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ÚZEMNÍ PLÁN KAROLÍN
NÁVRH – TEXTOVÁ ČÁST

a) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno ke dni 30.7.2010.
Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace ve výkresu základního
členění území. Číslo výkresu I.1.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje území obce
Návrh územního plánu umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení, souvisejícího rozvoje
dopravní a technické infrastruktury.
V řešeném území jsou navrženy nové plochy pro bydlení, pro sport a tělovýchovu, pro statickou
dopravu.
Ochrana a rozvoj hodnot území
Ochrana civilizačních hodnot je zajištěna stabilizací nemovitých kulturních památek ve stávajících
plochách občanské vybavenosti, případně veřejných prostranství.
Ochrana přírodních hodnot je zajištěna stabilizací evropsky významné lokality (EVL) CZ 0724091
CHŘIBY.

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce
Při navrhování ploch pro novou výstavbu byla respektována stávající urbanistická struktura,
krajinářská a rekreační hodnota území a byly navrženy územní koridory pro dobudování dopravní
a technické infrastruktury.
Plochy bydlení jsou doplněny o lokalitu 1, plocha pro bydlení individuální a byly doplněny nové lokality
navazující na stávající zástavbu, doplňující proluky. Lokality pro bydlení plocha 2 až 8.
Pro plnohodnotné využití volného času je navrženo rozšíření plochy občanského vybavení plocha 9.
Jedná se o plochu pro sport a tělovýchovu.
Stávající místní komunikace v obci doplňuje navržená plocha silniční dopravy 10 a 11.
Dopravní infrastrukturu doplňuje plocha pro parkování 12.
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V rámci technické vybavenosti sídla je navržena plocha pro umístění přečerpávací stanice odpadních
vod 13.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání
Vymezení funkčních ploch
V území jsou vymezeny tyto funkční plochy:
BI bydlení individuální
OV plochy veřejné vybavenosti
OS plochy pro tělovýchovu a sport
DS plochy pro silniční dopravu
TV plochy pro vodní hospodářství
PV plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch
PZ plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch
VZ plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu
WT vodní plochy / toky
K
plochy krajinné zeleně
P
plochy přírodní
Z
plochy zemědělské
L
plochy lesní
Jednotlivé funkční plochy jsou na výkresech označeny identifikátorem 1 – 26.
Vymezení zastavitelných ploch
Jednotlivé zastavitelné plochy jsou zakresleny v hlavním výkrese, číslo výkresu I.2.

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:
OZNAČENÍ
( ID )

POPIS PLOCHY
( NÁVRH VYUŽITÍ )

VÝMĚRA
(ha)

Plochy bydlení
1

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

1,624

2

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,122

3

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,193

4

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,302

5

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,267

6

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,148

7

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,226

8

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,312

Plochy občanské vybavenosti
9

PLOCHA PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

0,206

Plochy veřejných prostranství
10

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH

0,027
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Plochy dopravní infrastruktury
11

PLOCHA PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

0,676

12

PLOCHA PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

0,433

Plochy technické infrastruktury
13

PLOCHA PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

0,010

14

PLOCHA PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

0,063

Plochy pro bydlení individuální - rezerva
26

PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ / REZERVA 1

1,891

Vymezení ploch přestavby
Územní plán vymezuje následující plochy přestavby:
OZNAČENÍ
( ID )

POPIS PLOCHY
( OZNAČENÍ / NÁVRH VYUŽITÍ / PŮVODNÍ VYUŽITÍ)

VÝMĚRA
(ha)

Plochy pro bydlení individuální
1

PŘESTAVBA 2 / PLOCHA PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ / VODOJEM

0,014

Plochy technické infrastruktury
14

PŘESTAVBA 1 / PLOCHA PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ / PLOCHA
PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

0,063

Systém sídelní zeleně
Nové plochy sídelní zeleně budou nedílnou součástí návrhových a stávajících ploch pro bydlení
individuální.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

1)

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Navržená komunikace se napojuje v západní části obce Karolín na silnici III/36742, která je páteřní
komunikací obce a vyúsťuje zpět na tuto komunikaci na severovýchodním okraji obce Karolín.
Cyklistická doprava je vedena po komunikacích vozidlových.
2)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zařízení a stavby technické infrastruktury je přípustné umísťovat, při dodržení platných právních
předpisů, v rámci zastavitelných ploch a je možná i v plochách přestavby.
Stavby technické infrastruktury mohou křížit nejkratší cestou vymezené a navrhované prvky ÚSES.
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Zásobování vodou
Stávající systém zásobování vodou z veřejného vodovodu bude zachován, je navrženo prodloužení
do jednotlivých obytných ploch a plocha přestavby číslo 1 přeložka vodovodní sítě.
Odvedení a likvidace odpadních vod
Do doby výstavby ČOV a kanalizačního přivaděče budou u nových staveb splaškové vody
v odpadních jímkách nebo čištěny domácími čistírnami odpadních vod. Část obce bude odvedena
gravitačně na čistírnu. Z části obce se voda povede pod obec kde bude vybudovaná přečerpavací
stanice s odlehčovací komorou. Splaškové vody se přečerpají do společné šachty s gravitačním
odtokem na ČOV v obci Sulimov.
Zásobování plynem
Navržená zástavba bude napojena na vybudovanou plynovodní síť.
Veřejné osvětlení
U soustředěné výstavby plochy pro bydlení individuální, 1 je navržen kabelový rozvod NN a v souběhu
rozvod VO a parkové stožáry.

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
Koncepce uspořádání krajiny
Lokální biocentrum a biokoridory jsou vymezeny v grafické části územního plánu – viz Hlavní výkres
číslo I.2.
Prostupnost krajiny
Nová zástavba 1 - 10, navrhované komunikace 11 a 12, plochy pro vodní hospodářství 13 a 14 a
výsadba prvků územního systému ekologické stability 15 - 25 neovlivňuje prostupnost v krajině.
Protierozní opatření
V řešeném území jsou navrženy biokoridory jako prvky protierozní ochrany a plochy krajinné zeleně.
Územní systém ekologické stability
Prvky ÚSES – lokální biocentrum a lokální biokoridory, jsou upraveny ve velikosti a tvaru na základě
parcelace KN, stavu v terénu a plánovaných záměrů v území.
Ochrana před povodněmi
Řešeno biokoridory.
Záplavové území
Není vymezeno.
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Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití,
nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání

Koeficientem zastavění je zastavěná plocha k celkové ploše pozemku (vyjádřená v %).

Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy zastavěné
Plochy zastavitelné: 1 – 8
Plocha rezervy: 26

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy pro bydlení individuální

Kód dle
podrobnějšího
členění území

BI – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

Hlavní využití

Plochy pro bydlení v rodinných domech.

Přípustné využití

•
•
•
•

rodinné domy
související dopravní a technická infrastruktura
veřejná prostranství
stavby pro rodinnou rekreaci

Podmíněně
přípustné využití

•

v rámci pozemků rodinných domů je vyjímečně přípustné umístit související
občanské vybavení místního významu jako je živnostenská činnost slučitelná
s bydlením
další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše

•

Podmínky
prostorového
uspořádání
včetně základních
podmínek
ochrany
krajinného rázu

•
•

koeficient zastavění do 40%
výšková hladina zástavby bude maximálně do 9 m od přilehlého terénu

Nepřípustné
využití

•
•

stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení.
občanská vybavenost neslučitelná s bydlením
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Zatřídění dle zákl. Plochy zastavěné
členění území
Zatřídění dle
ploch s rozdílným Plochy občanského vybavení
způsobem využití
Kód dle
podrobnějšího
členění území

OV – PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI

Hlavní využití

Plochy pro správu a obslužné činnosti obce sloužící celému sídlu

Přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu a služby
plochy doprovodné zeleně
v omezeném rozsahu provozní byty zaměstnanců
plochy pro správu a dopravní a technickou infrastrukturu
stavby a zařízení pro veřejnou správu
stavby a zařízení pro ubytování a stavování
stavby kulturního zařízení
stavby pro ochranu obyvatelstva (hasičské útvary)

Nepřípustné
využití

•
•

občanská vybavenost neslučitelná s bydlením
veškeré ostatní

Podmínky
prostorového
uspořádání

•
•

koeficient zastavění do 70%
výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu, ke kterému bude stavba sloužit
a může mít v odůvodněných případech i výškově dominantní hladinu
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Zatřídění dle zákl.
členění území
Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití
Kód dle
podrobnějšího
členění území
Hlavní využití

Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Podmínky
prostorového
uspořádání
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Plochy zastavěné
Plocha zastavitelná: 9

Plochy občanského vybavení

OS – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
Plochy a zařízení pro sportovní činnosti
•
•
•
•
•

stavby a zařízení pro sport a souvisejících služeb včetně pozemků
plochy související dopravní a technické infrastruktury
plochy doprovodné zeleně
plochy veřejných prostranství
související služby

V omezeném rozsahu byty provozních zaměstnanců

Veškeré ostatní
•
•

koeficient zastavění do 80%
výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu, ke kterému bude stavba sloužit
a nebude mít negativní dopad na okolní krajinu
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Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy zastavěné

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy výroby a skladování

Kód dle
podrobnějšího
členění území

VZ – PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU VÝROBU

Hlavní využití

Plochy pro činnosti výroby a skladování v zemědělství a lesnictví a zařízení pro drobnou
zemědělskou výrobu

Přípustné využití

Nepřípustné
využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

•
•
•
•

stavby a zařízení rostlinné a živočišné výroby, lesní výroby a zpracování
sklady, nezbytná myslivecká účelová zařízení ( seníky, krmelce, posedy)
doprovodná zeleň
účelové komunikace nezbytné pro údržbu polí a lesa, pěší a cyklistické stezky

Plochy bydlení
•
•
•

v plochách navazujících na obytnou zástavbu budou realizovány pásy izolační
zeleně
koeficient zastavění do 80%
výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu, ke kterému bude stavba sloužit
tak, aby negativně nenarušovala okolní krajinu
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Plochy zastavěné
Plochy zastavitelné: 11, 12

Zatřídění dle
Plochy dopravní infrastruktury
ploch s rozdílným
způsobem využití
KÓD dle
podrobnějšího
členění území

DS – PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Hlavní využití

Plochy pro zajištění dopravní přístupnosti obce.

Přípustné využití

•
•
•
•
•
•
•

•

plochy pro silniční dopravu
plochy pro zajištění dopravní přístupnosti obce.
silnice III. třídy
místní komunikace
účelové komunikace
pěší zóny a obytné ulice
cyklostezky, cyklotrasy
parkovací plochy

Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy zastavěné
Plochy zastavitelné: 10

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy veřejných prostranství

Kód dle
podrobnějšího
členění území

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH
PLOCH

Hlavní využití

Plochy veřejně přístupných prostranství pro veřejnou obsluhu funkčních ploch obce

Přípustné využití

Pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky dopravní
infrastruktury (komunikace, parkoviště, pěší a cyklistické trasy, veřejné prostory);
pozemky technické infrastruktury; pozemky veřejné, doprovodné a izolační zeleně; drobná
architektura; dětská hřiště.

Nepřípustné
využití

Veškeré ostatní
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Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy zastavěné

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy veřejných prostranství

Kód dle
podrobnějšího
členění území

PZ – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU NEZPENĚNÝCH
PLOCH

Hlavní využití

Plochy upravené vegetace skýtající možnost pobytu a rekreace v upraveném prostředí
nebo izolační zeleň zajišťující kvalitu bydlení

Přípustné využití

•
•
•
•
•

parky
rekreační zeleň
dětská hřiště
vodní prvky
prvky drobné architektury

Nepřípustné
využití

Veškeré ostatní

Zatřídění dle zákl.
členění území

Plocha zastavěné
Plochy zastavitelné: 13, 14

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy technické infrastruktury

Kód dle
podrobnějšího
členění území

TV – PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Hlavní využití

Plochy vymezené pro zásobování řešeného území vodou a pro odvedení a likvidaci
odpadních a dešťových vod

Přípustné využití

Nepřípustné
využití

•
•
•

pozemky vedení, staveb a zařízení technického vybavení
pozemky související dopravní infrastruktury
doprovodná zeleň

Veškeré ostatní

S-projekt plus, a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř.Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
tel. 577594111,
fax: 577212055
e-mail:
atelier.b@s-projekt.cz

Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy zastavěné, nezastavěné

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy vodní a vodohospodářské

Kód dle
podrobnějšího
členění území

WT – VODNÍ TOKY A PLOCHY

Hlavní využití

Plochy vodních ploch a toků

Přípustné využití

•
•
•
•

ÚZEMNÍ PLÁN KAROLÍN
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dopravní a technická infrastruktura
doprovodná zeleň
vodohospodářské stavby a zařízení
územní systém ekologické stability

Nepřípustné
využití

Veškeré ostatní

Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy nezastavěné
Návrhové plochy prvků územního systému ekologické stability: 15 - 21
Návrhové plochy prvků protierozní zeleně: 22 - 24

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy krajinné zeleně

Kód dle
podrobnějšího
členění území

K – PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

Hlavní využití

Plochy krajinné zeleně

Přípustné využití

•
•
•
•

Podmíněně
přípustné využití
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pozemky krajinné a půdoochranné zeleně, prvky územního systému ekologické
stability, vodní plochy a toky.
stromořadí
větrolamy
izolační zeleň

Související dopravní a technická infrastruktura
Podmínka:
Dopravní infrastruktura je přípustná v plochách krajinné zeleně mimo vymezené prvky
územního systému ekologické stability.
S prvky ÚSES je přípustné pouze kolmé a nejkratší možné křížení stavbami dopravní a
technické infrastruktury.

Nepřípustné
využití

Veškeré ostatní

S-projekt plus, a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř.Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
tel. 577594111,
fax: 577212055
e-mail:
atelier.b@s-projekt.cz
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Zatřídění dle zákl. Plochy nezastavěné
členění území
Návrhová plocha prvku územního systému ekologické stability: 25

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy přírodní

Kód dle
podrobnějšího
členění území

P – PLOCHY PŘÍRODNÍ

Hlavní využití

Prvky územního systému ekologické stability, plochy určené k zachování a rozvoji
přírodních hodnot území s omezením primárního hospodářského využití

Přípustné využití

Pozemky lesa, krajinné a půdoochranné zeleně, prvky územního systému ekologické
stability, vodní toky a plochy, stromořadí

Podmíněně
přípustné využití

Liniové stavby technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro zásobování a dopravní
obsluhu obce.
Podmínka:
Přípustné je pouze křížení se stávajícími liniovými stavbami technické infrastruktury.
dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné
využití

Veškerá výstavba

S-projekt plus, a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř.Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
tel. 577594111,
fax: 577212055
e-mail:
atelier.b@s-projekt.cz
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Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy nezastavěné

Zatřídění ploch
s rozdílným
způsobem využití

Plochy lesní

Kód dle
podrobnějšího
členění území

L – PLOCHY LESNÍ

Hlavní využití

Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Přípustné využití

• nezbytná myslivecká účelová zařízení (seníky, krmelce, posedy)
• účelové komunikace nezbytné pro údržbu lesa, pěší a cyklistické trasy

Podmínečně
přípustné

•
•

Nepřípustné
využití
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účelové komunikace nezbytné pro údržbu lesa, pěší a cyklistické stezky
stavby a zařízení lesnických provozoven sloužící ke zpracování a skladování
lesnických produktů a k tomu náležející provozní zařízení a administrativa a byty
či ubytování pro majitele a správce hospodářství nebo osoby zajišťující dohled a
pohotovost

Veškeré ostatní

Zatřídění dle zákl.
členění území

Plochy nezastavěné

Zatřídění dle
ploch s rozdílným
způsobem využití

Plochy zemědělské

KÓD dle
podrobnějšího
členění území

Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Hlavní využití

Plochy určené pro zemědělskou produkci – orná půda, sady a zahrady, louky a pastviny a
zajištění podmínek pro převážně zemědělské využití

Přípustné využití

•
•

Nepřípustné
využití

pozemky zemědělského půdního fondu, staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
stavby, zařízení a jiná opatření k zemědělskému využití

Veškeré ostatní

S-projekt plus, a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř.Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
tel. 577594111,
fax: 577212055
e-mail:
atelier.b@s-projekt.cz
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g) 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
Jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
označení
VPS, VPO

ID

PLOCHY

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA, OPATŘENÍ

VYVLASTNĚNÍ

DS1

11

Příjezdová komunikace

+

TV1

13

Přečerpávací stanice odpadních vod

+

TV2

14

Kanalizace a vodovod

+

ÚSES 1(ZÚR)

25

Lokální biocentrum Chlum

+

ÚSES 2(ZÚR)

15

Regionální biokoridor

+

ÚSES 3(ZÚR)

16

Regionální biokoridor

+

ÚSES 4(ZÚR)

17

Regionální biokoridor

+

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo
Jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
označení
VPS

ID
PLOCHY

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA

PŘEDKUPNÍ
PRÁVO

DS1

11

Příjezdová komunikace

+

TV1

13

Přečerpávací stanice odpadních vod

+

TV2

14

Kanalizace a vodovod

+

Jsou vymezeny tyto plochy, pro jejichž realizaci je možné předkupní právo.
označení
VPO

ID
PLOCHY

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ

PŘEDKUPNÍ
PRÁVO

ÚSES 1

25

Lokální biocentrum Chlum

+

ÚSES 2

15

Regionální biokoridor

+

ÚSES 3

16

Regionální biokoridor

+

ÚSES 4

17

Regionální biokoridor

+

ÚSES 5

18

Lokální biokoridor

+

ÚSES 6

19

Lokální biokoridor

+

ÚSES 7

20

Lokální biokoridor

+

ÚSES 8

21

Lokální biokoridor

+

S-projekt plus, a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř.Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
tel. 577594111,
fax: 577212055
e-mail:
atelier.b@s-projekt.cz
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i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
• Textová část
Údaje o počtu listů územního plánu

15

Počet výkresů grafické části

3

• Grafická část
výkres č. I.1

Výkres základního členění

1 : 2 000

č. I.2

Hlavní výkres

1 : 2 000

č. I.3

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

1 : 2 000
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