
Plochy technického vybavení

( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které
slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty
vodárenské, trafostanice), příp. umístění čerpací stanice pohonných hmot.

Článek 21

Pi - plochy intenzivní zemědělské výroby

( 1 ) Jde o plochy pro intenzivní hospodaření na zemědělském půdním fondu, sloužící
produkci zemědělských plodin - plochy orné půdy, luk a pastvin.

( 2 ) Součástí ploch jsou účelové komunikace a cesty, technické sítě a zařízení, účelové
stavby a zařízení zemědělské výroby, rernízky, doprovodná zeleň cest a toků.

( 4 ) Přípustná je změna kultury z orné na trvalé travní porosty, výjimečně změna na
zahradu, sad.

( 5 ) Nepřípustné je další scelování ploch orné půdy, rušení mezí, rernízků, liniové
zeleně, stavby snižující ekologickou stabilitu a krajinný ráz území.

Článek 22

Po - plochy s omezením pro zemědělskou výrobu

( 1 ) Jedná se o plochy zemědělsky využívané půdy s určitým omezením vyplývajícím
z existence ochranného pásma vodních zdrojů - ochranné pásmo Haukovice a z existence
přírodního parku Sovinecko. Hospodaření na těchto pozemcích je stanoveno příslušnými
vyhláškami I.

Článek 23

Pos - plochy s omezením pro zemědělskou výrobu s možností širšího sportovního využití

( 1 ) Zóna se zemědělsky využívanou půdou s určitým omezením, vyplývajícím
z existence přírodního parku Sovinecko.

( 2 ) Plochy s možností využití pro sportovně - rekreační účely, nepoškozující trvale
půdní povrch (hipotrasy, běžecký lyžařský okruh apod.).

( 3 ) Přípustné využití:
a) účelové komunikace a cesty
b) technické sítě a zařízení

I) vyhláška OkÚ Olomouc ze dne 25. I. 1994

c) účelové stavby a zařízení zemědělské výroby



d) remízky, krajinná zeleň, doprovodná zeleň cest a toků.

( 4 ) Nepřípustné využití:
a) výstavba (kromě výše uvedených a liniových staveb)
b) rušení mezí a remízků.

Článek 24

Přírodní krajinná zóna

( 1 ) Krajinná zeleň je členěna na funkční typy Zk - vlastní krajinná zeleň (remízky,
meze, apod.) a Zo - zeleň ochranná a doprovodná (podél toků, cest).

( 2 ) Zóna slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území,
převažuje přírodní charakter území. Jedná se o plochy veřejně přístupné. Jsou do ní zahrnuty
prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, liniové i plošné
interakční prvky (na nelesní půdě), ochranná a doprovodná zeleň cest a toků v krajině,
remízky, mokřady apod.

( 3 ) Přípustné je rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území,
výstavba liniových staveb pro technickou infrastrukturu, cyklistické a pěší stezky.

( 4 ) Nepřípustná je výsadba nevhodných dřevin, poškozování půdního povrchu, měnit
kultury pozemků směrem k nižší ekologické stabilitě, výstavba (kromě liniových staveb).

( 5 ) Plochy krajinné zeleně chráněné jiným limitem využití území (přírodní park,
územní systém ekologické stability, zvláště chráněné území) podléhají rovněž regulačním
podmínkám příslušného limitu.

( 6 ) Zvláštní kategorií jsou plochy lesů. Lesní porosty plní funkci hospodářskou,
vodohospodářskou, rekreační, ekologickou, rovněž pak funkci stabilizační.

( 7 ) Respektovat lesíky nebo části lesa evidované jako významné krajinné prvky, části
lesů jako součást územního systému ekologické stability. Hospodaření v lesích se řídí
zvláštními předpisy".

Článek 25

Doprava

( 1 ) Vytvořit územní rezervu pro rekonstrukci sil. III/445 1 v oblasti toček pod léčebnou

( 2 ) Respektovat návrh směrových a šířkových úprav sil. llI/44417 v průtahu obcí
Paseka

2) zákon Č. 289/1 995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů



( 4 ) Síť místních komunikací doplnit o trasy obsluhující nově navržené plochy pro
bydlení a jiné využití. Stávající místní komunikace postupně upravovat, aby se jejich
uspořádání blížilo normovým požadavkům.

( 5 ) Síť účelových komunikací doplnit tak, aby byly omezeny jízdy zemědělské
techniky pro místních komunikacích.

( 6 ) U průtahů státní silnice obcí doplnit komunikaci pro pěší, u místních komunikací
řešit šířkové rezervy pro pruh pěšího provozu.

( 7 ) Pro zlepšení situace v odstavení vozidel umožnit výstavbu individuálních garáží
(dostavba v určených lokalitách), v parkování využít rezervy volných ploch. Normou
požadované parkovací potřeby podnikatelských aktivit musí investoři řešit na svých
pozemcích.

( 8 ) Autobusové zastávky vybavit zastávkovými pruhy a výbavou.

( 9 ) Stanovená silniční ochranná pásma a rozhledové trojúhelníky považovat za
nepřekročitelné regulační prvky pro jakékoliv nové pozemní objekty.

( 10) Vymezit územní rezervu pro vybudování pěší a cyklistické trasy z obce k léčebně.

Článek 26

Uspořádání technické vybavenosti

( 1 ) Rozšířit a dobudovat vodovodní síť v obci včetně zokruhování a osazení požárními
hydranty v předepsaných vzdálenostech.

( 2 ) Zřídit systému měření vody v obci.

( 3 ) Vyhlásit rezervní zdroj vody pro obec Paseka a LÚ Paseka - lokalita
hydrogeologický vrt pod léčebnou (doplnit o čerpací stanici a vodojem). V návrhu územního
plánu obce se ponechává pro obě ochranná pásma tohoto zdroje přiměřená územní rezerva.

( 4 ) Vyhlásit rezervní zdroj pro obec Paseka - lokalita prameniště v těsné blízkosti
zástavby při jihozápadním okraji (v blízkosti prameniště VEPA). V návrhu územního plánu
obce se ponechává pro obě ochranná pásma tohoto zdroje přiměřená územní rezerva.

( 5 ) V osadě Pasecký Žleb zřídit odběrný objekt požární vody.

( 6 ) U nových lokalit v Karlově uvažovat s vlastními studnami

( 7 ) Respektovat vyhlášená ochranná pásma vod



Článek 27

OdkanalizovánÍ a čištění odpadních vod

( 1 ) Rozšířit a dobudovat kanalizační síť pro lokality určené územním plánem pro
novou výstavbu tak, aby veškeré odpadní vody produkované na území obce byly podchyceny
a odvedeny na ČOV.

( 2 ) Rekonstruovat propustek ve středu obce pod komunikací do Rýmařova.

( 3 ) Provést revizi stávajícího stavu kanalizační sítě s následující rekonstrukcí
vybraných úseků, zabezpečující vodotěsnost kanalizace.

( 4 ) Navrhnout technické řešení odlehčovacích komor s ohledem na dodržení
předepsaných limitů pro maximální přípustné znečištění, vypouštění odpadních vod do
recipientu.

( 5 ) Vybudovat přepouštěcí sběrné jímky vareálu ČOV pro akumulaci a egalizaci
splašků dovážených ze žump rekreačních objektů Karlova Pasecký Žleb.

( 6 ) Provést rekonstrukci a modernizaci stávající ČOV z titulu zvýšení množství
splaškových odpadrúch vod z rozvojové obytné a rekreační zástavby v dlouhodobém výhledu
obce.

(7) Respektovat pásmo hygienické ochrany ČOV.

( 8 ) V Karlově při realizaci hromadné rekreace a agroturistiky a zemědělské výroby
uvažovat s vlastní ČOV.

( 9 ) V Karlově u nových rekreačních objektů uvažovat se žumpami.

Článek 28

Energetika

( 1 ) Dodávka elektrické energie je zajištěna z rozvodné sítě VN 22 kV, vedení Č. 76.
Toto vedení bude rekonstruováno.

( 2 ) Potřebu zvýšeného výkonu na straně NN pokrýt zvyšováním výkonu
transformátorů na stávajících trafostanicích a výstavbou nové distribuční trafo stanice na
jižním okraji obce.

( 3 ) Pro podnikatelské aktivity a benzinovou pumpu vybudovat nové velkoodběratelské
trafostanice.

( 4 ) Podle potřeby provést kabelové vývody NN z trafo stanic pro vyvedení vyšších
výkonů do sítě NN.



( 5 ) Veřejné osvětlení rozšiřovat podle potřeb nové výstavby v jednotlivých
navržených lokalitách.

( 6 ) Pokračovat v plošné plynofikaci obce Paseka. Zajistit rozšíření plynovodu
k navrhovaným lokalitám.

( 7 ) Zajistit zplynofikování kotelen na pevná paliva.

( 8 ) S plynofikací sídla Karlov neuvažovat, vytápění uvažovat alternativními palivy.

Článek 29

Spoje

( 1 ) Provést úplnou rekonstrukci účastnických rozvodů v Pasece a Paseckém Žlebu.

( 2 ) V areálu léčebny Paseka provést oddělení rozvodů poboček z PBÚ léčebny Paseka
pro byty. Stanice v bytech přepojit na JTS. Podle požadavků obecního úřadu Paseka případně
rozšířit počet VTA.

( 3 ) Pro zlepšení možnosti příjmu televizního signálu zvážit možnost vybudování
televizních kabelových rozvodů.

( 4 ) Respektovat RR trasy.

ČÁST ČTVRTÁ

Ochrana hodnot území

Článek 30

Ochrana přírody, krajiny a územních systémů ekologické stability

( 1 ) Při funkčním využití území chránit před poškozováním a ničením lesy, vodní toky,
rybníky, údolní nivy, remízky, meze apod. Zajistit podmínky jejich obnovy a nepřipouštět
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

( 2 ) Chránit stromy, keře a trvalé travní porosty rostoucí mimo les.

( 3 ) Při funkčním využití území na části k.ú. Paseka severovýchodně od Paseky a k.ú.
Karlov dodržovat principy ochrany přírody a krajiny

( 4 ) Vyhlásit zvláště chráněné území přírody na východ od Paseky.

( 5 ) Na plochách územního systému ekologické stability se zakazuje měnit kultury
s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Je



zakázáno zde povolovat jakékoli stavby s výjimkou liniových (pro dopravu, technické
vybavení, úpravy toků apod.).

( 6 ) Případné zásahy do územního systému ekologické stability musí být projednány
s orgánem ochrany přírody.

( 7 ) Stavby do 50m od okraje lesa povolovat jen se souhlasem orgánu státní správy
lesního hospodářství.

( 8 ) Na plochách ohrožených erozí zrealizovat systém protierozních opatření na základě
vypracovaného projektu a dodržet zde předepsaný režim pro obhospodařování pozemků.

( 9 ) Udržovat a čistit systém odvodňovacích příkopů, aby byla zajištěna jejich
funkčnost.

( 10 ) Provádět údržbu a čištění vodních toků. Dodržovat za tím účelem manipulační
pásma 6m, aby byl umožněn přístup k tokům.

( 11 ) Chránit a udržovat zeleň areálu léčebny. Udržovat vzácnou druhovou skladbu
dřevin.

Článek 31

Ochrana ložisek nerostů

( 1 ) Respektovat výhradní ložiska nerostných surovin.

Článek 32

Ochrana kulturních a historických hodnot území

( 1 ) Udržovat urbanistickou strukturu a charakter původní venkovské zástavby. Při
rekonstrukcích dodržovat měřítko a charakteristické prvky původní kvalitní architektury
(okna, typy fasád, krytiny apod.).

( 2 ) Udržovat drobnou architekturu a objekty, zvláště památky.

Článek 33

Ochrana životního prostředí

( 1 ) Z hlediska ochrany ovzduší:
a) nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, která by měla za následek zhoršení kvality

ovzduší
b) v Karlově uvažovat s vytápěním alternativními prvky
c) pokračovat v plynofikaci obce u navrhovaných lokalit a tím snižovat množství emisí

vznikajících spalováním pevných paliv



( 2 ) Z hlediska ochrany čistoty vod:
a) zrekonstruovat kanalizační síť, dobudovat pro navržené lokality
b) v okolí vodních toků omezit používání hnojiv, kejdy apod.
c) podél toků provést zatravnění, udržovat a dosázet doprovodné břehové porosty
d) neuvažovat s regulováním toků, zatrubňováním
e) v ochranných pásmech vodních zdrojů respektovat příslušné hygienické předpisy

( 3 ) Výrobní provozy s nadměrnou hlučností popř. zatěžující životní prostředí
nesituovat v obytné zástavbě.

( 4 ) Do území pásem hygienické ochrany (ČOV, zemědělské výroby) neumíst'ovat
žádnou novou obytnou výstavbu nebo zařízení školství, zdravotnictví a sociální péče.

( 5 ) Provést rekultivaci skládek v severní části obce Paseka. V rámci rekultivace
zabránit pronikání škodlivin do blízkého zdroje pitné vody.

( 6 ) Do ochranného pásma hřbitova neumisťovat rušivé provozy.

Článek 34

Zemědělský půdní fond

( 1 ) Chránit zemědělský půdní fond, ucelenost pozemků udržovat v rovnováze s
požadavky na řešení krajiny (územní systém ekologické stability, interakční prvky, meze,
remízky).

(2) Zajistit přístup k obhospodařovaným pozemkům účelovými komunikacemi.

( 3 ) Při záborech půdy nenarušit odtokové poměry v území.

ČÁST PÁTÁ

Článek 35

Veřejně prospěšné stavby

( I ) Ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 18 vyhlášky č. 135/2001 Sb.,
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č.
570/2002 Sb., se vymezují na území obce Paseka plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro
které lze dle § 108 odst. 1 stavebního zákona vyvlastnit pozemky, stavby a práva k nim nebo
vlastnická práva k pozemkům a stavbám též omezit.

(2) Mezi veřejně prospěšné stavby jsou v územním plánu obce Paseka:
a) občanská vybavenost

dům s pečovatelskou službou najihu obce p.č. 101/3,96/1



integrovaný obecní dům pro služby a bydlení vedle obecního úřadu p.č. 73, 88
dětské hřiště p.č. 244, 245/3

b) energetika, spoj e
- rekonstrukce rozvodné sítě VN 22kV, vedení Č. 76 najihu obce (dle grafické části)
- výstavba nové distribuční trafo stanice T9-05/007, č.p. 2570/1
- výstavba ve1koodběratelských trafo stanic T9-05/304, č.p. 2560/10, T9-05/305, č.p.

2731, T9-05/001, č.p. 2755/2 (při realizaci podnikatelské aktivity a benzin. pumpy),
případně posílení stávajících trafo stanic

- rozšíření distribuční sítě NN pro novou zástavbu (dle grafické části)
- rozšíření veřejného osvětlení pro novou zástavbu
- rekonstrukce účastnických rozvodů v Pasece a Paseckém Žlebu
- oddělení telefonní sítě léčebny a telefonů v bytech u léčebny
- rozšíření tras plynovodu k navrhovaným lokalitám výstavby
- výstavba dálkového optického kabelu z TÚ Paseka do Huzové (dle grafické části)
- trafostanice T9 - 5/003 (přesunutí ze zastavěné části obce)r
- rozšíření plynofikační STL sítě k lokalitě výroby nad zemědělským areálem Pll

c) doprava
- rekonstrukce silnice IIII4451 v oblasti toček pod léčebnou, č.p. 2547,2477

provést směrové a šířkové úpravy silnice IIII44417 v průtahu obcí Paseka na západě
obce
provést úpravu křižovatky silnice IIII44417 a silnice IIII44418 (rekonstrukce mostu
a části trasy) na západě obce
u průtahů státní silnice obcí doplnit systém komunikací pro pěší na východě obce
u místních komunikací řešit šířkové rezervy pro pruh pěšího provozu (západ obce,
sever obce u navrhovaných lokalit)
rozšíření parkoviště v Pasece, č.p. 325/4
záchytné parkoviště v Karlově, č.p. 62
příjezdová komunikace k lokalitě Vz2 - p.č. 273
pěší a cyklistická stezka CI z Paseky k léčebně podél komunikace na Rýmařov

d)vodní hospodářství, ekologie
rozšíření a dobudování vodovodní sítě do navrhovaných lokalit dle výkresové části
vyhlášení rezervního zdroje vody pro obec Paseka a LÚ Paseka (hydro geologický
vrt pod léčebnou), č.p. 160/25 včetně vodovodního řadu do obce (dle grafické části)
vyhlášení rezervního zdroje pro obec Paseka (jihozápadní okraj obce) č.p. 226
vybudování tůňky v Pasece, č.p. 2795/3 .
vybudování tůňky v Karlově, č.p. 314/1
rozšíření a dobudování kanalizační sítě do navrhovaných lokalit dle výkresové části
rekonstrukce propustku pod komunikací na Rýmařov
vybudování části vodovodního řadu k lokalitě výroby nad zemědělským areálem VI
vybudování vodovodního přivaděče z rezervního zdroje k stávajícímu rozvodu vody
na jihozápadě Paseky V2
vybudování větve jednotné kanalizace k lokalitě výroby nad zemědělským areálem
Kl
vybudování rybníka R1 na západě obce, p.č. 2370/2



ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 36

( 1 ) Ostatní části územního plánu obce Paseka jsou směrné.

( 2 ) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
Paseka, kterou se vyhlásila závazná část územního plánu obce, schváleného zastupitelstvem
obce Paseka dne 5.6.2000.

Článek 37

Uložení schváleného územního plánu

( 1 ) Schválený územní plán obce Paseka a schválená 1. změna územního plánu obce
Paseka jsou uloženy v souladu s ustanovením § 19 vyhlášky Č. 135/2001 Sb. o územně
plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky Č. 57012002 Sb.,
na Obecním úřadě v Pasece, na Městském úřadě Uničov, na odboru výstavby Městského
úřadu Uničov a na odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Článek 38

( 1 ) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2005 .

...................... .

Bohuslav Pecina - zástupce starosty

é~~~
.....................! .

13.12.2004
Vyvěšeno .

28.12.2004~
Sejmuto , .


