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Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 obce OLŠANY U PROSTĚJOVA
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Olšany u

Prostějova.

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova se schválilo dne 24.3.2005 na základě § 29 odst. 3
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů  a  v souladu s § 10 písm. d)  a  § 84 odst. 2 písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Účel vyhlášky

1. Obecně závazná vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Olšany u
Prostějova a Hablov (dále jen územní plán) schváleného obecním zastupitelstvem 15.11.1994 a
závaznou část 1. změny územního plánu sídelního útvaru Olšany u Prostějova schválenou
Zastupitelstvem obce Olšany u Prostějova usnesením č. 20/05 ze dne 17.3.2005.

2. Závazná část územního plánu stanoví funkční a prostorové, lokální uspořádání území a
podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje územní systém ekologické stability a plochy pro
veřejně prospěšné stavby.

Čl.2
Rozsah platnosti

1. Vyhláška platí pro správní území obce Olšany u Prostějova.

Čl.3
Vymezení  pojmů

1. Na území obce jsou rozlišovány:
a) plochy urbanizované – plochy zastavěné nebo určené k zastavění
b) plochy neurbanizované
c) plochy místního systému ekologické stability

2. Urbanizované plochy jsou určeny pro samostatné druhy funkcí s vymezením přípustných staveb
a zařízení:
a) plochy pro bydlení (Bč, Bv, Sm),
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b) plochy pro obecní vybavenost (OV) pro umístění staveb a zařízení, které slouží obecní
potřebě,

c) plochy pro sport, rekreaci a volný čas ( R )
d) plochy výroby (V1, V2)
e) plochy zeleně
f) plochy pro podnikání (P)
g) průmyslové výrobní plochy (Vp)

3. Urbanizované území tvoří území a plochy zastavěné nebo určené k zastavění, které jsou
a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebude měněno,
b) rozvojové, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění a území určené ke změně

funkčního a prostorového uspořádání.
4. Vymezení funkčních zón a regulativy jejich využití je graficky vyznačeno v komplexním

urbanistickém návrhu a v regulačním výkresu a doplňku č.1. Dále je vyznačeno ve výkrese č. 1
„Hlavní výkres“ 1. změny územního plánu

5. Na nezastavitelných plochách není dovoleno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb,
které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb technického vybavení a úprav
vodních toků.

Část II.
Závazné regulativy

Čl. 4

1. Část Obec Olšany u Prostějova a její část Hablov se budou rozvíjet jako souvisle urbanizované
celky.

2. Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty.

Článek 5
Funkční uspořádání území

1. Vymezenému funkčnímu využití polyfunkčních ploch musí odpovídat způsob jeho využití a
zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání.
Stavby a jiná opatření , která funkčnímu vymezení ploch neodpovídají, nesmí být na tomto
území nebo na těchto plochách umístěny nebo povoleny.Funkční využití jednotlivých území a
ploch je vymezeno na výkresu č.1 doplňku územního a výkresu č.2 návrhu územního plánu.
Dále je vyznačeno ve výkrese č. 1 „Hlavní výkres“ 1. změny územního plánu

2. Charakteristika funkčních území a ploch:
a) bydlení

-     čisté bydlení:    slouží výlučně k bydlení,
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- venkovské bydlení: bydlení s užitkovými zahradami, v omezené míře chov
drobného   zvířectva, podmínečně přípustné nerušící řemeslné provozy, maloobchod,
veřejné stravování,

- smíšené území: bydlení s užitkovými zahradami chovem drobného domácího zvířectva,
přípustné zařízení kulturní, správní, zdravotnická a sociální, zařízení komerčního
charakteru, nerušící řemeslné  provozovny,

b) plochy pro obecní vybavenost slouží výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží
obecní potřebě. Zahrnuje zařízení: správní, školská, kulturní, sociální, zdravotnické,
církevní, poštu, hasiče.

c) plochy pro sport, rekreaci, volný čas slouží pro umístění zařízení pro sport a rekreaci,
přípustné – drobná zařízení doplňující funkci sportovních ploch, maloobchod, veřejné
stravování, ubytovací zařízení, podmínečně přípustné – služební byty a hromadná
parkoviště.

d) plochy výroby:
- plochy zemědělské výrovy, přípustná zařízení zemědělské výroby, sklady, pomocné

provozy pro zemědělské účely,
- plochy drobné výroby a služeb, zařízení technického vybavení – přípustné – zařízení

drobné výroby a služeb všeho druhu, sklady, veřejné provozy, podmínečně přípustné
pohotovostní a služební byty, administrativní a správní budovy, hromadná parkoviště,
čerpací stanice pohonných hmot,

- plochy zeleně – zahrnují parky, veřejnou zeleň, doprovodnou a ochrannou zeleň,
hřbitovy.

e) plochy pro podnikání:
- určené pro drobné podnikání s ekologicky  čistou výrobou, pro výrobní služby, řemesla

v kombinaci  s bydlením. Součástí  ploch je  veřejná  příp.  vyhražená zeleň.
Parkování   vozidel  uživatelů   musí  být   zajištěno   na   pozemcích provozovatelů,
nebo  na  vyhražených  stáních  na   veřejných  komunikacích.  Přípustné využití: sklady
a pomocné  provozy drobného charakteru, podniková administrativa, služby,
vybavenost  související   s hlavní    funkcí,  objekty    technické vybavenosti obsluhující
území, byty provozovatelů. Nepřípustné využití: velké výrobní objekty,  plechové haly,
rekreace, rekreační  bydlení, hromadné bydlení, soustředěné zdravotnictví

f) průmyslové výrobní plochy
- plochy specifické svým charakterem, vlivem výroby, měřítkem objektů, slouží  jako

výrobní, skladové popříp. opravárenské provozy. Součástí jsou potřebná technická,
sociální  a  hygienická   vybavení,  odstavné  plochy  pro osobní  a nákladní automobily.
Přípustné využití: administrativní budovy, správní budovy, stravování v souvislosti s
hlavní funkcí, podnikatelské aktivity.

      Nepřípustné využití:bydlení, rekreace, nesouvisející občanská vybavenost
(zdravotnictví,  školství), ostatní funkce nesouvisející s hlavní  funkcí (uvedené stavby je
rovněž nepřípustné stavět v ochranném pásmu výroby, v ochranném  pásmu živočišné
výroby zemědělských závodů).“

3. Dosavadní způsob využití polyfunkčních  území a monofunkčních ploch, který neodpovídá
vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné
zájmy  nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona (§ 87 a § 102
Stavebního zákona).

4. Umísťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých
polyfunkčních území a monofunkčních ploch je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít
negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.



4

Čl. 6
Prostorové uspořádání

Prostorové uspořádání určuje zásady uspořádání území a limity jeho využití. V řešeném území jsou
vymezeny následující funkce a směry jejich rozvoje.

1. Bude zachováno historické jádro obce, novostavby a úpravy staveb musí zachovávat měřítko,
charakter a tvar střech (sedlové) stávající zástavby.

2. Bydlení:
     rozvoj bydlení je navržen formou rodinných domů v těchto lokalitách“

      Olšany u Prostějova:
a) dostavba proluk
b) lokalita Karlov
c) rezerva - lokalita Díly
d) rezerva - lokalita Důlky
e) lokalita AZ1 a AZ2 - nacházející se  mezi stávající zástavbou  RD a výrobním

            areálem fy Mürdter a Dvořák nacházející se na severozápadním okraji obce
f) lokalita   AZ3 -  pro 1 RD jako náhrada za stávající  při návrhu rozšíření výrobního areálu fy

Mürdter a Dvořák
Hablov:
Pro bydlení se navrhuje další plocha – lokalita AZ5 umístěná při vjezdu do Hablova.“

3. Občanské vybavení:
       bude respektováno výhledové rozšíření areálu základní školy

4. Výroba:
      Výrobní plochy se nachází v Olšanech, jsou stabilizovány. Pro drobnou výrobu a výrobní služby
      se navrhuje rozvojová plocha u silnice I/46.
      Zemědělská výroba bude rozvíjena v rámci stávajících areálů zemědělské výroby.
      Pro rozšíření stávajícího areálu fy Mürdter a Dvořák je navržena lokalita VZ1

5. Zeleň
      Stávající zeleň je nutno respektovat a vhodně doplňovat. Mimo zastavěné území je navrženo
      doplnění krajinné zelně do lokálního systému ekologické stability.
      Je třeba respektovat přírodní hodnoty prostředí, jmenovitě vybraných krajinných prvků.

6. Plochy pro podnikání
Je  navrženo  rozšíření rozvojové  plochy  M3  schváleného územního plánu  o lokalitu PZ1
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Čl. 7
Technická infrastruktura

1. Doprava:
Základní systém silnic nebude měněn, ostatní komunikace budou zachovány ve stávajících
trasách s nutným doplněním pro novou výstavbu. V  rámci 1.  změny   jsou   navrhovány
lokality s dopravou  navazující na  řešení schváleného  územního plánu, zásady  řešení se
nemění. Dále  jsou do  1. změny   zařazeny úpravy připojení na I/46

2. Vodní hospodářství:
      Zásobování vodou bude zajištěno vybudováním veřejného vodovodu.
     Odkanalizování:

     Bude dobudována jednotná kanalizační síť, odpadní vody z Hablova budou přečerpávány na
ČOV Olšany.

3.  Energetika:
     Zásobování plynem bude dokončeno podle generelu plynofikace.
     Zásobování elektrickou energií je zajišťováno z vedení 22 kV č.7, pro novou výstavbu jsou

navrženy dvě nové trafostanice.

4.  V  rámci  1.  změny   jsou   navrhovány   lokality  s  řešením  inženýrských  sítí  schváleného
územního  plánu   a  stávající   inženýrské  sítě,  zásady   řešení  se nemění.

Čl. 8
Zásady ochrany kulturních hodnot

1. Budou chráněny všechny objekty zapsané ve  státním seznamu nemovitých  kulturních památek.
      Dále je třeba chránit charakteristický obraz obce.
2. Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 360/92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů,

inženýrů a techniků činných ve výstavbě je třeba zpracovávat příslušnou projektovou
dokumentaci pro stavby uvedené pod bodem (1).

Čl. 9
Péče o životní prostředí

1. Ochrana ovzduší:
- proti prašnosti z polí je třeba vysadit kolem obce ochrannou zeleň

2. Ochrana vodních zdrojů a toků:
- je třeba respektovat vyhlášená PHO zdrojů pitné vody a vodních toků
- odpadní vody z obce je třeba beze zbytků čistit
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3. Hluk z pozemní dopravy je nutno  místně eliminovat změnou povrchu vozovek a vyloučením
       zemědělské dopravy
4. Likvidace odpadů:

Svoz odpadů bude zajištěn na řízenou skládku dle okresní koncepce.

Čl. 10
Lokální systém ekologické stability

Je nutno respektovat v plném rozsahu lokální SES navržený v generelu SES. V rámci 1. změny  je
doplněna  kostra ÚSES celého správního území a tvoří závazný regulativ přírodní  krajinářské zóny,
která slouží pro zachování a obnovu přírodních  a  krajinných  hodnot  území, převažuje   přírodní
charakter území. Přípustná jsou opatření s nezbytným technickým vybavením za účelem  proti-
povodňové  ochrany,  za účelem  řešení protierozních opatření,  zamezení splachů z polí, případně
odvedení extravilánových vod

Část  III.
Veřejně prospěšné stavby

Čl. 11

Ve smyslu ust. § 108 zákona č. 50/76 Sb. ve znění zák.č. 103/90 Sb. a zák.č. 262/92 Sb.ve znění
pozdějších předpisů  se v Olšanech u Prostějova vymezují tyto veřejně prospěšné stavby:

- plochy pro realizaci technické infrastruktury, tj. plochy nezbytné pro zařízení
k zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod a rozvody
elektrické  energie včetně navržených trafostanic u ČOV a čerpací stanice,

- plochy pro veřejné komunikace k navrhované výstavbě
- plochy pro rozšíření areálu školy,
- lokální systém  ekologické stability

 V rámci 1. změny se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby:
DOPRAVA

1. místní komunikace od fy Mürdter - Dvořák po silnici k Lutínu s napojením lokality AZ1
            2.   napojení lokality AZ2

3.   napojení lokality AZ1 (od obce)
4.   úprava napojení I/46   (směr Brno)
5.   úprava napojení I/46   (směr Olomouc)

 ELEKTRO

6.  kabelové vedení VN 22kV k navržené TR 1-NAV
7.  kabelové vedení VN 22kV k navržené TR 2-NAV
8. kabelové vedení VN 22kV k navržené TR 3-NAV
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PLYNOVOD
9. stl plynovod k AZ3

          10. stl plynovod k AZ1 a AZ2
          11. stl plynovod k M3 a PZ1

TRAFOSTANICE
         12. trafostanice TR 1
         13. trafostanice TR 2
         14. trafostanice TR 3

KANALIZACE
     15. kanalizace k AZ3 a VZ1

         16. kanalizace k AZ2
         17. kanalizace AZ1 a AZ2

   18. kanalizace DN 400 k hlavnímu sběrači.
         19. odkanalizování AZ5

20. tlaková kanalizace z Hablova

VODOVOD

21. vodovod k AZ3
      22. vodovod pro AZ1 a AZ2

         23. vodovod – prodloužení v silnici k Lutínu
         24. voddovod k M3 a PZ1

Nedílnou  součástí  vymezení  VPS  je  grafická část, číselné odkazy  jednotlivých VPS jsou odkazy
na popisy vyznačené v grafické části

Část IV.
Závěrečná ustanovení

Článek 12

Ostatní části územního plánu a jeho 1.změny jsou směrné, jedná se zejména o předpokládaný
demografický vývoj, pořadí využití lokalit pro výstavbu a jejich kapacita, dílčí vedení tras místních
komunikací, zemědělských a účelových cest, dimenze a přesné trasování nových inženýrských sítí.
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Čl. 13

Územní plán je uložen na Obecním úřadě v Olšanech.
Schválená  1. změna  územního  plánu sídelního  útvaru Olšany u  Prostějova  je  uložena na
Obecním úřadě Olšany u Prostějova, u  Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově, u
obecního úřadu s rozšířenou působností, kterým je Městský   úřad v  Prostějově - odbor koncepce a
rozvoje, a u nadřízeného orgánu územního  plánování,  kterým   je   Krajský   úřad   Olomouckého
kraje  v Olomouci -  odbor strategického rozvoje kraje.

Čl. 14

Ruší se obecně závazná vyhláška č.1/1994.

Čl. 15
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2005.

………………… ……………………..
ing. Milan Kubíček v.r.              mgr. Jan Spurný v.r.

    starosta obce Olšany u Prostějova          místostarosta obce Olšany u Prostějova

  Vyhláška vyvěšena dne: 25.3. 2005
                    sejmuta dne:


