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I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ÚP KUNKOVICE 

 
 
 
 
 T E X T O V Á  Č Á S T 
 

1. Vymezení zastavěného území  
  

Zastavěné území obce je vymezeno v grafické části a je dáno stavem podkladové digitální 
katastrální mapy. Toto území bylo stanoveno k datu 28/02/2009. 

 
 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
Koncepce rozvoje území vychází z rozvojových potřeb obce Kunkovice. Stávající plochy vesměs 

obytné zástavby jsou územním plánem stabilizovány. Územní plán dále  soustřeďuje zástavbu do již 
existujícího zastavěného území nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Je kladen maximální důraz na 
ochranu okolní krajiny a jejich jednotlivých složek – zemědělské půdy, lesa, vodních ploch a zeleně. 

Do volné krajiny nejsou navrhovány žádné nové plochy určené k zastavění. V obci jsou  patrny 
plošné rezervy pro další zástavbu jak v plochách bez nároku na inženýrské sítě (doplnění stávajících 
proluk), tak další plošné prostorové rezervy. 

 
 

3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch 
  
3.1.    Urbanistická koncepce 

Z urbanistického hlediska se jedná o obec s tradiční převážně uliční zástavbou typickou pro 
danou oblast. Zástavba je situována převážně podél komunikace. Pouze menší část je situována 
v přilehlých prostorách (slepé uličky). Ve spodní části obce se ulice rozšiřuje do poměrně prostorné 
návsi s kapličkou. 

V obci se navrhují především plochy pro zástavbu rodinnými domy venkovského typu, které 
budou navazovat na stávající zástavbu. Postupnou výstavbou rodinných domů dojde jednak k 
zahuštění stávající zástavby a jejímu částečnému rozšíření. V rámci rozvojových ploch se dá 
uvažovat s ohledem na charakter zástavby s výstavbou cca 11 rodinných domů. To by umožňovalo 
nárůst obyvatel o cca 20% . 

Zemědělská výroba, popřípadě jiná živnostenská výroba může být  rozvíjena především ve 
stávajícím areálu zemědělské výroby. Nová  plocha pro podnikání je navržena v návaznosti na tento 
areál. Další plochy se nenavrhují a je uvažováno více méně s využitím stávajících ploch, zejména pak 
ploch vedených jako plochy smíšené. 

V rámci technické vybavenosti jsou řešeny potřebné plochy  technické infrastruktury pro čištění 
odpadních vod a zásobování obyvatel vodou.   

Neurbanizované prostory budou nadále využívány pro zemědělskou činnost a činnost lesního 
hospodářství. Dále budou v těchto plochách rozvíjeny prvky územního systému ekologické stability. 
Další nová zástavba mimo vlastní zastavěné území a bezprostředně související zastavitelné plochy 
není navrhována.  
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3.2.     Vymezení zastavitelných ploch 
Pro další zástavbu byly, kromě možné dostavby stávajících ploch v obci (volné proluky apod.), 

zvoleny plochy bezprostředně navazující na zastavěné území obce a vytvářející s obcí jednotný celek. 
S ohledem na charakter terénu se jedná vesměs o mírně svažité pozemky vedené jako zemědělský 
půdní fond. 
 

 
Plochy zastavitelného území : 

ID Popis Výměra v m2

1 Plocha bydlení – bydlení individuální 15816 
2 Plocha bydlení – bydlení individuální 1657 
3 Plocha bydlení – bydlení individuální 2360 

4 Plocha veřejných prostranství s převahou 
nezpevněných ploch 2237 

5 Plocha veřejných prostranství s převahou 
nezpevněných ploch 1683 

6 Plocha technické infrastruktury 438 
7 Plocha veřejných prostranství 1845 
8 Plocha technické infrastruktury 1875 
9 Plocha technické infrastruktury 442 
10 Plocha technické infrastruktury 295 
11 Plocha výroby a skladování 4395 
22 Plocha technické infrastruktury 1267 
23 Plocha technické infrastruktury 1181 
24 Plocha veřejných prostranství 589 
25 Plocha pro silniční dopravu 2053 

 
 

3.3.     Vymezení ploch přestavby 
Plochy přestavby dle metodiky jsou vyznačeny ve výkrese I/1 Výkres základního členění území. 

Jedná se o plochy pro kanalizační sběrač k ČOV a o novou obytnou zástavbu ve východní části obce. 

 

 
3.4.     Plochy sídelní zeleně 

V nově navrhovaných plochách bude sídelní zeleň realizována v rámci ploch veřejných 
prostranství označovaných jako  P* a PZ. 

 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury 
    
 4.1. Dopravní infrastruktura  

 
4.1.1. Doprava silniční 

Silniční síť v katastru obce je stabilizována a nevyžaduje žádné další územní nároky. V rámci 
návrhu je nově řešena pouze příjezdová komunikace k uvažovanému vodojemu. 

 
 

4.1.2. Hromadná doprava 
Umístění zastávky je vyhovující a nebude měněno.  
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4.1.3. Místní komunikace 

Je navržena místní komunikace – příjezd k navrženému vodojemu ve východní části obce.  

 
4.1.4. Pěší doprava 

Systém pěší dopravy je víceméně stabilizovaný. Případné nové chodníky je možné realizovat 
v rámci jednotlivých veřejných prostranství. 
 
 
4.1.5. Doprava v klidu 

S budováním parkovišť a garáží se zde vzhledem k charakteru zástavby nepočítá. 

 
4.1.6. Zemědělská účelová doprava 

Stávající síť odpovídá systému obhospodařování a budování nových polních cest není uvažováno 
Případné nové požadavky mohou vyplývat pouze ze změn obhospodařování a případných nových 
pozemkových úprav. 
 
 
4.1.7. Cyklistická doprava 

Z jednotlivých rozvojových dokumentů ani požadavků obce nevyplývají požadavky na řešení 
cyklostezek. Pro cyklistickou dopravu bude využíváno stávajících komunikací. 
 
 
4.2. Technická infrastruktura 
  
4.2.1.Zásobování vodou 

V rámci zásobování pitnou vodou je nově  navrhována plocha pro vodojem a čerpací stanici, 
která bude  výtlačným potrubím přivádět vodu do vodojemu, včetně plochy technické vybavenosti – 
plochy pro výtlačné potrubí. Nové rozvody vody budou zabezpečovány po obci v plochách veřejných 
prostranství. Tato koncepce odpovídá koncepci PRVAK Zlínského kraje s upřesněním trasy 
výtlačného potrubí a polohy vodojemu.  

 
 

4.2.2. Odkanalizování  
Územní plán počítá v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 

s vybudováním místní čistírny odpadních vod v jihozápadní části obce na vymezené ploše T*- plocha 
technické infrastruktury ID 6. Oproti Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ZK je ČOV dle schváleného 
zadání situována níže po směru toku, za výstavbou posledního domu č.p.86 z důvodu 
majetkoprávních vztahů obce k pozemku p.č.518/14. Nové kanalizace budou realizovány v plochách 
veřejných prostranství, kromě přivaděče na čistírnu, pro který byla navržena plocha pro technickou 
infrastrukturu T*  ID 23. 

  V souvislosti s novými zastavitelnými plochami dojde částečně k rozšíření stávající 
kanalizační sítě v rámci jednotlivých funkčních ploch. Podrobnější popis jednotlivých požadavků je 
uveden v části 3.2  Vymezení zastavitelných ploch.  

 
 
4.2.3. Zásobování plynem  

Návrhem územního plánu nevznikají samostatné plošné požadavky  na řešení otázky 
zásobování plynem. V souvislosti s novými zastavitelnými plochami dojde částečně k rozšíření 
stávající obecní sítě v rámci jednotlivých funkčních ploch. Podrobnější popis jednotlivých požadavků 
je uveden v čisti 3.2  Vymezení zastavitelných ploch.  
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4.2.4. Zásobování el. energií  
Návrhem územního plánu nevznikají samostatné plošné požadavky  na řešení otázky zásobování 

elekrickou energií. V souvislosti s novými zastavitelnými plochami dojde částečně k rozšíření 
V souvislosti s novými zastavitelnými plochami dojde k rozšíření stávající distribuční sítě v rámci 
jednotlivých funkčních ploch. Podrobnější popis jednotlivých požadavků je uveden v části 3.2  
Vymezení zastavitelných ploch. 

 
4.2.5. Spojová zařízení 

Návrhem územního plánu nevznikají samostatné plošné požadavky  na řešení otázky  spojových 
zařízení.  

 
 

4.2.6. Nakládání s odpady 
Bude zachován stávající způsob likvidace TKO. Plocha pro realizaci sběrného dvora odpadů není 

samostatně vyčleněna. Sběrný dvůr je možné umístit v rámci navrhované plochy technické 
infrastruktury na jihozápadu obce, navržené pro místní čistírnu odpadních vod. 

 
4.3. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické  
zajištění 

Na katastru obce Kunkovice se tyto plochy nevyskytují. 
 

 

5. Koncepce uspořádání krajiny 
 
5.1. Územní systém ekologické stability 

V zájmovém území je síť ÚSES zastoupena všemi úrovněmi. V návrhu ÚP je síť ÚSES doplněna 
lokální úrovní s vymezením prvků ÚSES na stávajících funkčních (údolní nivy, lesy) nebo částečně 
funkčních (remízy, břehové porosty, louky) společenstvech. V místech, kde není území proloženo 
biokoridory či biocentry, budou plochy rozčleněny liniovými a plošnými interakčními prvky ÚSES. 
Návrh řešení (dle terénních podmínek) se snaží v maximální míře redukovat střety vedení technických 
zařízení s trasami prvků ÚSES a to kolmým křížením. 

 
5.2. Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny není dotčena. Zachovány jsou jak stávající místní komunikace, tak stávající 
síť účelových cest realizovaná v minulosti s ohledem na systém obhospodařování zemědělské půdy.  

 
5.3. Protierozní opatření 

Protierozní opatření budou řešeny z části systémem ÚSES a osevními postupy. 

 
5.4. Vodní toky a nádrže 

V návrhu není uvažována s rozšířením ploch vodních toků a nádrží. V rámci obce je uvažováno 
pouze s prováděním běžné údržby a výsadbou dřevin, které bude provádět správce toku.  

 
5.5. Rekreace 

Rekreace má zastoupení v rámci katastru obce pouze jako rekreace individuální. Jedná se o 
stávající menší plochy. S dalším rozšířením těchto ploch se nepočítá s tím že pro individuální rekreaci 
může sloužit i stávající bytový fond obce, což většinou celkově přispívá k udržování a zvelebování 
stavební části území. 
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6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  
převažujícího účelu včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání 
   
6.1.     Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V rámci řešení ÚP Kunkovice jsou vymezeny tyto  plochy: 

 
BI - plocha bydlení – bydlení individuální 
SO.3- plocha smíšeného využití 
R - plocha rekreace 
RI - plocha rodinné rekreace 
OV - plocha veřejné vybavenosti 
OH - plocha pro veřejná pohřebiště a související služby 
DS - plocha pro silniční dopravu 
D - plocha dopravní infrastruktury 
T* - plocha technické infrastruktury  
P* - plocha veřejných prostranství 
PZ - plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch 
V   - plocha  výroby  a skladování 
WT - plocha vodní a vodohospodářská 
P - plocha přírodní 
K - plocha krajinné zeleně 
Z -   plocha zemědělská 
L -   plocha lesní 

 
 
6.2.      Podmínky využití   
 
Stávající plochy s rozdílným způsobem využití : 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   BI – plochy bydlení - bydlení individuální 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • bydlení převážně v rodinných domcích 

Přípustné využití : • individuální rekreace 
• pěstitelství v souvislosti s bydlením 
• chovatelství v souvislosti s bydlením 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• obchod, služby, zdravotnická zařízení, živnostenská činnost 
slučitelná s   bydlením  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

Výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží a podkroví  

Koeficient zastavění   max. 0,6  

Koeficient zeleně   min.  0,2 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   SO.3 - plochy smíšeného využití 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • bydlení s možným vyšším podílem hospodářské složky  

Přípustné využití : • individuální rekreace 
• pěstitelství v souvislosti s bydlením 
• chovatelství v souvislosti s bydlením 
• obchod , služby ve spojení s bydlením 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• obchod, služby, zdravotnická zařízení, živnostenská činnost 
neovlivňující  bydlení i samostatně, zejména při využití 
stávajícího stavebního  fondu 

• bytové domy nízkopodlažní, které svým měřítkem budou  
odpovídat okolní zástavbě  

• objekty přechodného ubytování kapacity do 20 lůžek, penziony, 
domovy pro seniory apod. 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

Výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží a podkroví  

Koeficient zastavění   max. 0,6  

Koeficient zeleně   min.  0,2 
 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   R - plochy rekreace 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • rekreační plochy pro využití volného času 

Přípustné využití : • koupaliště, tábořiště, výletiště a pod. 
• dětská a sportovně rekreační hřiště 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   RI - plochy rodinné rekreace 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • individuální rekreace – rodinné chaty, chalupy 

Přípustné využití : • pěstitelství v souvislosti s rekreací 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• bydlení pokud to bezprostředně navazuje na zastavěné území 
obce jako celku, nebo se nachází přímo v tomto zastavěném 
území 

• drobné chovatelství v souvislosti s bydlením 
 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   OV - plochy občanského vybavení  

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • obchod , služby 

Přípustné využití : • ubytování, stravování 
• veřejná správa, administrativa  
• vzdělávání a výchova 
• zdravotnická zařízení  a sociální služby  
• kulturní a sportovní zařízení, rekreace  
• ochrana obyvatelstva 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• bydlení  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

Výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží a podkroví  

Koeficient zastavění   max. 0,6  

Koeficient zeleně   min.  0,2 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   

OH – plochy pro veřejná pohřebiště a 
související služby  

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • hřbitovy 

Přípustné využití : • objekty související s provozem pohřebnictví 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

- 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   D - plochy dopravní infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

- 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití • místní a účelové komunikace 

Přípustné využití : • související inženýrské stavby a terénní úpravy 
• inženýrské sítě 
• plochy souvisejících veřejných prostranství  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• drobná architektura - čekárny, prodejní stánky apod. 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   DS - plochy pro silniční dopravu 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • silnice 

Přípustné využití : • související inženýrské stavby a terénní úpravy 
• inženýrské sítě 
• plochy souvisejících veřejných prostranství  
• drobná architektura - čekárny, prodejní stánky apod. 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení 
jako např. odstavná stání, zastávky, areály a plochy údržby 
komunikací, čerpací  stanice pohonných hmot 

 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   T* - plochy technické infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • vodní hospodářství - zásobování vodou, odkanalizování   
• zásobování elektrickou energií 
• zásobování plynem  
• zásobování teplem 
• elektronické komunikace  

Přípustné využití : • související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související provozní objekty 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P* - plochy veřejných prostranství 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • komunikace, parkovací a odstavná stání 
• chodníky, cyklostezky, zpevněné plochy  
• veřejná zeleň 

Přípustné využití : • inženýrské sítě 
• drobná architektura - lavičky, umělecké plastiky a kašny, 

reklamní zařízení,  přístřešky  hromadné dopravy,  
stojany  na kola, sezónní posezení charakteru  veřejného 
stravování apod. 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• objekty technické vybavenosti 
• malé objekty občanského vybavení jako prodejní  stánky apod. 

při vhodném urbanistickém začlenění  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   V - plochy výroby a skladování  

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Přípustné využití : • průmyslové výrobní a provozní areály  - sklady a pomocné 
provozy  

•  zemědělské areály  živočišné a rostlinné výroby 
• areály lesnické výroby 
• podniková administrativa 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• objekty charakteru občanského vybavení 
•  bydlení jako provozní byty a přechodná ubytování 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   WT - plochy vodních toků a nádrží 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • vodní toky a nádrže 

Přípustné využití : • stavby a zařízení nezbytná pro fungování toků a nádrží jako 
hráze, splavy, zpevnění koryt, suché poldry apod. 

• související dopravní a technická infrastruktura 
• krajinná zeleň a prvky ÚSES  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• drobná nekomerční architektura v souvislosti s využitím 
volného času – rekreace jako lavičky, odpočinková  místa, 
rozhledny apod. 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P- plochy přírodní 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • národní parky, chráněné krajinné oblasti 
• zvláště chráněná území 
• pozemky evropsky významných lokalit 
• biocentra  

Přípustné využití : • související dopravní a technická infrastruktura 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• drobná nekomerční architektura v souvislosti s využitím 
volného času – rekreace jako lavičky, odpočinková  místa, 
rozhledny apod. 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   K - plochy krajinné zeleně 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy  nezastavitelné 

 • rozptýlená krajinná zeleň mimo plochy přírodní  
• prvky ÚSES kromě biocenter 

Přípustné využití : • související dopravní a technická infrastruktura 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• drobná nekomerční architektura v souvislosti s využitím 
volného času – rekreace jako lavičky, odpočinková místa 
na cyklostezkách, rozhledny apod. 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   Z – plochy zemědělské 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • pěstování plodin na orné půdě a obhospodařování dalších 
zemědělských pozemků 

Přípustné využití : • vedení polních komunikací včetně souvisejících technických 
opatření  jako mostky, opěrné zdi apod. 

• krajinná zeleň, solitérní, skupinová–aleje, meze  
• vodohospodářská zařízení – odvodňovací příkopy, poldry a pod 
• liniové stavby inženýrských sítí, dopravní a technické 

infrastruktury  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• stavby pouze v nezbytně nutném rozsahu nutné pro   realizaci 
zemědělské výroby, pokud jejich umístění  bezprostředně 
provozně souvisí s danou  zemědělskou činností 

• drobná nekomerční architektura v souvislosti s využitím 
volného času – rekreace jako lavičky, odpočinková místa na 
cyklostezkách, rozhledny apod. 

 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   L - plochy lesní 

ČÍSLO PLOCHY 

 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • lesní porosty a dočasně odlesněné plochy (mýtiny) 

Přípustné využití : • nezbytná myslivecká účelová zařízení (seníky, krmelce, 
posedy) 

• účelové komunikace nezbytné pro údržbu lesa, pěší a 
cyklistické  stezky 

• liniové stavby inženýrských sítí, dopravní  a technické 
infrastruktury obchod , služby  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• 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 

• drobná nekomerční architektura v souvislosti s využitím 
volného času – rekreace jako lavičky, odpočinková  místa 
na cyklostezkách, rozhledny apod.. 

 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
příloha č.1. – I Řešení návrhu  ÚP Kunkovice     11



ing.arch. Milan Krouman AKTÉ Kroměříž                                                                                          tel.571 891 197 
 

Navržené plochy s rozdílným způsobem využití: 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   BI – plochy bydlení - bydlení individuální 

ČÍSLO PLOCHY 

1 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy  zastavitelné 

 • bydlení převážně v rodinných domcích 

Přípustné využití : • pěstitelství v souvislosti s bydlením 
• chovatelství v souvislosti s bydlením 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• obchod, služby, zdravotnická zařízení, živnostenská činnost 
slučitelná s   bydlením  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

Urbanistické řešení  Zástavba samostatně stojícími domky, dvojdomky podél stávající 
silnice 

Výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží a podkroví  

Koeficient zastavění   max. 0,6  

Koeficient zeleně   min.  0,2 
 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   BI – plochy bydlení - bydlení individuální 

ČÍSLO PLOCHY 

2 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy  zastavitelné 

Hlavní využití : • bydlení převážně v rodinných domcích 

Přípustné využití : • pěstitelství v souvislosti s bydlením 
• chovatelství v souvislosti s bydlením 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• obchod, služby, zdravotnická zařízení, živnostenská činnost 
slučitelná s   bydlením  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

Urbanistické řešení  Zástavba samostatně stojícími domky, nebo dvojdomkem podél 
stávající silnice 

Výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží a podkroví  

Koeficient zastavění   max. 0,6  

Koeficient zeleně   min.  0,2 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   BI – plochy bydlení - bydlení individuální 

ČÍSLO PLOCHY 

3 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy  zastavitelné 

Hlavní využití : • bydlení převážně v rodinných domcích 

Přípustné využití : • pěstitelství v souvislosti s bydlením 
• chovatelství v souvislosti s bydlením 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• obchod, služby, zdravotnická zařízení, živnostenská činnost 
slučitelná s   bydlením  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

Urbanistické řešení  Zástavba samostatně stojícími domky, dvojdomkem podél 
stávající silnice 

Výška zástavby max. 2 nadzemní podlaží a podkroví  

Koeficient zastavění   max. 0,6  

Koeficient zeleně   min.  0,2 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   

PZ - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněné plochy 

ČÍSLO PLOCHY 

4 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • veřejná zeleň 

Přípustné využití : • chodníky, zpevněné plochy 
• vodní plochy 
• inženýrské sítě 
• drobná architektura – lavičky, dětská hřiště a pod. 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• objekty technické vybavenosti 
• sezónní posezení charakteru  občerstvení apod 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   

PZ - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněné plochy 

ČÍSLO PLOCHY 

5 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavěné  

Hlavní využití : • veřejná zeleň 

Přípustné využití : • chodníky, zpevněné plochy 
• vodní plochy 
• inženýrské sítě 
• drobná architektura – lavičky, dětská hřiště a pod. 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• objekty technické vybavenosti 
• sezónní posezení charakteru  občerstvení apod 
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Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   T* - plochy technické infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

6 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné  

Hlavní využití : • čistírna odpadních vod  
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související provozní objekty 
• další prvky technické infrastruktury, sběrný dvůr a pod. 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P* - plochy veřejných prostranství 

ČÍSLO PLOCHY 

7 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné 

Hlavní využití : • komunikace, parkovací a odstavná stání 
• chodníky, cyklostezky, zpevněné plochy  
• veřejná zeleň 
• inženýrské sítě 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• objekty technické vybavenosti 
•  drobná architektura - lavičky, umělecké plastiky a kašny, 

reklamní zařízení,  přístřešky  hromadné dopravy,  stojany  
na kola, sezónní posezení charakteru  veřejného stravování 
apod.  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   T* - plochy technické infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

8 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné  

Hlavní využití : • vodojem  
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související provozní objekty 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   T* - plochy technické infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

9 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné  

Hlavní využití : • inženýrské sítě pro provoz vodojemu 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

-  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   T* - plochy technické infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

10 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné  

Hlavní využití : • inženýrské sítě pro provoz vodojemu 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

 

Podmíněně  
přípustné využití : 

-  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   V - plochy výroby a skladování  

ČÍSLO PLOCHY 

11 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné  

Hlavní využití : • průmyslové výrobní a provozní areály  - sklady a pomocné 
provozy  

• zemědělské areály  živočišné a rostlinné výroby 
• areály lesnické výroby 
• podniková administrativa 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

Podmíněně  
přípustné využití : 

-  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P - plochy přírodní 

ČÍSLO PLOCHY 

12 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • LBC 300 096  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P - plochy přírodní 

ČÍSLO PLOCHY 

13 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • LBC 300 099  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P - plochy přírodní 

ČÍSLO PLOCHY 

14 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • LBC 300 101  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P - plochy přírodní 

ČÍSLO PLOCHY 

15 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • LBC 300 156  

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   K – krajinná zeleň 

ČÍSLO PLOCHY 

16-21
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • LBK   

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   T* - plochy technické infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

22 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné  

Hlavní využití : • inženýrské sítě pro lokalitu BI 1 
• související dopravní a technická infrastruktura 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

Podmíněně přípustné využití  -  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   T* - plochy technické infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

23 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné  

Hlavní využití : • kanalizační sběrač k ČOV 

Podmíněně přípustné využití  -  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   P* - plochy veřejných prostranství 

ČÍSLO PLOCHY 

24 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné 

Hlavní využití : • veřejné prostranství k BI 2-5 
• komunikace, parkovací a odstavná stání 
• chodníky, cyklostezky, zpevněné plochy  
• veřejná zeleň 
• inženýrské sítě 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• objekty technické vybavenosti  

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 
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Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   D - plochy dopravní infrastruktury 

ČÍSLO PLOCHY 

25 
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy zastavitelné 

Hlavní využití • příjezdová komunikace k vodojemu 
 

Přípustné využití : • související inženýrské stavby a terénní úpravy 
• inženýrské sítě 
• plochy souvisejících veřejných prostranství 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• - 
 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 
 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   K – krajinná zeleň 

ČÍSLO PLOCHY 

26-38
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • LBK , interakční prvky 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 
 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   K – krajinná zeleň 

ČÍSLO PLOCHY 

40-44
Zatřídění dle základního 
členění území 

plochy nezastavitelné 

Hlavní využití : • LBK , interakční prvky 

Podmíněně  
přípustné využití : 

• související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : veškeré ostatní 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
příloha č.1. – I Řešení návrhu  ÚP Kunkovice     18



ing.arch. Milan Krouman AKTÉ Kroměříž                                                                                          tel.571 891 197 
 

Celkový přehled navržených funkčních ploch s výměrami: 
 

ID Popis Výměra v m2

1 Plocha bydlení – bydlení individuální 15816 
2 Plocha bydlení – bydlení individuální 1657 
3 Plocha bydlení – bydlení individuální 2360 
4 Plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch 2237 
5 Plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch 1683 
6 Plocha technické infrastruktury - ČOV 438 
7 Plocha veřejných prostranství k BI 1 1845 
8 Plocha technické infrastruktury - vodojem 1875 
9 Plocha technické infrastruktury inž. sítě k vodojemu 442 
10 Plocha technické infrastruktury inž. sítě k vodojemu 295 
11 Plocha výroby a skladování rozšíření původní farmy 4395 
12 Plocha přírodní – LBC 32109 
13 Plocha přírodní – LBC 10889 
14 Plocha přírodní - LBC   8313 
15 Plocha přírodní – LBC 11628 
16 Plocha krajinné zeleně - LBK  13736 
17 Plocha krajinné zeleně - LBK  6145 
18 Plocha krajinné zeleně - LBK  2487 
19 Plocha krajinné zeleně - LBK  1827 
20 Plocha krajinné zeleně  - LBK 1183 
21 Plocha krajinné zeleně  - LBK 4272 
22 Plocha technické infrastruktury - inž.sítě k BI 1 1267 
23 Plocha technické infrastruktury - kanalizační sběrač k ČOV 1181 
24 Plocha veřejných prostranství  K BI 2-5 589 
25 Plocha pro silniční dopravu příjezd k vodojemu 2053 
26 Plocha krajinné zeleně – LBK  1158 
27 Plocha krajinné zeleně – LBK  941 
28 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 3323 
29 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 860 
30 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 1250 
31 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 1048 
32 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 2870 
33 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 3000 
34 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 805 
35 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 4597 
36 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 1365 
37 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 754 
38 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 14436 
40 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 334 
41 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 294 
42 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 261 
43 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 1060 
44 Plocha krajinné zeleně - interakční prvek 1982 
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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 a pro které lze uplatnit předkupní právo 

 

označení VPS, VPO, asanace, 
stavby a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu v ÚP 

ID návrhové 
plochy 
s rozdílným 
způsobem využití 

vyvlastnění předkupní 
právo 

T1 -- ČOV 6 ano ano 
T2 - vodojem 8 ano ano 

T3 inž. sítě k vodojemu 9 ano ano 
T4 - inž. sítě k vodojemu 10 ano ano 

U1 - LBC 12 ano ano 
U2 - LBC 13 ano ano 
U3 - LBC 14 ano ano 
U4 - LBC 15 ano ano 
K1 - LBK 16 - ano 
K2 - LBK 17 - ano 
K3 - LBK 18 - ano 
K4 - LBK 19 - ano 
K5 - LBK 20 - ano 
K6 LBK 21 - ano 

T5 - inž.sítě k BI 1 22 ano ano 
T6- kanal.sběrač k ČOV 23 ano ano 
D1 – příjezd k vodojemu 25 - ano 

K7 – LBK  26 - ano 
K8 – LBK 27 - ano 

K9 - interakční prvek 28 - ano 
K10 - interakční prvek 29 - ano 
K11 - interakční prvek 30 - ano 
K12 - interakční prvek 31 - ano 
K13 - interakční prvek 32 - ano 
K14 - interakční prvek 33 - ano 
K15 - interakční prvek 34 - ano 
K16 - interakční prvek 35 - ano 
K17 - interakční prvek 36 - ano 
K18 - interakční prvek 37 - ano 
K19 - interakční prvek 38 - ano 
K21 - interakční prvek 40 - ano 
K22 - interakční prvek 41 - ano 
K23 - interakční prvek 42 - ano 
K24 - interakční prvek 43 - ano 
K25 - interakční prvek 44 - ano 

7 - ano veřejná prostranství 24 - ano 
 
 

 

8.   Údaje o počtu listů textové části ÚP Kunkovice a počtu výkresů grafické části 
 
      Počet listů textové části:          návrh: 20 
      Počet výkresů grafické části:  návrh:   3  
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