýchkoliv staveb vcetne oplocování pozemku s výjimkou
pastvinárského hrazení. Výjimecne se pripouští nutná technická infrastruktura.
Urbanistická regulace
Je urcena návrhem formy rozvoje jednotlivých ploch:
- nová výstavba
- stavební úpravy stávajících objektu (dostavba, modernizace, rekonstrukce, prístavba,
nástavba)
- sanace zelene

D. Usporádání dopravy
Pro zabezpecení fungování dopravy se stanovuje:
- výstavba komunikacního prutahu R - 11 (preložka I/68)
- výstavba protihlukových opatrení na této silnici vuci sousedícím rodinným domkum
- výstavba mimoúrovnového úseku silnice III/4764 s navrhovaným komunikacním prutahem
R - 11 v úseku dle grafického vyjádrení
- výstavba mostních objektu
- výstavba parkovište u obecního úradu, 10 stání
- výstavba parkovište u rehabilitacního ústavu, 14 stání
- výstavba parkovište u TJ Smilovice i pro hrbitov, 12 stání
- rekonstrukce všech stávajících místních komunikací
- výstavba nových místních komunikací soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu
verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností.
- výstavba zastávkových zálivu a prístrešku u autobusových zastávek
- výstavba a znacení cyklistických stezek dle grafické dokumentace
- výstavba chodníku podél st. silnice III/4764 a duležitých místních komunikací v
zastavených cástech obce
- rozšírení a rekonstrukce síte úcelových komunikací

E. Usporádání technického vybavení
Pro zajištení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro rádné odvedení a likvidování
odpadních vod a pro ochranu vodních toku je nutné:
- výstavba vodovodního potrubí - prípojného radu DN 100 z OOV pres stávající cerpací
stanici CS Strítež podél silnice III/4764 k vodojemu pod Fuldovou studnou do rozvodného
potrubí v obci
- výstavba preložky radu OOV v míste stretu s plánovanou preložkou silnice I/68 R 11 a to
podle grafické cásti návrhu územního plánu
- výstavba nové vodovodní síte soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu verejných
služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností.
- výstavba malých domovních COV
- vybudování výustních objektu z malých domovních cistíren do vodotecí
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- podél brehových hran vodních toku obnovit a dobudovat volný prostor o šírce 6 m v
zastaveném území a 10 m mimo souvislou zástavbu pro brehové a doprovodné porosty a
tento prostor zároven využívat jako manipulacní pruh k údržbe koryt
- nezatrubnovat jakékoliv vodní toky
- pravidelne cistit koryta vodních toku
Pro zásobování obce energiemi je nutné:
- vybudovat novou sít rozvodu NN soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu
verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností a
rekonstruovat stávající nadzemní rozvody NN a venkovního osvetlení
- vybudovat ctyri nové trafostanice vcetne VN prípojek do techto navrhovaných TS
- vybudovat zdvojení nadzemního vedení VVN c. 404400 kV Nošovice - Varín (Slovensko)
- dobudovat sít STL plynovodu do všech navrhovaných ploch pro výstavbu rodinných
domku, objektu verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových
cinností
- dobudovat telekomunikacní rozvody do navrhovaných ploch pro výstavbu rodinných
domku, verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností

F. Ochrana staveb, zásady regulace vyplývající z rešení technické
infrastruktury
Nová výstavba bude respektovat regulacní prvky vyplývající predevším z dopravního rešení,
síte vodních toku, dále pak z príslušných ochranných pásem resp. technických požadavku
CSN pro stávající a navrhované inženýrské síte. Dále bude nová výstavba respektovat
vyhlášku c. 137 MMR ze dne 9.6.1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
které se stanoví základní požadavky na územne technické rešení staveb a na úcelové a
stavebne technické rešení staveb, které náleží do pusobnosti obecných stavebních úradu a
orgánu obcí podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona.

G. Ochrana prírody, krajiny a územní systém ekologické stability
Z hlediska zájmu ochrany prírody a krajiny musí být respektována ustanovení zákona o
ochrane prírody a krajiny vcetne navazujících vyhlášek.
Územní systém ekologické stability
- Z hlediska zajištení budoucí funkcnosti prvku ÚSES (i dosud nefunkcních, tedy
navržených) není ve vymezených a navržených soucástech ÚSES prípustné zhoršování
stupne ekologické stability, tj. zakazuje se na techto pozemcích menit kulturu s vyšším
stupnem ekologické stability za kulturu nižšího stupne ekologické stability.
Dále na techto pozemcích nelze provádet nepovolené: pozemkové úpravy, odvodnování
pozemku, úpravy vodních toku a nádrží, težit nerosty a jiným zpusobem závažneji
narušovat ekologicko - stabilizacní funkci techto ploch.
Požaduje se nemýtit existující drevní porosty ani na pudách evidovaných jako zemedelské
nebo v jiných druzích kultur.
- Na pozemcích zahrnutých do ÚSES a pozemcích významných krajinných prvku je
zakázáno umíst ovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, pro prumyslovou a
zemedelskou výrobu, stavby pro skladování a skládky odpadu.
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Výjimecne pri respektování požadavku ochrany prírody a krajiny mohou být na dotcených
plochách umíst ovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území
a melioracní stavby, dále se pripouštejí opravy a stavební úpravy stávajících objektu a
úpravy vodních toku.
Hranici biokoridoru ani biocentra nelze oddelovat od volné krajiny zástavbou a ploty ani
není možno pripouštet oplocování prvku ÚSES.
Pro ochranu vazby prvku ÚSES na okolní prostredí je nutno individuálne posuzovat stavby
v jejich blízkosti (tj. cca 30 metru od kraje prvku), tj. zejména zamezit souvislému
zastavení nebo prerušení pruniku živocichu z ÚSES souvislým oplocením v délce delší než
70 m podél hranic biokoridoru.
U prvku, které by mohly být ohroženy kontaminací znecištenou vodou z výše ležících
zemedelských ploch je nutné zamezit pronikání splachu bud ochranným príkopem nebo
omezením používání pesticidlu a herbicidu a neprehnojování pozemku, nebo vytvorením
ochranného pásu trvalým porostem o šírce biokoridoru (travním nebo drevinným), tj. u
lokálního biokoridoru (LBK) - šírka 15 m. Tyto úpravy realizovat pri provádení
pozemkových úprav.
Ve funkcních prvcích ÚSES u lesních porostu pri výchove nepripouštet holosecnou obnovu
porostu (s výjimkou porostu silne poškozených nebo zcela nevhodného druhového složení smrciny), upravit výchovné zásahy tak, aby byla posilována prirozená porostní skladba.
Ke všem zásahum v prvcích ÚSES a ve vzdálenosti do 30 m od prvku ÚSES je nutno
požadovat vyjádrení orgánu státní správy v úseku ochrany životního prostredí.

H. Ochrana zdroju nerostných surovin a sesuvná území
Podle § 15 zák. c. 44/88 Sb. ve znení zák. c. 541/91 Sb. a zák. c. 168/93 Sb. (horní zákon) a §
13 zák. c. 62/88 Sb. ve znení zák. c. 543/91 Sb. (zákon o geologických pracích) chránit:
- chránené ložiskové území ceské cásti hornoslezské pánve (celé k. ú. Smilovice)
- hranice ložiska zemního plynu Komorní Lhotka
- hranice chráneného ložiskového území zemního plynu Komorní Lhotka - hranice je
totožná s hranicí ložiska zemního plynu Komorní Lhotka
- poddolované území

I. Ochrana životního prostredí
Pro zajištení cistoty ovzduší:
- Nesmí být povolována výstavba nových zdroju znecištení (emisí), která by mela za
následek zhoršení kvality ovzduší
- Musí být snižováno množství emisí ze stávajících zdroju zásadním omezením podílu
tuhých paliv na zásobování teplem prechodem na vytápení plynem a elektrickou energií.
Pro zajištení ochrany cistoty vod:
- Musí být zajišteno cištení a likvidace odpadních vod prímo u zdroje jejich vzniku
(domovní cistírny, žumpy s pravidelným vyvážením odpadu)
- Respektovat ochranná pásma všech vodohospodárských radu, zarízení a vodních toku
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Pro zajištení ochrany obytné zástavby a obcanské vybavenosti pred hlukem a povodnemi:
- U stávajících výrobních provozu musí být provedena taková opatrení, která nadmernému
hluku zamezí (nutné posouzení hygienikem).
- Dodržet stanovená ochranná pásma a stavební cáry (u nové zástavby).
- Výrobní provozy s nadmernou hlucností nesmí být situovány v obytné zástavbe nebo
musí být v rámci objektu (areálu) provedena opatrení, která nadmernému hluku zamezí
(nutné posouzení hygienikem).
- Dodržovat zonaci území tj. povolování ruzných cinností (vcetne aktivit podnikatelských)
v jednotlivých zónách.
- Do území pásem hygienické ochrany nesmí být umist ována žádná nová obytná výstavba
a žádná zarízení školství, zdravotnictví a sociální péce.
- Protipovodnovou ochranu území a zamezení pritékání extravilánových vod z okolních
soucasných zemedelských pozemku rešit soubežne v podrobnejší dokumentaci.
- Protipovodnová opatrení dále realizovat:
- odstranením náletových drevin na všech vodních tocích
- odtežením nánosu, které nepríznive ovlivnují smerové i odtokové pomery na všech
vodních tocích
- sanací brehu vodních toku
Pro zajištení ochrany pudy:
- K zástavbe prednostne využít plochy v soucasne zastaveném území obce, stavební
proluky a dále plochy po demolicích prestárlého bytového fondu a zarízení, resp. plochy
zrušených ochranných pásem.
- Pokud bude pro výstavbu zabírána zemedelská puda mimo soucasne zastavené území
obce, je nutno respektovat územní organizaci zemedelské výroby, nenarušit sít
zemedelských komunikací, zachovat funkcnost stávajících meliorací a odjímat jen
nejnutnejší plochy
- Pri postupném záboru dbát na to, aby na dosud obdelávané cásti zabíraných pozemku
byl zachován prístup pro zemedelskou mechanizaci.
- Pro zabezpecení stanoveného územního rozvoje rešeného území v návrhovém období
(do roku 2010) pocítat z celkovým záborem pudy 25,18 ha, z toho 24,33 ha pudy
zemedelské a 16,48 pudy orné. Zábor lesní pudy není. Zábor považovat v návrhovém
období za maximální a neprekrocitelný.
Pro zajištení likvidace odpadu:
- Domovní odpad odvážet mimo rešené území
- Dodržovat obecne závaznou vyhlášku (v prípade že není, obec zpracuje a obecní
zastupitelstvo schválí) stanovující systém sberu, trídení, využívání a zneškodnování
komunálního odpadu a stavebního odpadu vznikajícího na území obce Smilovice.

J. Verejne prospešné stavby
Plochy pro verejne prospešné stavby jsou vymezeny v grafické cásti územního plánu obce
Smilovice, výkres c. 7.
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné pro uskutecnení staveb nebo opatrení ve verejném
zájmu, lze vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout úcelu jinak, a to jen na
základe zákona, jen pro tento úcel a za náhradu. Vyvlastnit podle zákona je možné jen ve
verejném zájmu pro verejne prospešné stavby podle schválené územne plánovací
dokumentace. Verejný zájem na vyvlastnení musí být prokázán ve vyvlastnovacím rízení.
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Seznam staveb urcených pro verejne prospešné služby a pro verejné technické vybavení
území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostredí - (poradová císla jsou totožná s
grafickou cástí):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

rehabilitacní stredisko pro mentálne postižené deti - rekonstrukce objektu a pozemku,
parc. c. 69, 382/4, 186, 187
plocha pro obcanskou vybavenost bez konkrétní specifikace, parc. c. 146, 225
výstavba komunikacního prutahu R - 11 (preložka I/68), parc. c. 471, 86, 25/2, 34/1,
43/4, 44/1, 44/2, 43/1, 47/2, 48, 1740/14
výstavba protihlukových opatrení na preložce silnice I/68 vuci sousedícím rodinným
domkum, parc. c. 25/2, 34/1, 43/4, 47/2, 86, 44/1
výstavba mimoúrovnového úseku silnice III/4764 s navrhovaným komunikacním
prutahem R - 11 v úseku dle grafického vyjádrení, parc. c. 1696/2, k. ú. Strítež
výstavba mostních objektu, parc. c. 518, 471, 1740/14, 1741, k. ú. Strítež
výstavba parkovište u obecního úradu, 10 stání, parc. c. 108/2
výstavba parkovište u rehabilitacního ústavu, 14 stání, parc. c. 187
výstavba parkovište u TJ Smilovice i pro hrbitov, 12 stání, parc. c. 224/2
výstavba nových místních komunikací soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu
verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností, parc.
c. 560/2, 1395/9, 1422/2, 1395/10, 1395/8, 1670,
výstavba zastávkových zálivu a prístrešku u autobusových zastávek, parc. c. 1696/4,
1696/5, 1614, 1696/2,
výstavba a znacení cyklistických stezek dle grafické dokumentace
výstavba vodovodního potrubí - prípojného radu DN 100 z OOV pres stávající cerpací
stanici CS Strítež podél silnice III/4764 k vodojemu pod Fuldovou studnou do
rozvodného potrubí v obci, trasa dle grafické cásti návrhu
výstavba preložky radu OOV v míste stretu s plánovanou preložkou silnice I/68 R 11 a to
podle grafické cásti návrhu územního plánu, parc. c. 471, 43/5, 47/1, 43/1, 48, 60/2
výstavba nové vodovodní síte soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu
verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností, dle
grafické cásti návrhu
trafostanice „Západní“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 815/21, 722, 728/1, 795/5,
743/1
trafostanice „Centrum“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 126, 1406/2, 1403/4, 1409
trafostanice „Východní“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 327, 323/1, 386
trafostanice „Sever“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 668/1 - cást
vybudovat zdvojení vzdušného vedení VVN c. 404400 kV Nošovice - Varín (Slovensko), dle grafického návrhu
dobudovat sít STL plynovodu do všech navrhovaných ploch pro výstavbu rodinných
domku, objektu verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a
oddechových cinností , dle grafického návrhu

V grafické cásti návrhu neoznaceno:
rekonstrukce všech stávajících místních komunikací
výstavba chodníku podél st. silnice III/4764 a duležitých místních komunikací v
zastavených cástech obce
rozšírení a rekonstrukce síte úcelových komunikací
výstavba malých domovních COV
vybudování výustních objektu z malých domovních cistíren do vodotecí
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podél brehových hran vodních toku obnovit a dobudovat volný prostor o šírce 6 m v
zastaveném území a 10 m mimo souvislou zástavbu pro brehové a doprovodné porosty a
tento prostor zároven využívat jako manipulacní pruh k údržbe koryt
nezatrubnovat jakékoliv vodní toky
pravidelne cistit koryta vodních toku
vybudovat novou sít rozvodu NN soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu
verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností a
rekonstruovat stávající nadzemní rozvody NN a venkovního osvetlení
dobudovat telekomunikacní rozvody do navrhovaných ploch pro výstavbu rodinných
domku, verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových
cinností
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