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A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vymezení zastavěného území 

V platném Územním plánu obce (ÚPO) Přílepy jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice 

sou-časně zastavěného území obce – stav k 15.4.2004). Touto změnou je v lokalitách označených dle 

zadání v grafické části jako lokality B1 – B8 vymezena nová hranice zastavěného území k 10.10.2007 

a současně je upřesněno aktuální využití ploch které se v tomto území nacházejí. Lokality označené 

dle zadání A 1 až A 5, řešené touto změnou se ve smyslu § 2, odst. d) zák. č. 183/2006 Sb. nachází mi-

mo zastavěné území.  

 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Navrženou změnou nedochází k zásadní změně koncepce platného územního plánu. Jsou pouze 

rozšiřovány plochy určené pro bydlení a sport, a to v přímé návaznosti na zastavěné území obce. Navr-

ženou změnou nedochází k rozvoji ani dotčení přírodních hodnot území. 

 

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

Na západním okraji obce je v lokalitě A1 (označení dle zadání) navržena nová plocha bydlení B 22, 

která navazuje na stávající obytnou zástavbu v této části obce. Na ni na jižní straně navazuje nově 

navržená sportu Ot 4 (dle zadání lokalita A2), která je určena pro realizaci nového sportovního areálu.  

V lokalitách A4 a A5 (označení dle zadání) jsou navrženy k navrácení do zemědělského půdního 

fondu. 

V lokalitě A3 je navržena přeložka stávajícího vedení vysokého napětí, za účelem uvolnění navrže-

ných ploch bydlení  sportu Ot 4. 

Změnou jsou vymezována dvě nová zastavitelná území. Nejsou navrženy žádné plochy přestavby. 

Změnou není ovlivněn systém sídelní zeleně, který zůstává stabilizován ve stávajících plochách. 

Tab. A.1. Přehled nově vymezených zastavitelných ploch 

Lokalita 

(dle zadání) 

Označení plochy 

(ve změně č. 1) 
Navržený způsob využití Výměra v ha  

A 1 B 22 Plochy individuálního bydlení  1,307 

A 2 Ot 4 Plochy občanské vybavenosti - tělovýchova a sport 2,957 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

 Navržené plochy bydlení B22 a sportu Ot4 budou dopravně obsluhována z již dříve navržené míst-

ní komunikace 
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4.2. Technická infrastruktura 

 Navržené plochy bydlení a sportu budou zásobovány pitnou vodou z prodlouženého vodovodního 

řadu. 

 Navržené plochy bydlení a sportu budou napojeny na stávající kanalizační řad splaškové kana-

lizace, jímž jsou odpadní vody z obce Přílepy odváděny na ČOV Holešov 

 Navržené plochy bydlení a sportu budou napojeny na prodloužené rozvody STL plynovodu. 

 Navržené plochy bydlení a sportu budou napojeny na stávající rozvody nízkého napětí.  

 Z důvodu uvolnění navržených ploch B 22 a Ot 4 je navrženo přeložení stávajícího vzdušného 

vedení VN 22 kV. 

4.3. Občanské vybavení 

V grafické části jsou vymezeny stávající i nově navržená plocha občanského vybavení Ot 4. 

4.4. Veřejná prostranství 

V grafické části nejsou navrženy žádné nové plochy pro veřejná prostranství. 

 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmí-
nek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, pro-
stupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání nerostů a podobně 

Změnou se nemění základní koncepce uspořádání krajiny. 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu 

6.1. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

Tab. A.2. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

Lokalita 

(dle zadání) 

Ozn. plochy 

(ve zm č. 1) 
Stav dle platného ÚPO Přílepy Navržená změna 

A 1 B 22 
 plochy ZPF velkovýrobně obhospo-

dařované 
 plochy individuálního bydlení 

A 2 Ot 4 
 plochy ZPF velkovýrobně obhospo-

dařované 

 Plochy občanské vybavenosti - 

tělovýchova a sport 

A 4 ZPF 1 
 Plochy občanské vybavenosti - 

tělovýchova a sport (návrh) 

 plochy ZPF velkovýrobně obhos-

podařované 

A 5 ZPF 2  plochy krajinné zeleně (návrh) 
 plochy ZPF velkovýrobně obhos-

podařované 

 

Tab. A.3. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití řešených změnou č. 1 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Označení  plochy  

1 Plochy individuálního bydlení  Bi 

2 Plochy občanské vybavenosti - tělovýchova a sport Ot 

3 Plochy ZPF velkovýrobně obhospodařované NP 
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6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

1. Plochy individuálního bydlení (Bi) 

Hlavní využití 

 plochy pro bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití 

 ostatní doplňující zařízení a stavby přímo související s bydlením v rodinných domech a jeho provo-

zem 

 související stavby dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. 
 

2. Plochy občanské vybavenosti - tělovýchova a sport (Ot) 

Hlavní využití 

 venkovní otevřené sportovní plochy a stavby (hřiště na kopanou, hřiště pro házenou, odbíjenou, 

tenisové kurty, apod.) určené pro tělovýchovu, sport a sportovně rekreační a relaxační aktivity  

Přípustné využití 

 související stavby a zařízení společenských a zájmových organizací 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související stavby dopravní a technické infrastruktury sloužící k obsluze a ochraně území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. 
 

c) Plochy ZPF velkovýrobně obhospodařované (NP) 

Hlavní využití 

 velkovýrobně obhospodařované plochy ZPF, primárně využívané za účelem tržní produkce 

Přípustné využití 

 protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) a stavby snižující vodní a větr-

nou erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami. 

 související stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně cyklotras a cyklostezek. 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. 
 

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Rodinné domy mohou být pouze jednopodlažní, s možností využití podkroví, se sklonitou střechou. 
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6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Vzhledem k lokalizaci navržené plochy občanské vybavenosti Ot 4, určené pro tělovýchovu a 

sport, v pohledově exponované poloze a s ohledem na bezprostřední návaznost na území se zvýšenou 

hodnotou krajinného rázu, musí být předmětná plocha a stavby uvnitř této plochy (především ve svých 

objemech) řešeny tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu širšího okolí zejména výstavbou verti-

kálních nebo horizontálních dominant, a také aby nebyl potlačen výraz památkově chráněné plochy 

zámeckého parku a narušena dominanta přílepského zámku. 

 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

Změnou č. 1 ÚPO Přílepy nejsou vymezeny žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně 

prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Změnou č. 1 ÚPO Přílepy nejsou vymezeny žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 

prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

9. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

9.1. Textová část 

Textová část změny č. 1 ÚPO Přílepy obsahuje celkem 4 strany. 

9.2. Grafická část 

Grafická část změny č. 1 ÚPO Přílepy obsahuje celkem 10 výkresů. 

Tab. A.4. Obsah grafické části změny č. 1 ÚPO Přílepy 

Poř. č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 - Legenda - 

2 - Legenda - 

3 A.2.1-1 Hlavní výkres – navržená změna  1 : 5 000 

4 A.2.1-2 Hlavní výkres – navržená změna 1 : 5 000 

5 A.2.2-1 Regulace funkčních ploch  1 : 2 000 

6 A.2.2-2 Regulace funkčních ploch 1 : 2 000 

7 A.2.3-1 Doprava, energetika, spoje  1 : 2 000 

8 A.2.3-2 Doprava, energetika, spoje 1 : 2 000 

9 A.2.4-1 Vodní hospodářství  1 : 2 000 

10 A.2.4-2 Vodní hospodářství 1 : 2 000 
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