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Obecní zasfupitelstvo obce Koclířov se usneslo dne 20. 3. 2001 na základě ust. $ 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánovánia stavebním řádu (stavební řád), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. $ 'l0 písm. a), $ 12 a

$ 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb.' o obcích (obecní zÍizeni|, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
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ČÁsr pnvní
Úvodní ustanovení

čÉnek t
Úee vynnsry

Vyhláškou se vytrreaii árzlž É.{ lia'mrn ca'u obce Koclířov (dále jen 
'územní 

plán") pro účely územního
plánování a spráunlho lffilÉÍ Pú zťeú$ orecně zimaznýú předpisů.
Vyhláška stanovi frntňi a pÉtÉ u*c&it Ínerni a podminky jeho zastavitelnosti, vymezuje územní systém
ekologické stabiliý a stanri nifil pěštc #'.

fierz
b-ÉÚÉ

Vyhlaška pHi na $rámin fun- G lQ' EF tE 3 rr'.Ť,bin lbEmin lodiřov.
Vyhlaška pldi & 3í.íz atrO_
Nďílnou soÍtr ffiy p fie '-nlro E e ffi of"ló a tsÚYá část, zhotovená
autoÍizovilým au*nnl eff ffiÍ Ůtb 

't 
t s o.l.|.tl 1zlrn e ín976 Sb. ve znění

pozd€išiÍ pňeq'iri

lrr*r
''y'''caÍpoilri

VyhIaška sůiloYi podmíÍ'ky pto umisÍoÉri a pordoati iíÍ'ď'týd' úff ffi, i*ň aĚr a arÉr ifir lffili'
vymezenýú podle uŽihýdt funkci obecně ziNa;lpa práwrími prudpÉy' a''t'a r't{áfu' ě l]/lts 9r o
obecných teďnických poŽadarcic'lt na výstiavóu ve zněni pozd$šiďr pňedpď. Ro iilroffi v'Bd' funťn
plánu se na území obce rozlišují z hlediska funkďrího vyuŽití: plochy monďunk&rí a poly|trnlĚÚ (unorÉtrÉí
plochy)' z hlďiska zastavitelnosti: území urbanizovaná (zastaÍtelná, kteÉ ÍÍphou být ffiffi rrebo
roaojová) a území neurbanizovaná (nezastalitelná).
Monofunkční plochy jsou určené pro jednu stanovenou funkci, která vylučuje vyuŽití pro jiné účely.
Polyfunkční plochyjsou uriené pro více stanovených funkcí s vymezením přípusÍrých staveb a zaíizeni.
Urbanizované území tvoří zde vyjmenované a v grafické části územního plánu na výkresu č. 2 

"Hlavni 
výkres,

etapizace'vymezené zastavitelné monofunkční či polyfunkční plochy pro: obytnou zástavbu, občanskou vybavenost,
rekreaci, zemědělskou a průmyslovou výrobu, veřejné prostory v zastavěném Území obce, dopravu a plochy pro
zařizeni tech n ického vybaven í.

Neurbanizované Území tvoří zde vyjmenované a v grafické částj územního plánu na výkresech č' 2 
"Hlavní ýkres,

etapizace" a č' 1 "Širšírztahý vymezené nezastavitelné monofunkční plochy: pozemků určených k plněnífunkcíbsa,
zemědělského půdního fondu, přkodní knjinné zeleně mimo lesní pozemky, veřejné zeleně (včetně veřejné zeleně
v zastavěném území), vodní plochy a toky a ostatní plochy mimo zastavěné územíobce.
Zastavitelné území je současně zastavěné území obce, vymezené územním plánem na výkresu č. 2 'Hlavní výkres,
etapizaen" v souladu s $ 139a odstavec 2zákona č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a plochy určené
územním plánem k zastavění, nestanoví-li dále tato vyhláška nebo obecně záuazné předpisy ve zvlášhích případech
jinak.

Nezastavitelné území je území na jehoŽ plochách není dovo|eno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb,
které jsou určeny pro funkční vyuŽití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových
staveb technického vybavení a úprav vodnich toků.
Roaojové území je soucasně nezastavěné (volné) území a plochy, které územní plán určuje k zastavění a Území a
plochy, které územníplán určuje ke změně funkčního a prostorového uspořálání.
Stabilizované území je územía plochy jejichŽ funkční a prostorové uspořádání nebude měněno.
Regulační plocha je území vymezené územním plánem (zahmující funkční plochy se stejným či obdobným funkčním
využitím) na které se ráahují shodné regulativy vyuŽití.
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ČÁsr onunÁ
Regulativy

ČÉnek l
Všeobecné zásady

Pro výstavbu v urbanizovaném územi se stanovuji ýto všeobecné regulační zásady:

obec l(odířov bude roaÍjena jako sowisle uóanizovaný celek. Ve volné krajině mimo současně zastavěné území
obce a zrhvitelne ploďty nawŽené úzerrrnim pla'eíÍ' nebudou vytvářena nová trvale obývaná sídla či objeký.
chanlrter zástavby: V sořasně zastarcnán rzerni v původni ástavbě obce je záuuná rozpýlená zástavba podél
kgnunikm, dony vankovského ÓďdEu sanosbÍrě sto!ícími, respektující urbanistickou strukturu původní
zffiy. Na 

'ozrtixýďt 
ploď'd' je Órccr Éstnóy určen regulativy dále uvedených regulačních ploch.

UrbaŇ{idé fušeni m,si usndňo'rd pnďÉ ztJnnmé avyprošÍovaci práce.
Onrer í.Yeb.' mrct'oy a mřny o*moafa starpb musí respektovat charakteristické formy původních
staťeb obce ii*ň čái (sůtd'' ďerr' d'reÍ]' ' ' 

]- StaŮy msni rral$vat ráz a siluetu obce.
wšrorá hÚL ffi1: V suff Étrn a 'á.{a|itsltÍÍ| úzeíní jsou přípustné max. jednopod|aŽní
sna'íóy' Íespet[iiÍ Yišh' e'i ffiL viir** a v solúl s drďri zástaróou sbvby dvoupodlaŽní. Více jak
dulpoďaŽni $atty !il' nepfig*t sáĚ Óu"oíldlÚ sffiy aisln'ou zaďrovany. Upřednostiiovány jsou
stavby s ÍÍorni pd'y slqa rbe'p 1.7 n pd ffirr ib ftýy po ninřdrn sibJe. Úroveň podlahy
Ysfrrpniho @ mĚ b'1t rrra- íl cn ld tirrÚ lÉilr lffi na Ůďri Étarfir. Na ploÓaď pro rekreaci a
výÍobu Íil pmrbé ffi's na. rýfui 10 r d E Y }ňEi sftdry_
$ay€Dní č'l: ila 

'*rtu'ýa Éffit a r slii ř rrlr!ť čÍa lfu r lfuffi Í13 staYd'lci zástavbu
(výkÍes č. 2)' ň. l m d Ů* rr'. ra írlicÚ ÉdÉ' p Fj a na Édr#r po rclremi a výrobu
neni stnpbni čta rfia a uÚsEÚ di{i ř} ÉrD ffi Éili- É{iry-
Stňedry: zirtuá p seůrá ffila o frl 3ř - {9, r gffi ffir úuj v ÉdÍ zástartÉ le s
hňebenem Úiíbtary'm po€ 

'fu 
]EDo šfun ó l& _ v so.aúl s ďÚ zfutrl satEff- ť airoreÚa

pfipded' F r'ú'á sfrÓa p'fu'á od 2f. Na lctfilýďr Éd'a' ie oifu uEa 
'ugrr-U 

d* rnedaridr
regulafiiÍt doď'. Na ploď'#' po rckrmi a vfobtt neni gielrtace a dor růeďry rrÚen
Gariže: GudŽeje rnŽno v oby[té zasbrbě umistÍt porrze v obyErán aÍ{fu' uÍř'Effi sarffi m ťďŮn
pozemku u obyEtého objekfu, ale pouze bk aby nepůsobily v zástalbě rušrě a nepruraray danr sj čáu
Nepřípustné je umístění garáži na veřejných plochách a ve sklepíďt, kteÍe isou zeusrenv viceř* l m pd tsrÉ'r' s
nájezdem z uliční froný.
Mobilní a provizorní objekty; V celém katastrálním území lze umistění mobilních a provizornkÍr oidÚů ňEfil
pouze výjimečně, dočasně a mimo veřejná prostranství.
Stavby a zaťzeni s doplňkovou funkci v obytné ástavbě: Míní se stavby a zaÍizeni občanské vybarrenosli,
sluŽeb, drobné řemeslné a zemědělské výroby, které plní v obytné zástavě doplňkovou funkci. Stavby a zařizeni
nesmí svým umístěním a provozem narušovat funkci bydlení nad přípustnou míru a musí vyhovovat obecně plaÍrým
předpisům. V obybté zástavbě nesmí být umísťovány stavby a zařizeni vyŽadující zásobování vozidly s hmotností nad
3,5 t a parkovánínákladnich vozidel mimo vlastní pozemek.
Stavby pro rekreaci mimo současně zastavěné území: Stávající stavby pro rekreaci, nejsouJi stavbami dočasnými,
zůstanou zachovány. Výstavba staveb pro rekreaci mimo současně zastavěné území a v územním plánu vymezené
plochy je nepřípustná.
Výroba mimo obytnou ástavbu; Stavby a zařízeni nesmísvým umístěním a provozem narušovat ostatnífunkce v
Území nad přípustnou míru a musí vyhovovat obecně platným předpisům' Výrobní areál bude po obvodu osázen
izolační zelení v šíři 3 - 5 m. TěŽký průmyslje nepřípusťrý'

Článek 5
Funkční a prostorové uspořádání

Na výkresech č. 1 
"ŠirŠí 

ratahf a č. 2 
"Hlavní 

výkres, etapizace' územní plán ávazně vymezuje funkční ptochy
(článek 3 této vyhlášky) a k nim příslušející regutativy vymezujícíjejich vyuŽitelnost'
Vymezenému funkčnímu vyuŽití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umísťovaných a
povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich uŽívání. Stavby a jiná zařizení, neodpovídající funkčnímu
vymezení území nelze na tomto území umístit nebo povolit.
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Umísťováni a povolovári stawb plo dryaťU a sbveb tec{rnického vybavení pro obsluhu jďnofrr{cň @ra.
funkčních ploď ie Épslté řn B'dy' poaud negatiwtě neov{ivní hlavní funkci těchto území a ploch nad pňgrru
míru.

Dosavadní zpúsob Wužri 'bní 
a ploďt, kbrý neodpovídá navženému funkčnímu vyuŽití podle územního plánu je

moŽný, pokud nenanÉiEfr'Ézfi'y nd připusÍtou míru a nejsou dány důvody pro opatření podle ákona ($ 87 a
$ 102 odst 3 záaton č. íyt976 Sb. ve aái pozdeiších předpisů).

čtanet s
Regulačni plochy

1. Úzerrni plí' Y}ilE'*! rtÚt agreé čá (YýtÍes č.2adák- zde upřesněné výkresy) kromě Íunkčnich ploch

tyb rcgulátí plod' (RE ffi 3 El rrtašD uEliavatého území:

Plo.'rypo bnrÚ
RPč.l-&yffi*&*ÉsÉiiiffi

Plod?U pmoDč&wlnd
RP ě. lla - Očarrá ila -z-ra- :riiÚ srĚb
RP č. lh - ftčď $a _ zÍlri EŮlnl
RPč.lk-ffirilm#

Ploďypo nEBi
RPč. llb-spofrÍa{aE
RP č. llb - ntscaÉÍ ďc!'a
RPč.lllc-zffilEEř

PloďvpmYýrcb
RPč. Ma-půnpbáUi'ů
RPč.l\lb-alÉGláU''ů

Ploďyptodoreru
?ňwtli po dryaw ln tmí*n v rlmi Étliň RP (výlns' č. í' 2 a t ffi 7 tsb qtBy|

Plod'y pto fuií bdnl*é vyba'enodi
7afrzerúbďnilrévyba'an6l!iso'J umístátavrámciGtat'ífi RP(výlÚes'č. í' 1{a5iffiEÉbríffi

REGULAčNíPLocHA Č. t. - pl_ocxy PRo BYDLENí
Charaktedstika: Stabilizované polyfunkčni území v současně zastavěném územl obce, zď'ÍníÍÍ dpŮt
původní i novější ástavbu obce a rozvojové plochy' Hlavní funkce: Trvalé i dočasné (rekreaÚ'í) bydleni v rcfinfin
domech venkovského charakteru. Přípustné funkční využltí: Bydlení se smíšenou funkcí (bydlení + obffitá
vybavenost, sluŽby, drobná řemeslná a zemědělská výroba), rekreační chalupy. Nepřípustné funkční využilí:
Rekreace, sport, zemědělská velkovýroba, průmyslová ýoba. Zvláštní podmínky a omezení: Zachovat

urbanistickou sfukturu původní zástavby Pro rozvojové plochy zpracovat zastavovací studii. Směmé podmínky a
poádavky: Zachovat objeký s prvky lidového stavitelství původní ástavby. obytné podkroví. Zastavěná plmha

v navrŽených lokalitách max. 400 m2, orientace sťech v jednotlivých lokalitach jednotná.

REGULAČNíPLocHY č. lla aŽ lle PLocHY PRo oBČAt{sKoU \rYBAvENosT
Hlavní funkce: občanská vybavenost základní a vyšší. Přípustné funkčni využití: Občanská vybavenost se
smíšenou Íunkcí (občanská vybavenost + bydlení), sluŽby, drobná řemeslná výroba, veřejná zeleň, veřejné prostory.

Nepřípustné funkční využití: Obytná zástavba, sport, rekreace, průmyslová a zemědělská výroba. Jednotlivé
regulační plochy se lišicharakterem a regulativy následovně:

RP č. lla - občanská vybavenost navÉená - zaťtzeni veřejných sluŽeb - charaktedstika: Rozvojové
polyfunkční území v současně zastavěném Území obce i mimo ně pro novou občanskou vybavenost, sluŽby a
drobnou řemeslnou ýobu. Zvláštní podmínky a omezení: Zpracovat urbanistickou a architektonickou studii.

Směrné podmínky a poŽadavky: Zastavěná plocha max' 75% pozemku.

RP č' llb - občanská vybavenost navržená - zařEeni komerčního typu - charaktedstika: Rozvojové
polyfunkční území v současně zastavěném území obce i mimo ně pro novou občanskou vybavenost, sluŽby a
drobnou řemeslnou ýobu. Zvláštní podmínky a omezení: Zpracovat urbanistickou a architektonickou studii.

Směmé podmínky a požadavky: Zastavěná plocha max. 75% pozemku.

RP č. llc _ občanská vybaenost stávaiící - Charakteristika: Stabilizované funkční území v současně
zastavěném území obce zahmující stávající soustředěnou občanskou vybavenost (kultumí dům, kostel, faru a bývalý

klášter)' Zvláštní podnÍnky a omezenÍ:Zachoualstávající objeký občanské vybavenosti. Nové stavby nepovolovat,

vyjma staveb plnícich doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.

ry
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REGUlÁčxí Pto$ÍY ě. 3a až 3d _ P|_ocHY PRo REKREAG|
Hlavní flnkce: Relaere a sport Pňpustré funkční vyuŽití: občanská vybavenost a sluŽby souviseiícís rdged.
xepňp''sů'é funtčnÍ vnÉití: obyhá zástavba, zemědělská, průmyslová a drobná řemeslná výroba. ZvláltÍ
poúninky a onezení: Povolovat pouze stavby souvisejici s hlavní funkcí. Pro rozvojové plochy zprmvat
uóanislidtot a arďibktoniďou sfudii. Jednotlivé regulační plochy se liší charakterem a regulativy následovně:
RP e [h - SpoÉovni areáy a hfiště - Chankteristika: Stabilizované a rozvojové monofunkční Území v současně
zasta''áán Úz€íni obce i mimo ně pro sport a rekreaci (hňště' dětská hřiště, koupaliště, občerstvení, šatny, WC,
pato*stě' hío' reňiná zdeň). směmé podmínky a poádavky: Zastavěná plocha max. 25% pozemku.
RP č. lllb - Rdg*tl zařÍzení - chanktedstika: Rozvojové monofunkční Územi mimo současně zastavěné územi
obce po rclg€*li rcďy (děBlé hňšE' 4rofurislika, hypodrom, ubytovánÍ a stravováni). Směmé podmínky a
gÉíavty: zasta'fuáploďa mar 25* porernku.

RP e lc -?át*ii*i toaonae - cfir&ňíika: Roaojové monoÍunkčni území mimo současně zastavěné
ÍEÍni dce po itdYilt*ti rclrcai sil'fuÉ poúnínky a požadavky: Zastavěná plocha max. 25 m2 na jeden

ffilidomr(d'á').

REilrfii PL(plY ě lu. d m - rurcilY PRÍ' vÍm{,
}llilj lirb Ylnta eficr ffi wĚ Wli spÍarce' sluŽby pro zaměstnance, skladování.
rcenpnr ňrŮl- U'Ě ryÉ el ffiá vybaer'oet' ÍdÚeffi, sport. Zvláštní podmínky a
q''E'í: foÚÉ pn fiy srĚ{d s }Hi lrei PÍo íEKire ploďry zpracovat urbanistickou a
adÍbkEÍtil srfr. .ffi nÉř- 

'bq 
- ls thr&nn náHorÉ:

RP e rÚ. - R-nnr ď, - Gffi sr'řÍEÉ a íEtřE rrrmďrnkárí území v současně
zeÉtán íElÍ & a tti'D'É zenF#íffiý rioi rcfl a rcv$ur plodtu
RP č. lvD - zffi rt - ffi SEffi a ÍEÍin nnúr*čni rzerrri v současně
z6{aáán lEna & i nŮln lř zdnrff sáfi # at a erin' frďl

Úzernni pE' t í'Eař v tsÚÉ a gr& cá (Érihs' L 1 a ! ffi rrffir Éd' tfi 16rúrí pbdry
(Yiz dátet 3 tsb vyrť*yl tnl*trráo &!-
Plod'y pmotlta noÚmtnó (učúě plod' úannilrc rystánu tologistt+Ť|
Plocfiy pwnků uÉefft k plněni funkcí lesa
PlochyzemHělské
Plochy výzramných knjinných prvků
Plochy vodní

PLocHY pŘínooni (NEyÍRoBili)
Charaktedstika: Plochy zahmující nejcennější plochy řešeného Území z hlďiska ochrany přítody a kraiiny a tvoňcí
ekologickou kostru Území, včetně ploch Územního systému ekologické stability. Jsou v nich zastoupeny zejrrena
plochy se zvláštní ochrannou přirody, prvty Úses (včetně interakčnich prvků), lesy ochranné, lesy s pňrozenou

skladbou dřeún, přírodnÍ a krajinná zeleň. Funkční využití přípustné: Zalesnění a zatravnění na zemědělské půdě

mimoprodukční funkce. Podroshí hospodařenÍ na lesni půdě mimoprodukčni funkce. Výstavba zařizení, která jsou

v zájmu ochrany přírody a krajiny. Funkční využití nepřípustné: Jíné funkční vyuŽití, stavby a zařizeni neŽ výše
uvďené. Zvláštní podmínky a omezení: Jakékoliv činnosti a zásahy' které by mohly vést k ohroŽení či oslabení
ekologické funkce těchto ploch (umísťovánistaveb azaÍizeni, změny kultur, odvodňování, těŽba surovin apod').

PLocHY PozEMKŮ URČENÝCH K PLNĚN| FUt{Kci LESA
Charakteristlka: Představují souvislé lesní porosý, u níchŽ není produkční funkce omezena jinými funkcemi a lesní
výroba je funkcí dominantni. Tato regulační plocha rovněŽ zahmuje navrhované plochy lesů (zalesnění). Funkční
využití přípustné: Lesní výroba a výroba související s lesnim hospodářstvím a myslivostí, stavby a zaÍizeni sloužíci
lesnimu hospodářství a ochraně přírody a krajiny, úcelové komunikace (lesní cesý, turistické a cyklistické trasy)'
stavby a zaÍizeni dopravy a technické vybavenosti, jejichŽ umístění mimo Mo plochy by bylo nereálné. Funkční
využití nepřípustné: Jíné funkční vyuŽití, stavby a zaíizení neŽ výše uvedené. Zvláštní podmínky a omezení:
Dodržovatobecné podmínkyochrany přírody, krajiny, lesního půdního Íondu, nerozšiřovat dokončené stavby, nejdeJi

o stavby připusÚté' nezňzovat Walé oplocení s výjimkou oplocení přípustných staveb a zaíizeni.

PLocHY zEMĚoÉlsrÉ
charaktedstika: Stávající monofunkční plochy zemědělské půdy s produkční funkcí a plochy zemědělské půdy

mimoprodukční, plnící zpravidla Íunkci ekologickou, protierozní a krajinotvomou. Funkční vyuŽití připustné;

1.

tL
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Zeměddská výroba na ačděr*é p'idě' sta',ty azaÍizeni slouŽící zemědělské výrobě, oďraně pftorly a hfre
proliaomi oďraÉ p'idy (paŇ'é zÚavn&i, rreze, příkopy, propustky' meliorace apod.), !čelové komunikrefpfi
cesty' fuÍislicté a cyffié rsyJ''pB4y a +rgenr'dolrary-a.te_ohniclÍé wleyen"o_qli,Te_Ta'inmsm:r lrraóu

. ilq*y by'ffi_nere*lE Funrfui výffi nepfipustné: Jiné funkční vyuŽití, stavby a zařizen|t neŽ výŠe uveoil-*6ášttí poÚnhry e orrůzoni: DodŽovat obecné podmínky mhrany přírody, kr{iny, zemědělského půdního fondu,
nerozšťbat dďgtEté stalby, nejdeli o stavby přípustné, nezřizovat trvalé oplocení s výjimkou oploceni
pňp'rsf'yo starcb a zr'iani.

Ptocl{Y vÍzt^xrýcx xnrunffim pnvxŮ
clr&dffia: sÉťÍiici pbďy regisÍorlanýú výzramných krajinných prvků. Funkční využití nepfipustné;
J*átorv čincli aziďly, ktere by íÍphly vest k ďroŽení d oslabení ekologické a stabilizační funkce lokaliý.

Plml{Y\ÍoÍní
chreticira: Sbviici a v @rmln cir' Í'aÍŽEí'é rronofunkční vodní plochy s funkcí: vodohospodářskou
('/Úlizúqe pofuÍÍtr'''Ó a po'ídn'rýŮ 

'Jod' 
ÍybffiUí), odtrannou (před povodněmi), rekreační. Funkční vyuŽití

efurt* Voďti plodty, stavůy a ďwlú sfuži' úňeťrn sp*ným s vyrŽíváním a ochranou vod a proti vodě jako

Ěuh'lru ŽiUr'' rytffiYi' ]€rÍ€@_ fu*ĚÚ'íůí n4fuisfiré: JirÉ funkční vyuŽití, stavby azaíizeni neŽ ýšeuffi.

ili:rz
uecll-ůFt'

PHry a rry sÉEicir' a r ÍrÚ fi r# !E Ea' Fr-c nÉslri a lielo'é komunikm,
pato'išÉ' rri# a ffi }q ?d-l i[ tr ffil rb @ry re výtesoé časti (výkresv
ě,. 1, 2 a3} a pqsfuy v tÚr .b ffita stl'.ř' sr'ĚÚ sl'
Na pmnriÍ YrgÚa }G a Éň staeb po dryd'J 

'Es'a tst 
tretfr a plxfuy Ífióy a

pňsta,ty stsuaÍca' sranb s vfilht rb'iú saanb tclnisn ryHÍ

článek g

Uspoňádání technického vybavení

Plochy a basy stávajicich a v územním plánu nawŽených staveb technického vybarerri (ásoborrlrí rp&r a
energiemi, odvedení povrchových a odpadních vod, likvidace odpadů, spojů, telekomunikací a dďší) isu, Éď'ě
ochranných pásem zakresleny ve výkresové části (výkresy č.1,4 a 5) a popsány v textu. Je zaďrovára stnni'lci
technická vybavenost'

Clánek g

Limityvyužatí území

ochrana přírodních hodnot. Územní plán vymezuje: chráněná Území přírody, významné krajinné prvky a územní
systém ekologické stabiliý (viz výkresy č.1,2a 9 a kapitolu 10. textové části územního plánu). Tyto plochy jsou
nezastavitelné s výjimkou kříŽenís linioými stavbami dopravy a technického vybavení a staveb slouŽících k ochraně
těchto území. Tato území budou chráněna a budejim věnována záchovná péče v souladu s obecně platnými předpisy.
ochrana kulturních hodnot. Územní plán vymezuje: objeký evidované ve stáhím seznamu nemovitých kulturníóh
památek (v Území se nenachází), archeologická naleziště a území archeologického zájmu, místní památky a dalŠí
historicky, urbanisticky a architektonicky cenné objeký (viz výkresy č.1 a2 a kapitolu 5.2.1 textové části Územního
plánu). Tyto objeký budou chráněny a budejim věnována záchovná péče v souladu s obecně platným předpisy.

ochranná a bezpďnostní pásma. Územní plán vymezuje: ochranná a bezpečnostní pásma vyplývající z obecně
záuazných předpisů a z návrhu územního plánu (viz výkresy č.1,2,3,4 a 5 a kapitolu 17 textove části územního
plánu)' V území budou dodžovány podmínky těchto ochranných a bezpečnostních pásem (zaíízeni dopravy a
technické vybavenosti, chráněných Území přírody, vodních toků, vodních zdrojů, lesa, staveb, přírodních zdrojů atd').
ostatní timitní jevy. Územní plán vymezuje: hranici zátopového Území Třebovky (orientačně) a nutné asanační
zásahy v Území' (viz výkresy č. 2 a 5).

1.

L

1.

3.
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ČÁsr rŘrrí
Vďejně prospěšné stavby

Článek í0
Vlmezení veřeině pros;řšných staveb

1. Ve srr1nfu $ 1$ Z*orra č. 50/1976 Sb. ve mění pozdějších předpisů vymezuje územní plán v obci Koclířov

Í'deúirÍ Yďqně plcpěšné shby (úz výkes č' 6; čisla odpovídají číslům na výkresu; v závorce čísla dotčených

pacd):

oečAilsl(A vYBAvENosT / VEŘEJNÉ SLUŽBY

1. výsfia,ba perrzbnu (st 71, st 76, st a,613,614,615/1,629,630, 631, 632, 635, 636/'l, 637,271811,

nfiÍLnn,ziln-
z výstavba doru s pečot*btot slržhj (st lí)' 1160' í47111)

3. výstr',ta zfuii nř|ýďt sfužeb v }frE W,21íF.,?6I6|
4. výstaÚa zfuta veřfiÍn slEe! u slb Íř m $ffi (524' 5$' 531' 560/1' 562' 564)

5.-
6. vÍstarfu ďwd Eň''id' slÉrb u sril E pfud ltlln' r2581I1, 25aR,25yn,259114,259115,

2m'2Bí)
7. v!ilffii spÚffiD a rrheŮ ďÚts ffi tut trei a ntilým ryatem v LiŠčím

ú'br (í'6' 6ř[ lcl 11fi,11ltz7t7n.ffI1P," lÍ'ťl' íí7Gz íflq líE7Íl' í187,6' 121111,1207,

z?t'frI1,ZrE9..ZrlB,
s. výstaLba zdbgÚ cř- srňtr a zE'tffiB n'nea pd uffi írffi Fn, tr2, Tl gA, lm' í 1 6U1'

í160a fn fTu,1171Íz1í76' tí676' 2766ít)

9. vtfrúuiri spoumé _ rebeďrlro aeilr u pmra Tffi*a (WJt wr' sř' sB' ga!Ítq sn' $6'
1u}Uí, 1n1Í2, nwL zl5o|3)

10' výsfiaóa.n€*l zdrili' u kocHa sv. Jakuba(st 28, st 32, 1w1,1vÍzu,B,am,afl.utz
228ť3,247t1,247t4,247t5,24716,3'.l4,316,3',l9/'t, 32015,3n,323'n$,v6,ffn,?f,l5n,26tlrl' ffi)

1 1' Výstavba rekeačniho areálu v okoli rybnika v obci(1851, 1882' 1883, 1884, í851, 26í5'1' 2619)

't2. Výstavba děbkého hňště v mistě bývalého rybníka (128a1, 1278)

13. Výstavba dětského hňště v dolní části obce ( 986/1' 2648)

14' Výstavba sportovně - rekreačního areálu s tábořištěm (2140,2168,217a1,218011,2185,2849/1, 2850'

2852)

15. Výstavba hňště v Hřebči (st. 12, st. 263, 291711)

16. Výstavba hasičské zbrojnice (st.42, st. 43,3ul2,366, 369, 372,373,375' 2691)

DOPRAVA

17. Výstavba autobusových čekáren na zastávkách (364/2' 559' 2591/6' 2650/18)

18' Stavba (terénníÚpravy, pňpojovacípruhy)křiŽovatky stát. silnic l/34 a l/35 (455, 495,499, 500,522,523,524,

530, 2649/5, 2650n)

19. Vybudováni chodniku pro pěší ze zastávky autobusu u Hřebče ve směru na Moravskou Třebovou (2536,

256312, 2577, 257 9, 2589n, 2591 I 6, 2650/1 8)

20. Výstavba lávky pro pěší v Hřebči (2579,2650117)

21. Výstavba přechodu pro chodce k autobusové zastávce u HřebÓe ve směru na Svitavy (2649/1 1)

22. Vybudování odbočovaciho a pfipojovaciho pruhu u výjezdu z tunelu (p.č. 2650/17)

23. Výstavba místních komunikaci (parcely viz výkr. č. 3)

24. Stavba (rozšiření) mísÍtí komunikace do Kamenné Horky pro autobusové spojeni Koclířov- Hřebeč _

Kamenná Horka - Sútavy (237 8l2, 2482, 248512, 2486, 2519, 2886' 2888))

25. Výstavba účelových komunikací (parcely viz výkr. č. 3)

26. Výstavba protihlukové stěny podél státní slnice l/35 v blizkosti zástavby v Koclířově (2d49l1,2649/6)



2.

27' Výshóa patnis a duhfuj u kah Sv. Josef'a (st. 265, 2588, 2591/6, 2600fi , 26oon, n1q10
28. VyótxloÉti patolils u spcbrmilp areálu (963/6, 965, 981/1 , 1004t1 ,275012)
29. Vytuloáti pro'is u obecrriho úňadu (st. 32, 2685)

30. Wh'runi pto'íšě u býmlého kláštera (144413,146511,146512)

3í. výstafupaioÉspfud rcsburrcive sředu obce (364/2, 1458/1)

32. výsaaUba palo*n @ resburrcí 
"U 

teý v Hřebči (st. 256, st. 366, 2583, 2613, 2650/19, 2650122,2952,
2gÍl)

33. výsaÚa palovišG v dolníčasti obce (754/3)

3a. Bfudotát!ňodníkŮ @él průtďtu stárÚrísilnice lll. řídy (parcely viz výkr. č. 3)

35. viatavba odpočivdla pro c1klisý (240316,u5t1|

na{ÝR$G sÍTĚ

36. vlfudoyai spbšrorc a dešíoÉ kzfu(pú1ťz Yýkr. č. 5)

37. v!fuloáti čiíÍEn osďlin ''d (9{616' gaErz gasB' 9{8/4, 948/6, 948/7, 948/8, 948/16, 94911,949t2,
9{gB,9{914,9at5,9{97,950,951, 951,956, 5L w' Sf2, S3/4, 96il5, 963/8, 964)

3E. vlhŮÉra ffiffi' JÉúžiúrov tm' gBfl' gn, gB, 9íť1)
39. vý$abffiúltřeti klÉffi(DtoÚ*zvýb. e o
10. l{FÍnfu pBql'YTl sffiiiasě1ll od'ĚYilÍ. e 0
aí. t/ietaftdfitfu*iv}ffi
az vyilffiÍsrLňdletryůŮ-č.o
13. vlilÚÉÍ'eglraĚŮ llnb a YIL fliĚ Glťtl
aa. vlhŮrfui s:preln ffa u ffi Útii: r{n' gl

PRoTlPovoÍ}lot'^ P^TŘEI|

ls. výstavta pldln'oďiodut opafuli na trku Tňeboúry oncdy Uiz Yýlr- é o
46' sta'rba pHoň<y pomka TTebovlry v homi č&ti obrn(2o82Í2,212u1,21frn,7lnn,nwz26Í5Íl' MIIy
47. Vybudováni akumulačni nádže nd obci (2357' 2360, 236 1, 2#4, ffil| 8n, ?68É., filp-
48. Výstavba retenční nilrže (208212,212611,212711,2'l28l1,2128n,2615l1,2u2n)

49. Vybudování suchých poldrů (parcely viz výkr. č' 6 a 9)

50. Vybudování záchytných příkopů a vpustí (parcely viz výkr. č. 5)

Poznámka: Uváděná parcelní čísla jsou dle stávajícího katastru nemovitostí. U liniových staveb sítí a komunikací
nejsou čísla dotčených parcel uvedena' vyplývají z ýkresu veřejně prospěšných staveb a z výkresů příslušných sítí a
komunikací.

Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěŠné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků
nebo staveb podle $ 108 dst. 2 písmeno a) stavebního zákona, pkud nebude moŽno řešeni majetkoprávních vztahů
dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Clánek íí
Veřejně prospěšná opatření na ochranu životního prostředí

Územní plán vymezuje tyto plochy pro veřejně prospěšná opatření na ochranu Životního prostředí:

Realizace lokálního územního systému ekologické stabiliý (biocentra, biokoridory a ostatní interakční prvky), viz
příslušné kapitoly a výkres č. 9.

Realizace návrhu obnovy krajiny (prďierozní opatření, zalesnění, zmenšení bloků omé půdy), viz příslušné kapitoly a
výkres č. 9.

1.
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ČÁsr ČwnrÁ
Závérečná ustanovení

Glánek 12

Změny územního plánu

tlastnorl v tEtti ře*ném územním plánem podstahé změny podmínek, za kteých byl Územní plán schválen, pořídí

poroova re snydu $ 30 a $31 výše citovaného stavebního zákona a $ 17 vyhlášky č. '131/1998 Sb. změnu platného

tEmln ilanu. Řadně pro.jednanou změnu územního plánu sďrválí zasfupitelstvo obce a obec vydá dodatek k této

Whlášce.

člane* tr
Uložení dobmentace

Schválená dokumentace Územniho plánu je uloŽena u Obecnlp tHt v lodfu'ě' kde je z titulu pořizovatele uloŽen i

projednací spis, u Stavebniho Úřadu ve sYihráll a u lffim ÚEiL lh'milp plánování, kteým je ReÍerát
regionálního rozvoje okresního úřadu ve sYib'lď'.

(brrrll
Učlmvf'tgy

Tato obecně zirtuÉ vyrďea ÍÉý'á ffi $nrrn ffi prenr ml É Ů: ql*ni.

V Koclířově dne 20. 3' 2001

U*r/*rl ""-&-ú*
ZlalaZemachouáv. r.

zásfupce starosty

Jaroslav Drozdek v. r.

starosta obce

II/
t


