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OJ. SMOUOKRn9/34B5/2008/Sl

dne;

k,^,.

2011

SOUBORZMĚNC, 2 ÚZEMNÍHOPLÁNUOBCE
KOŽUŠANY-TÁŽALY (VÝROK)
Opatřeni obecné povahy č. 1/2011
Zastupitelstvoobce Kožušany-Tážaly,pňslušnépodle § 6 odst, 5 pism. c) zákona5. 183/2006Sb,,o ůzemnim
plánovánia stavebním řádu, ve zněnipozdějších předpisů (stavebni zákon),za použiti§ 43 odst.4 a § 55odst. 2
stavebního zákona, § 13 a pňlohy (. 7 vyhlášky 6. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovači činnosti, § 171 a následujicich zákona
é.500/2004 Sb" správní řád, ve zněni zákona i. 413/2005 Sb, ve spojeni sustanovenim § 188 odst, 4
stavebního zákona

vydává

formou opatřeni obecnépovahytento souborzměnč. 2 územního plánuobce Koíušany-Tážaly, schuáleného
usnesením Zastupitelshfaobcedne 12,9. 2001,jehožzávaznáčástbylavyhlášenaobecnězávaznouvyhláškou
obce Kožušany-Tážaly č. 2/2001, která nabyla účinnosti dne 30. 9. 2001, změněného změnou 6. l Územního
plánu obce Kožušany-Tážaly schválenou usnesením Zastupitelstva obce dne 31. 10.2005, jejíž závaznáčást
byla vyhlášena obecné závaznou vyhláškou obce Kožušany-TSžaly 6. 3/ZOOS, která nabyla účinnosti dne
30. 12, 2005.

ZÁVAZNÁČÁSTÚZEMNÍHOPLÁNUOBCEKOŽUŠANY-TÁŽALYSEMĚNÍTAKTO:
1. Novése vymezují tyto zastavitelnéfunkční plochy, kondory a trasy;
Lokalita 2. 01 - trasa pro iilozenl kanalizačního sbéraw
2. 01

lokalizace kanalizaéniho sběrače

2.01 plocha výrobnich aktivit Vo - plocha sběrného dvora, pro dočasné uloženi komunálního odpadu před
odvozem na uzenou skládku, likvidaci nebo recyklaci

Lokílltf 2,02- kondorvýchodního silničního obchvafu obce
2. 02 D - plocha pro upřesnéný kondor .Východního silniénihoobchvatu obce'
Lokalita 2. 03- "Nova Ulice", ptocfia pro bycffem

2. 03

Br- individuální bydleni v rodinnýchdomech (čistébydleni)
Lokalita 2. 04- "Pod Chfibem", plocha pro bydleni

2. 04

Br - individuální bydleni v rodinných domech (čisté bydleni)

Lokalita 2.05- "Moravskácyklotrssa", plocha pro bydfenf
2. 05

lokalizace Moravské cyklotrasy

Lokalita 2.06- "Nova Ufce", veřejné prostranství pro obsluhu plochy 2. 03- Br
2. 06

U - plocha veřejného prostranství

Uzemni rozsah ploch a kondoru je vymezen ve výkresech 6. 4, 6, 9

2.

Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v příloze č. 1 obecné závazné
vyhlášky obce Kožušany-Tážaly é. 2/2001, o závazné části územního plánu obce KožušanyTázaly, dále jen v příloze é. 1 vyhlášky.

3.

Doplňuje se text článku 7 - zásady uspořádáni dopravy a technické infrastruktuiy, obecně
závazné vyhlášky obce Koíušany-Tážaly 6. 2/2001, o závazné části územního plánu obce
Kožušany-Tážaly dále jen vyhlášky

V odstavci 1 ve druhé větě se za slova pro čerpací stanice pohonných hmot a parkoviště doplňuji
slova: a východního obchvatu obce

4.

upravuje se článek3.4 Plochyvýrobních aktivit V přílohy é.1 vyhlášky
Doplňujese nový bod odstavce "Jakofunkční typy jsou vymezeny*:
Za kód a označeni Vs - plochy pro výrobní služby, řemesla, sklady

se doplňuje kód a označeni Vo - plocha sběrného dvora, pro dočasné uloženi komunálního odpadu
před odvozem na řízenou skládku, likvidaci neborecyklaci,
upravuje se článek 3. 6 Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství přílohy č. 1 vyhlášky
Doplňujese nový bododstavce .Jakofunkční typyjsou vymezeny":

5.

Za kód a oznaienl ip - parky a veřejná zeleň

se doplňuje kód a oznaieni U - veisejné prostranství převážně se zpevněnými plochami
a komunikacemi

6.

upravuje se článek 3. 11 Plochy pro obsluhu a technickou infrastrukturu přílohy 6. 1 vyhlášky
Doplňuje se nový bod odstavce "Jako funkční typy jsou vymezeny":
Za kód a oznaíenl G - garáže

se doplňuje kóda označeni D - koridorvýchodního silničního obchvatu obce
Vypouští BBtexty:

Kóda označeni ČOV- čistírna odpadních vod
7.

Nově se vymezuji vpnloze 6. 2 vyhlášky veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům vyvlastnit:

WD1

stavba přeložky komunikace II/435v kondoru východnihosilničního obchvatu obce, víetně kňžovatky

WD2
TK1
TK6

s původní trasou
stavba Moravské cyklotrasy
stavba kanalizace Kožušany-Tážaly (vfi. čerpacích stanic)
stavba sběrnéhodvora komunálního odpadu

Územní rozsah a lokalizace veřejně prospěšných staveb a opatřeni je vymezen ve výkrese č, 9 Vsrejné
prospěšné stavby.

8.

Rusí seveřejné prospěšnéstavbyz přílohy é.2 vyhlášky- seznamveřejné prospěšnýchstaveb,
ploch pro veřejně prospěšnéstavby a asanační úpravy:

1/5.

Cyklistická stezka Kožušany - Nemilany

11/1.

Kondory kanalizačních stok včetně ploch nezbytných pro odkanalizováni sídla dle výkresu číslo 6.

11/2.

Čistírna odpadních vod, k. ů. Kožušany

9.

Vymezeni ploch a kondorů, ve kterých Je prověřeni změn jejich využiti územní studii podmínkou
pro rozhodováni

Pro změnu 2. 03 "Nová Ulfce", plocha pro bydleni, bude pořízena ůzemni studie, ve. hlukového posouzení,
10.
Součástí souboru změn č. 2 územního plánu obce Kožuiany-Tážaly jsou tyto výkresy grafické
části:

Čislovánlvýkresůzůstávázachovánodle platnéhoúzemního plánu
B

VÝKRESOVÁČÁST

a.
4.

Výkres základního členěni území
Dopravní řešeni

6.

Odkanalizovánl

5000
5000
5000

9.

Veřejné prospěšnéstavby

5000

Poučení

Proti souboru změn č. 2 územního plánu obce Kožušany-Tážaly,vydaném formou opatřeni obecnépovahy,

nelze dle § 173odst. 2 zákonaĎ.500/2004 Sb., spravni řád, ve zněnipozdějšichpředpisů, podatopravný
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1.

POSTUPPŘIPOŘÍZENÍ ZMĚNY

Pořízeni Změny č. 2 územního plánu obce Kožušany-Tážaly bylo schváleno usnesením na 22. veřejném
zasedánizastupitelstvaobceKožušany-Tážalyzedne28. 1. 2009.
Zadání:

Projednáni návrhu zadáni bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou od 13. 3. 2009 do 5. 5. 2009 na
ůfednlch deskách Magistrátu města Olomouce a obecního úřadu Kožusany-Tážaly i elektronicky způsobem
umožňujícím dálkovýpřistup. Návrhzadánibylvystaven k veřejnému nahlédnutina odboru koncepcea rozvoje
a naobecním úřadě po dobu 30 dnů, a to od 1. 4. 2009 do 4. 6. 2009. V uvedenélhůtěmohl každý uplatnit své
připomínky. Dotčeným orgánům, sousedním obcim a krajskému úřadu byl návrh zadáni zaslán jednotlivě
s možnosti uplatnit požadavky do 30 dnů od obdrženi návrhu zadáni. Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu
města Olomouce ve stanovené lhůtě obdtíel 7 stanovisek DO a sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje,

obce podnětynepodaly. Dlestanoviska Krajskéhoúřadu zadáninebylo nutno posouditz hlediska vlivů naživotní
prostředí. Ve spolupráci s určeným zastupitelem byl návrh zadáni upraven a předložen ke schváleni.

ZadánisoubomzměnS.2 byloschválenousnesením c. 26naveřejném zasedánizastupitelstvaobce KožušanyTázalyze dne 3. 6. 2009.
Návrh:

Návrh souboru změn byl zpracován projekční kanceláři Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Přikop 8, 602 00
Brno, vedouci projektant ing. arch. Emil Navrátil. Spoleéné jednáni o návrhu uvedené územně plánovací
dokumentace se uskutečnilo dne 8. 3. 2010 v zasedaci místnosti odboru koncepce a rozvoje Magisb-átu města

Olomouce, Místo a doba konáni společného jednáni byla oznámena jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu a sousedním obcím 15 dnu předem (doručeno 16. 3. 2010). Dotčenéorgányse nedostavily, mohlyvšak
uplatnit svá stanoviska k uvedenému návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne jednáni, do 7. 4. 2010. Ve stejné lhůtě
mohlysousední obce uplatnitsvé pnpominky. Potuto dobu bylo možnénahlížet do návrhuuvedenézměnyna
odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. V průběhu projednáni návrhu uvedené územně
plánovači dokumentace bylo podáno 5 stanovisek dotčených orgánů, sdélenl Krajského úřadu Olomouckého
kraje, odboru strategického rozvoje a 2 vyjádřeni správců dopravní šitěa vyjádřeni Centra dopravního výzkumu,
Dle podaných stanovisek nebylo třeba návrh dokumentace upravovat. Odůvodnění je doplněno o požadavek
KHS, aby byla územní studie pro lokalitu 2.03 .NováUlice" předložena KHS Olomouckéhokraje k posouzení
a závérybyly zapracovány do následného stupně dokumentace. Viz kapitola 5 - OdůvodnSnl,
Posouzení návrhu lcrajstým úřadem;

Ponzovatel předložil návrh souboru změn č. 2 ŮP obce Kožušany-Tážaly a zprávu o jeho projednáni,
zpracovanou dle § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovači dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovačičinnosti, k posouzeni Krajskémuúřadu Olomouckéhokraje, odbom strategickéhorozvoje kraje dne
29.6. 2010. Krajský úřad vydal podč.j. KŮOK/77473/2010svéstanovisko v némžsděluje, že řizeni o návrhulze
zahájit na základě potvrzeni o odstraněni nedostatků.

Nedostatky byly odstraněny a následné Krajský úřad vydal pod c.j. KŮOK/26147/2011své stanovisko a povolil
jeho veřejné projednáni.
Řízeni o souboru změn;

Veřejné projednánio návrhusouboruzměnseuskuteinilodne16. 5, 2011 v zasedacimístnosti obecního úřadu.
Návrh byl po dobu 30 dnů ode dne doručeni vefejné vyhlášky vystaven k veřejnému nahlédnuti od 15, 4. do
16. 5. 2011. Kvefejnému projednáni byly přizvány jednotlivě obec, pro kterou se pořizuje, dotčené orgány
a sousední obce nejméně30 dnů předem. V průběhuveřejného projednáninávrhuuvedenéúzemněplánovači

dokumentace bylo podánojedno. Námitkynebyly podány, vyjádřeni byla podána2 - ŘSDbezpřipomínek, SŽDC
- plánovanápřsložka trati i. 301 Olomouc Nezamyslice není návrhemsouboru změné. 2 dotčena. V 15, 30 hod.
bylo veřejné projednáni ukoníeno. Návrh souboru změn nebylo třeba upravovat.

2.

VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE AJJZEMNg

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM. VYHODNOCENÍ

KOORDINACEVYUŽÍVÁNÍÚZEMÍZ HLEDISKAŠIRŠÍCHVZTAHŮV ÚZEMÍ

Z politiky územního rozvoje Českérepubliky 200S, schválené usnesením vlády ČRdne 20. července 2009,
nevyplývají žádnépožadavky na řešeni jednotlivých změn v území.

Řešenéúzemí změny č. 2 ŮPOKožušany-Tážalyje dle PŮRsoučásti rozvojové oblasti Olomouc (OB 3), která
územně váže na silnou koncentraci obyvatelstva, ekonomických činnosti a činnosti, z nichž převážná část má
republikový význam.

Průtah lil. tranzitního železničního kondoru a stávající rychlostní spojeni s Brnem (R46, D1) a Ostravou (R35,
D47), jakož i penspektivni rychlostni silniční propojeni s Prahou (R35, D11) nejsou řašenim souboru změn
dotčeny.

Republikové priority územního plánováni pro zajištěni udržitelného rozvoje uvedené v části 2. FŮRjsou řeěenim
souboru zmén é. 2 respektovány.

Ůzemiobce Kožušany-TážalyJesoučásti území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje,
vydanými fomiou opatřeni obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje pod é.j. UZ/21/32/2008 ze dne
22. 2. 2008. Řešenéúzemí je součásti upresnéné navržené rozvojové oblasti (R01).

Respektoványjsou koncepční rozvojovémateriályOlomouckéhokraje:
.

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

.
.

Integrovaný program snižováni emisi Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olomouckého kraje v r. 2004
Plán rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. s r. o., srpen 2004), připadne
odůvodnit pňjaté feěenl

.

Koncepce rozvoje silniční šité na územi Olomouckého kraje (Dopravní projektováni, spol. s r. o., Ostrava,
únor 2006)

Změnou2. 02je upřesněn kondor veřejné prospěšnéstavby - D35 přeložka silnice 11/435Olomouc - Tovacov na
území obce Kožušany-Tážaly,v souladu se ZUŘOlomouckéhokraje.

V případě změn 2. 01 (kanalizace), 2.02 (komunikace) a 2. 05 Moravská cyklotrasa řešeni zasahuje do územně
plánovacích dokumentaci sousedních obci a je s nimi zkoordinována
Trasa kanalizacniho sbéraie je zkoordinována s územnim plánem sídelního útvani Olomouc

Kondor pro preložku silnice 11/435 Olomouc - Tovacov bude zakreslen do územního plánu obce Blatec
v souladu se ZUŘOlomouckého kraje

Hlavni cyklistická trasa "Moravská cyklotrasa" je navržena v souladu s aktuálním projektem . Integrovaný
projektcyklostezky v kondoru Moravskécyklofrasy"

Je respektována veřejně prospěšná stavba - V5 připojeni skupinového vodovodi) Dub nad Moravou na
skupinový vodovod Olomouc

3,

VYHODNOCENISOULADU S CÍLI A ÚKOLYÚZEMNÍHOPLÁNOVÁNÍ

Souborzměn i. 2 je řešen v souladu s požadavkem na vytvářeni předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spocivajíci ve vyváženém vztahu podmínek pro přiznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
uzemí a pro soudBnost obyvatel území. Novézastavitelné plochyjsou vymezeny s ohledem na potenciál a míru
využiti zastavěného území.

Z hlediska využíváni území jsou uvedené změny územně plánovači dokumentace v souladu s cíli a úkoly
územního plánováni.

4.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISU

Soubor změn é. 2 Územního plánu obce Kožušany-Tážaly je zpracován a projednán v souladu s požadavky

stavebního zákona v platném zněni, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacich podkladech, územně
plánovači dokumentaci a způsobu evidence územněplánovací činnosti, a vyhlášky i. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využíváni území.

5.

VYHODNOCENÍ^OULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH

PŘEDPISŮ
DOSS

vyhodnoceni

stanovisko

Návrhnení třeba doplňovat

KŮOKOSRK

Pouze sděleni

MŽPĎRodborVlil,

Geologie: nemáme připomínky

Olomouc

ZPF:bezprpominek

Návrhnení třeba doplňovat

Pozemkový úřad Ol
MDČR

Bez stanoviska

Návrtinení třeba doplňovat

Bez stanoviska

Návrti není třeba doplňovat

MO-VUSS

Souhlasné stanovisko

SEIOlomouc

Bez stanoviska

Návrhneni třeba doplňovat
Návrh není třeba doplňovat

HZS Olomouckého kraje
KHSOK

Není připomínka

Návrh neni třeba doplňovat

S návrhem souhlasí, souhlas váže na splněni podmínky:

Při pořízeni územní studiebude
v zadánipožadavek nazpracováni

MZem.ČR,

Požadujeme předložit územní studiipro lokalitu 2. 03
.

Nová Ulice" - plocha pro bydleni, k posouzení

a zapracovánizávěrudo následnéhostupně

hlukového posouzení a studie
bude pfedtožena KHS

dokumentace.

9.

10.
11.

KŮOK,OŽP

Ochrana ZPF: nemá připomínek
Ochrana lesa: nemá pflpomlnek
Ochrana pfirody: nemá připomínek
Vodoprávnl úřad: nemá připomínek

Ochranaovzduší: nemápřipominek

Návrh není třeba doplňovat

KUOK, odbor dopravy

Bez stanoviska

Návrh není třeba doplfovat

MMOL, SO,OSSna

Bez stanoviska

Návrh není třeba doplňovat

Bez stanoviska

Návrhnení třeba doplňovat
Návrhnení třeba doplňovat

úseku poz. kom.
12.
13.

MMOL, OŽP
MMOL, OPP

6.

Bez stanoviska

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍZADÁNÍ

a. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovači dokumentace vydané krajem,
popřípadě z dalších širších územních vztahů
Problematika je komentována v kap. 2.

b, požadavky na řešeni vyplývající z územněanalytických podkladů
Splněnodle požadavkůzadáni,limity využiti území a východní obchvatjsou respektovány.
c. požadavky na rozvoj územi obce

Splněnodle požadavkůzadáni,sesnahouzásadněnepřekračovat základní principyurbanistickékoncepce
vymezené územním plánem.

Lokalte 2. 03, bydleni - splněnoa doplněnoo plochu 2.06- veřejné prostranství.
Lokalita 2. 04, bydlení - splněno, stávajicl plocha Br/1 je rozšiřena o části pozemků v ochranném pásmu.

d. požadavkyna plošnéa prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádáni
krajiny)

Splněnov zásadědle požadavkůzadáni.Řešenímzměnybyl upřesnén rozsah,v jednom případě i funkční
využiti řešené plochy.
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e. požadavky na řešeni veřejné Infrastmktury

Splnéno dle požadavků zadáni. Řešeni ploch a kondorů souboru změn 6. 2 respektuje stávajici stav
železniční trati i. 301,Její výhledovou přeložku a ochrannépásmodiéhy.
Lokalita 2. 01 kanalizační sbSraé- zapracovánodle dokumentace pro územní rozhodnuti. Pozrněróé.XIX
UPnSU Olomouc je trasa kanalizačního sbérafe na ůzsml města Olomouce zakreslena i do UPnSU
Olomouc.

Lokalita 2. B2 - kondor východního silničního obchvatu komunikace 11/435 zakreslen v souladu se Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje

Lokalita2. 05- splněno- .Moravskácyklotrasa"je zapracovánado dokumentace.
f, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Splněnodle požadavkůzadáni,popis uveden v odůvodnění souboru změnkapitola7a.
g. požadavky na veřejné prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatřeni a asanace
Splněno dle požadavků zadáni.

h. další požadavkyvyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavkyna ochranu veřejného
zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpeínostl státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
Splněno dle požadavků zadáni.

i. požadavky a pokyny pro řešeni hlavních střetů zájmůa problémův území
Splněno dle požadavků zadáni.

j. požadavky na vymezeni zastavltelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní
struktury a polohu obcev rozvojové oblasti nebo rozvojovéose
Splněnodle požadavkůzadáni.
k. požadavky na vymezení ploch koridorů, ve ktarých bude uloženo prověřeni změn jejich využiti územní
studil

Pro lokalitu 2. 01 - kanalizace není nutno zpracovávat územní studii, obec má zpracovanou dokumentaci
pro územni rizeni, kteráse stala podkladem pro zapracovániodkanalizovánidozměnyé. 2.
Lokalita, ve které je prověřeni územní studii požadováno - 2. 03 Nová Ulice.

l. požadavkyna vymezeniploch koridorů,pro které budou podmínky pro rozhodovánio změnáchjejich
využiti stanoveny regulačním plánem
Požadavky nebyly v zadáni definovány, takové plochy a kondory nejsou určeny.

m. požadavkyna vyhodnocenivlivů změnyúzemního plánuna udržitelný rozvoj území, pokud dotčený
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracovánivyhodnocení z hlediska
vlivů na životní prostředí nebo pokud nevylouéll významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast

Bez požadavků.
n. případný požadavek na zpracováni konceptu, včetně požadavků na zpracováni variant
Bez požadavků.

o. požadavkyna uspořádáni obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahujeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémyk řešeni včetněměřítek výkresů a počtu vyhotovení

Dokumentace je pro projednáni s veřejnosti upravena do formy opatřeni obecné povahy (dle metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj).
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7.
7.A

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNfPŘIJATÉHOŘEŠENÍ
URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Plochyzměnpro bydlenidoplňuji plochy sidlav prolukách, připadne naokrajizástavbyobce,
Řešenizměnyi. 2 neovlivni koncepci rozvoje území obce.
Koncepce řešeni změny 6. 2 je vyznačena v grafické části ve výkrese a) Výkres základního ílenéni území
a u odůvodnénive výkrese é.2 Hlavni výkres, návrhvyužiti území sídla a krajiny.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHOVYUŽITI ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENI POTŘEBY VYMEZENI
ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Územní plán obce Kožusany. Táíaly byl schválen v roce 2001, návrhové období územního plánu bylo
stanoveno do roku 2015.

Základní ukazatele pro funkci bydleni: Územni plán předpokládal do roku 2015 nárůst poctu obyvatel na 850
osob, To je nárůst počtu obyvatel oproti statistickým údajům z roku 1994 (773 obyvatel) o 77 osob, což
představovalo požadavek na 25 nových bytů. Projektant předpokládal nedostupnost některých navržených
pozemků a proto byla nabídka v ŮPzvýšena. Vytvářel tak podle tehdejší prognózy mírný převis nabídky proti

demografickému trendu, Tento převis je současněkorigován i možnosti výstavbyjiných než bytových funkci
v souladu s regulaBvy uspořádáni územi pro plochy bydleni. ŮP předpokládal určitý počet bytů získaných

dostavbou proiuk, Dal se předpokládat také určitý počet bytů získaných rekonstrukci stávajicich staveb
a tendence k získání bydleni z důvoduzvyšováni počtu cenzovnich domácnosti (nezapoiitáno dobilance).
Návrh do roku 2015:

Územní plán předpokládal, že bude vystaveno 41 nových bytů v rodinných domech na ploše 53. 700 m2 (v 9
lokalitách, 16 RD v Kožušanech, 25 RD v Tážalech, z toho 3 RD v prolukách). Byly tak navrženy rozvojové
plochy pro dalších 1BRD.
Naplněni do roku 2005:

V období od roku 1994do roku 2005dle statistickýchúdajůpřibylo 45obyvatel, početobyvatel v tomto rocetak
činil 818 osob. Bylo realizováno 18 nových bytů. Tzn" že do roku 2005, po uplynuti 4 let (jedné třetiny

z návrhovéhoobdobí) sepočetobyvatelzvýšilo dvětřetiny z původněplánovanýchv návrhovémobdobí) a byla
zrealizovanátéměř polovina bytů.V rozvojových plochách bylo realizováno8 RD. Nutno fici, že rodinných domů
v návrhových plochách bylo realizováno malé množství, největši plocha pro 18 RDj'e zastavena pouze 3 RD.
Většinabytů byla realizována dostavbou proluk a stávajících objektů.

V průběhuplatnosti územnihoplánu se ukázalmírné zvýšený zájemo bydleni v obci, což byl pro obec pozitivní

trend, kterýjez hlediskaoživeniobcea zvýšeniatraktivityžádoucí. Obecvyhovělažádostemo vymezenidalších
ploch pro bydleni.
Soubor zmén 6. 1 byl schválen v roce 2005

V obdobiod roku 2006do roku 2009dlestatistickýchúdajůpňbylo22obyvatel, početobyvatel v tomtorocetak
činil 840osob. Byly realizovány4 novébyty.
Návrh do roku 2015:

Základní ukazatele pro funkci bydleni: návrh souboru změn 6. 1 předpokládal vystavét dalších 33 bytů
v rodinných domech v 5 lokalitách na celkové plose 48. 900 m2 a 5 RD na ploše přestavby areálu stavebnin
původněvefunkcikomercnichaktivito výměře7.800m'.
Rozvojové plochya přestavba 38 RD
Naplněni do roku 2010: Rozvojové plochy a přestavba 1 RD
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Vyhodnoceni využiti ploch pro bydleni dle Rlatného UP

Předpoklad územního plánuo počtu obyvatel se do roku 2010 naplňuje rychleji oproti návrhu.
Předpoklad poítu v roce 2015
850 obyvatel (nárůsto 77 osob)
Naplněniv roce 2009
840 obyvatel (nárůsto 67 osob)
S dosavadním vývojem poetů obyvatel nekoresponduje stav výstavby nových bytů v návrhových plochách pro
výstavbu rodinných domů, postaveno celkem 9 RD při obložnosti 3 obyvatelé/byt je to jen 27 obyvatel
v rozvojových plochách.

Z vyhodnoceni územního plánu a schváleného souboru změn vychází, že obec Kožušany-Tážaly si tak svůj
potenciál rozvoje v oblasti bydleni nadále udržuje. Rozvojových ploch je dostatek, rozhodujici - největší plochy

(Vinohradya Záhumenky)jsou zastavěnyminimálně,V obci je dostatek ploch pro bytovou výstavbu - návrh
umožňujBvýstavbu cca65 rodinných domů,
Změna c. 2.03 "Nová ulice", plocha pro bydleni, a 2.06 - "Nová Ulice", veřejné prostranství,
navrhuje rozšířeni ploch pro bydleni na sevemim okraji Kožušan, přirozeným způsobem navazuje na stávající
zástavbu a je jejím logickým doplněním v severovýchodní části obce Kožušany. V trase účelové komunikace na
paře. 6. 446 je navifena změna i. 2. 06 koridor veřejného prostranství k obsluze dilci změny ě. 2. 03 v sirce 8 m,
který navazuje na silnici 111/4435 2.

Protento účelvymezen novýfunkinityp - U .veřejná prostranství
Plocha změny je navržena po linii prodloužené severní hranice tohoto kondoru s funkčním typem Br .
individuální bydlení v rodinných domech (čistébydleni).
pro lokalitu bude pořízena územní studie

výškováregulace zástavby: max. 2 NP+ podkroví
Jedná se o změnu na podnět žadatelů, kteři máji zájem uspokojit svou vlastni potřebu bydleni výstavbou
rodinných domů na vlastním pozemku.

Lokalita představuje plochu zemědělské půdy v lokalitě téměř obklopené pozemky rodinných domů a je
napojitelná na prodlouženi veřejného prostranství současné zástavby, Na pozemcích v lokalitě lze uvažovat

o výstavbě2-3 objektů rodinnýchdomů. Dochází k minimálnímu záběruzemědělsképůdy.
Zména č. 2.04- "Pod Chřibem",
plocha pro bydleni ve východní části Kožušans funkénimtypem Br . individuální bydlení v rodinných domech
(čisté bydleni) rozšiřuje návrhovou plochu pro bydleni na další části parcel (59, 60/1, 60/4) v ochranném pásmu
územním plánem dříve navrženéCOVv k.ů, Kožušany.
Změna c. 2. 04 úzce souvisí se změnou 2. 01 (kanalizace), se jedná o zahrnuti původně nevyužitelné části
pozemků, které byly soufiástl ochranného pásma mšené čistírny odpadních vod. Tyto části jsou navrženy pro
bydleni a v podstatě jen rozšiň hranice stávající zastavitelné plochy. Nepředpokládá se zvýšanl poetů rodinných
domů.

A po změnéodkanalizovánl obce bude návrhováplocha uríená pro výstavbu éistirnyodpadních vod převedena
k využiti profunkcivýroby - Vo - plocha sběrnéhodvora.
Dochází k minimálnímu záběruzemědělsképůdy.
výšková regulace zástavby

max. 1 NP + podkroví

7. B

OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Řešením změny 6. 2 UPO nedojde k zásadnímu dotčeni přirodnich hodnot územi.

Řešenédílci změny respektuji vymezený ŮSES,nejsou ve střetu s významnými krajinnými prvky a plochy pro
bydleni a výrobu zemědělskou jsou umístěny ve vazba na zastavěné územi,

Pňřešeni zástavbyv lokalitách budou respektovány podmínky ochrany krajinnéhorázu.
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7.C

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

SILNIČNÍDOPRAVA
Změnaé.2.02 .korldor východního sllnléního obchvatu obce
Řešením změny č. 2 územního plánu doplněna koncepce řešeni silnicni sítě v souladu se Zásadami územního
rozvoje Olomouckého kraje. Jedná se o kondor pFeložky silnice 11/435 a veřejné prospěšnou stavbu 035 dle ZUŘ
OK, v územním plánu obce je vymezen v sin 60 m, Kondor je navíc plošné rozširen pro vyřešeni křižovatky
obchvatu se současnou komunikaci silnice 11/435 Olomouc - Tovačov, tvar křižovatky bude předmětem řešeni
dokumentace pro územní rozhodnuti.

Realizaci záměru přeloženi komunikace 11/435 dojde k výraznému odlehčeni dopravni zátěže v obydlené Části
obce a tím i sníženi hluku a emisi z dopravy.
U lokality 2. 03 - "Nová Ulice", je zajištěna obsluha území

dopravní napojenije z navrženéhokondoru veřejného prostranství 2.06
U lokality 2. 04- "Pod Chřibem", je zajištěna obsluha území
dopravní napojeni ze sousedících ploch pro bydleni

NEMOTOROVÁDOPRAVA
Změna č. 2. 05 lokalita "Moravská cyklotrasa"

Řešeni hlavni cyklistické trasy "Moravská cyklotrasa" využívá a respektuje aktuálni dokument "Integrovaný
projekt cyklostezky v kondoru Moravské cyklotrasy". Cyklotrasa je vedena po silnici 111/435 2 do obce, dále
vTážalech podjezdem pod trati cca 500 m západním směrem po účelovékomunikaci a potéjižním směrem na
k. ů. Blatec.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu - o lokalizaci "Moravské cyklotrasy" do územi a změnu této trasy oproti

původnimu řešeni. Záměr přispěje k rozvoji altemativni cyklistické dopravy a zajisti turistickou cyklotrasu
z Olomouce jižním směrem.
V současné doba probihaji přípravy realizace ve spolupráci s dalšími obcemi.

7. D

TECHNICKÁINFRASTRUKTURA

ODKANALIZOVANi
Zména 6. 2.01 trasa pro uloženi kanalizačního sběraée, kondor technické infrastruktury

Navržená plocha pro umístěni obecní iistirny odpadních vod je zrušena. Odpadni vody budou přečerpávány na
Ůstfedničistírnu odpadních vod města Olomouce na Nových Sadech. Jedná se o bezesporu prospěšné řešeni
pro zajištěni čistoty životního prostředí zabezpečením odpovidajici likvidace splaškových vod odvedením do
Ústřední čistírny odpadních vod v Olomouci.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Pozemek je ve vlastnictví obce.

Pro lokalitu 2.01 není nutno zpracovávat územní studii, obec má zpracovanou dokumentaci pro územní řízeni,
která se stala podkladem pro zapracováni odkanalizováni do změny č. 2,

Navíc je řešeni doplněno o změnu funkce u navržené zastavitelné plochy původně pro čistírnu odpadnich vod
nové pro funkci výroby s funkcnim typem Vo plocha sběrného dvora, pro dočasné uloženi komunálního odpadu
před odvozem na řízenou skládku, likvidaci nebo recyklaci.

8.

VYHODNOCENÍ VLIVŮNAUDRŽITELNÝROZVOJ ÚZEMÍ

Schválený ŮPO KožuSany-Tážaly vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah
hospodářského rozvoje a sociální soudiznosti a kvalitnich životních podmínek (nové plochy pro bydleni, obchvat
a následné převedeni podstatné části dopravní zátěže mimo obec, řešeni technické infrastruktury - kanalizace
a vedeni Moravské cyklotrasy).
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Dle stanoviska Odboru životního prostredi a zemědélstvl Krajského úřadu Olomouckého kraje

c,j. KŮOK26225/09/137zedne 15. 4. 2009není nutnonávrhposuzovatz hlediskavlivůnaživotní prostředí.
Dále dle stejného stanoviska a platné legislativy nemůže mit koncepce samostatné nebo ve spojeni s jinými
významnývliv na evropsky významné lokality nebo ptácioblasti.
PS fešenizměny6. 2 nedojde k narušeni vyváženéhovztahu a podmínek udizitelnéhorozvoje území.

9,

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCHDŮSLEDKŮNAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

NA ZEMĚDĚLSKÝPŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉK PLNĚNI FUNKCI
LESA.
VYHODNOCENÍ ZÁBORUPOZEMKŮZEMĚDĚLSKÉHOPŮDNÍHOFONDU
POUŽITÁMETODIKA
Vyhodnoceni předpokládaných důsledků na zemědělsky padni fond bude provedeno ve smyslu zákona ČNR
6, 334/1992 Sb., vyhlášky c. 13 Ministerstva životního prostfedni ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji

podrobnostiochranypůdníhofonduve zněnizákonaČeskénárodnirady6. 10/1993Sb.,přílohy 3 tétovyhlášky
a zákona č. 98/1989 Sb.

PŘEHLEDNAVRHOVANÝCHDÍLČÍCH ZMĚNŘEŠENÝCHZMĚNOUC. 2
2,01
2.02
2, 03

trasa pro uloženi kanalizačního sběrače
kondorvýchodního silničního obchvatu obce
lokalita . Nováulice", plocha pro bydleni

nejedná se o zaboř ZPF
dopaddo ZPF
dopaddo ZPF

2. 04

lokalita "Pod Chňbem', plocha pro bydleni

dopad do ZPF

2. 05
2.06

lokalita"Moravskácyklotrasa"
nejednáse o zaboř ZPF
plochy pro veřejná prostranství k obsluze dílci změny č. 2.03 dopad do ZPF

BONITOVANÉPŮDNĚEKOLOGICKÉJEDNOTKY
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovači činnosti jsou bonifované

půdnéekologické jednotky. Zemédélské půdy s vysokou úrovni ochrany (v l. a II. třídě ochrany) jsou změnou c. 2
dotčeny v celkovém rozsahu 2, 26 ha.

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI
DOKUMENTACE,ÚDAJEO CELKOVÉMÚHRNUZÁBORUZPF
Změnou6. 2 je řešeno rozšiřeni několikalokalit pro bydleni, tras pro obchvat obce.Vymezenicyklotrasy a kondor
pro kanalizační sběrač nemá dopad do ploch ZPF. DÍ161 změny jsou znázorněny graficky shodně s hlavním
výkresem. Z ploch řešených změnoué. 1 pňpadázaboř ZPFcelkem 2,70 ha.
plochacelkem

doprava

2,0

veřejná prostranství
bydleni

0, 11

CELKEM

0,65
2,76

v zastaveném
území

mimo zastavěné

zem6děiskápůda

2,0
0, 11
0, 65
2.76

o
o

ÚDAJEO AREÁLECHA OBJEKTECHSTAVEBZEMĚDĚLSKÉ
PRVOVÝROBY
Koncepce neni změnou č, 2 měněna.

USPOŘÁDÁNÍZEMĚDĚLSKÉHOPŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉÚPRAVY
V řešeném uzemí nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPU).

OPATŘENÍK ZAJIŠTĚNÍEKOLOGICKÉSTABILITY
Změnou é. 2 není dotčen územní systém ekologické stability dotčen.
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nezemédéfská půda

uzemí

2,0

0,05
0,65
2,70

0, 06

0, 06

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCHÚČELOVfCHKOMUNIKACÍ
Nebude narušena. Změna c. 2. 06 navrhuje rozšířeni obslužné komunikace (pro obsluhu lokality i. č. 2. 03)
INVESTICEDO PŮDY
Nejsou dotčeny

ZDŮVODNĚNÍVHODNOST] NAVRŽENÉHOŘEŠENIV POROVNÁNIS JINÝMIMOŽNÝMIVARIANTAMIA VE
TŘÍDĚOCHRANYl A II
Rozmlsténl ploch řešených změnou 6. 2 reaguje na konktétnl požadavky vlastníků, nebo investorů. Variantní
řessni nebylo posuzováno.

1.

Dosavadní využiti ploch zemědělské a nezemědělské půdy v řešeném území

.

jedná se o intenzivně využívané území, Dominuje orná půda, v návaznosti na zastavěné územi obce
zahrady.

2.

Využiti zemědělsképůdy na nezastavéných částech stavebních pozemků a enkláv zemédělsképMy
u zastavěném území:

.

Zastaveni území obce je již intenzivně zastaveno. Požadavky na rozvoj )e nutno řešit dostavbou
a rozšířením zastavitelného území na úkorzemědělsképudy, která navazuje na zastavené území obce
ze všech směrů.

3.

Využiti ploch získaných odstranénim budova proluk:
.

4,

viz bod 2.

Využiti ploch, které byly pro potřeby rozvoje sidel orgánem ochrany ZPFjiž odsouhlaseny v dosavadní
schválsné dokumentaci

.

plochy pro bydleni vůzemnim obvodu obce. Plochy pro bydleni reaguji na konkrétní požadavky
vlastníků parcel na individuální výstavbu.

5.

Důsledky navrhovaného řešeni na uspořádáni ploch ZPF, kterým by měla býts ohledem na §2 zákona
.

6.
.
7.

é. 14/1992 Sb. co nejméněnarušenakrajinaa její funkce;
realizaci změnynedojdek namšenl přírodních krajinnýchformaci
Ovlivněni hydrologických a odtokových poměrů a stávajících mslioracnlch zanzenl v ůzsmi:
v řešeni změn nedojde ke změnéhydrologickych a odtokových poměrů
Šitzemědělských komunikaci;

.

navrženým řešením nejsou stávajici hlavni zemědělskécesty narušeny. Přes lokality nejsou vedeny
pfistupové komunikace.

8.

Další údaje o řešeném území prokazujici nezbytnost požadavku na odnétl ZPF:

.

rozvoj bydleni, které je blokováno majetkoprávními vztahy, zastavitelné plochy pro bydleni
odsouhlasené v územním plánu obce není možné ve velké míře okamžitě využit a uspokojit tak zájem

o bytovouvýstavbu.Jsoublokoványprovyužitivlastníky v dlouhodobéjšimČasovémhonzontu
Vedeni směrových a liniových staveb ve vztahu k možnému eroznlmu ohroženi a pozemkovým

9.

úpravám:

.
10.

navržená změna nemávliv na erozni ohroženi ani na schválené pozemkové úpravy
Návrtiy funkéniho využiti území s ohledem na erozni ohroženi:

.

navržené zastavitelné plochy nezvyšuji riziko vodní eroze ani nepňspivají svedenim dešťových vod do
soustředéného odtoku k riziku vzniku stiz!

11.

Kvalita zemědělské půdydle BPEJ a tříd ochrany:

.

kvalita zemědělské pudy v území je nadprůmémá, v celém širším územním obvodu. Obec nemá
možnost rozvoje, aniž by byly dotóeny zemědělské půdy l. nebo II, třidy ochrany

16

TABELÁRNÍ WHODNOCENÍ ZÁBORUZPFZMĚNYC. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE
Í. Í.

funlf&iívyuSU
navrhované

Katastrálni
území

tokaiity

2.01

nejedná se
o zaboř
ZPF

2.02

doprava

2. 03

bydleni

2. 04

bydlení
nejedná se

2.05

o zaboř

2.06

veřejná

Uhmróvýměralotaayvha
Celtem

zasta/Sné uzemí

VymSrazemědělsképůc(yv kAalitéritekJtirv ha
Onih pozemku

Celkem

mimo

mimo

Kožuiany-

zastatínéúzenn;

Kvalitapůdv lokálté

Vjm&a
nezem.

BPEJ

ptoch

tňda
otíral

ha
l.nebol.

3. 58. 00

1,50

2,0'

2,0

orná půda

2,0

2,0

Kožušany

0,43

0,43

orná půda,

0, 43

0,43

KožuSany

0, 22

0,22

zahrada

0,22

0, 22

3,56.00

0,22

KoiuSany

0, 11

0,11

orná půda

0, 11

0, 11

3.56.00

0, 11

TSžaly

zahrada

3.56.00
3. 13.00
3.02.00
3, 58. 00

0, 43

ZPF
prostranství

VYHODNOCENÍ ZÁBORUPOZEMKŮURČENÝCHK PLNĚNÍFUNKCÍ LESA
Není navržen. Pásmo50 m odokraje lesa není změnoui. 2 dotčeno.

10. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCHA JEJICH ODŮVODNĚNÍ
V průběhu projednáni návrhu souboru změn 6. 2 územního plánu obce Kožušany-Tážaly nebyly podány žádné
námitky.

11. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V průběhu projednáni návrhu souboru změn 6, 2 územního plánu obce Kožušany-Tážaly byla podána 2 vyjádřeni

- ŘSD bez připomínek, SŽDC - respektovat připravovanou přeložku trati (tato není souéástl krajské
dokumentace); plánovanápřeložka trati č. 301 Olomouc Nezamyslice není návrhem souboru změné. 2 dotíena.
Nejedná se o připomínky, které by ovlivnily projednanou dokumentaci.

' Vyhodnocena je reálná plocha zaberu ZPF na základě odborného odhadu. V grafické éásti je vyznačen kondor
pra umístěni trasy obchvatu o výměře cca 20 ha.
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B, VÝKRESOVÁČÁST
b.
2.

Výkres širších vztahů
Návrh využiti území sídla a krajiny (koordinaéni výkres)

1 :25 000
1: 5000

8.

Zaboř zemědělského půdního fondu

1 : 5 000

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY C. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A POČTU
VÝKRESŮK NĚMUPŘIPOJENÉGRAFICKÉČÁSTI
Dokumentace změny č. 2 UP obce obsahuje 6 listů textu a 4 výkresy.
Odůvodnění změny 6. 2 LIP obce obsahuje 12 listů textu a 3 výkresy.
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