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VYHLASKA

o závazných částech územního plánu

oBCE

MI]TĚNTICB

obecní rada v Mutěnicích na zák}adě schvá]_eného územního
P}ánu, obce Mutěnice schváleného obecním zastupitefsLvem dle
§ 35 odst . 1, písm. n) zákona č . 367 /L99O Sb. , o ób"í"h .r" zněnípozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod Č, 4to/t992 Sb.)a podle § 29 odst. 2 zákona č. 5a/19"t6 Sb., o územním plánovánía stavebnínr řádu (stavební zákon) ve znění zákonů č.103/1990 Sb.,č. 425/l99o Sb., č. 262/a992 Sb., č. 43/1994 Sb., č.19 /tggl Sb. a
Č.83 /7SSB rrydává dle ustanovení § 45 písm. 1) zákona o obcích av souladu s § 24 téhož zákona t,uto obecně závaznou whlášku:



CAST T.

úvooNí usraxovnní

čtánek ]-

Účet v-yhlášky

vyhláška vymezuje závazné části ůzemního plánu obce
Mutěnice schváleného obecním zastupiLeIstvem dne ?7,]_.0..199& . .

Ostatní Části zapracované do územního plánu, neuvedené v této
vyhlášce, j sou směrné.

Vyh}áŠka stanoví funkční a prost_orové uspořádání území,
základní podmínky pro umísťování staveb. Vymezuje územní systém
eko}ogické st,ability a veřejně prospěšné stavby.'

:Rešené úzenrí
1,lutěnice.

článek 2
Územní rozsah platnosti

ÚPN je vymezeno katastrá}ním územím obce

článek 3
Časový rozsah platnosti

Uzemí je řešeno pro období do r. 2010,
2015.

s výhJ_edem do roku

článek 4
Vymezení pojmů

Závazné regu}ace jsou:
a) zásady pro uspořádání území
b) }imit,y využit-í území, kterými se stanoví zejrnéna mezní hodnotyvyužití území

Zastavitelné území (urbanizované) tvoří dáte uvedené pJ_ochy

Na území obce jsou rozlišovány:
a) plochy zastavitelné (urbanizované) - ptochy zastavěné nebourČené k zastavěnÍ, ( zast,avit,elnosL ie pod"mí.rěrr. respektovánímzávazných regu}at,ivů a ochranných reŽimtb) plochy volné (neurbanizované)

zastavěné a určené k zast,avění:
a) území smíšené obytné zástavby
b) území pro bydlení
c) území pro občanskou vybavenost,
d) plochy výroby
e) p}ochy pro dopravu
f) plochy technrckého zaŤízení
g) plochy pro veřejnou ze}eň

Volné plochy tvoří ost,atní pozemky,
nejsou k t,omu určeny.

sport a rekreaci

které nejsou zastavěny a anj_



CAST IT.
zÁvazxp nneuiarrvy využrrí úznuí

čtáne:< 5

Yýchozím hlediskem a cílem řešení územního plánu je zajištění
optimáJ_n]h"_ Životního prostředí obyvatelstva.- Zák}aání kóncepce
určuje zásady uspořádání úzerní a }imity jeho využití.

SÍdelní Útvar Mutěnice bude rozvíjeir jako souvis}e urbanizov.
ceiek. Ve volné krajině nebudou vytvářerra noýá sídla nebo samoty.

Re'qulační zonace

req. zona §pecif:}eee.
o
oB
ob
oR

občanská vybavenost
občanská vybavenost,
občanská vybavenost
dlouhodobá rezerva

samostatně
w kombinaci s bydlením
s možností byd}ení správce

pro občanskop rzybavenost

Bč

BR
Bd

P

lr bydlení nízkopodlažní v kombinaci s obchodní činnostía nevýrobními službami a drobnou výrobou, neobtěžujícíokolí s možností chovu drobného domácího zvířectvav ma}ém rozsahu
byd}ení čisté ,bez možnosti cřrovu hosp.
drobné výroby,popř. s možn.obch.aktivi
s}užeb
byd}ení čist,é, určené k postupné
bydlení v bytových domech

p}ochy veřejných prostranství

zvířectva a
t a nevýrobních

rehabilitaci (přest. )

DT p}ochy pro dopravu a technické vybavení
vD
Vp

sK

SKV

možn. bydl.ení
a rozvoj drob

bez lůžkových

plochy areá}ů drobné výroby a s]užeb bez
výrob. plochy pro průmysl,ieměd'., sklady
výrobců, bez možn. bydlení
vinné sklepy,viniční hospod.malovýrobní
kapacit
vinné sklepy a viniční hospodářství

so

s

pJ-ochy_pl-o sport,,rekreaci a rekreační om
obj ektů indiv. rekreace
plochy pro sport a rekr.bez nadz.objektů mimo op}ocení

ZPv veřejná zeleň,parky a vodní t-oky

uZ
UT

užit,ková zeleň,
plochy užit,kové
obj ekt,ů ( stodo}y

možn. výst. obj ektů
výst.drobných užitk

sady a za}rrady bez
zeleně s možnosLí
, sklepy)

Z
Zv

zem.prvovýrobní plochy orné půdy
malovýrobní p}ochy s převahoL vinohradů

L
LP

plochy lesních porostů
lesoparky, ochranná a

a prvovýroby
izolační zeleň

K plochy pro ochranu a st,abilizaci přírodních systémů
sR pro určené spec.

za nezast,avit,elné)
p}ochy specif
využití, j inak

ického určení (výhradně
je nuLno je považovaL
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_

zásad

umístění nové stavby (nebo
změně využití stavby (nebo
změně využití území
výskytu závad, které jsou
náslučitelné s jejich stáv-

souboru st,aveb)
souboru staveb)

podle charakteru dot,čených p}och
či navrhovaným funkčním využitím

- vymezuj í reguJ-áční zóny kde j sou
připustné a nepřípustné způsoby-(pobrobněji víz výkr.č.2 a textová

Regulační zásady záwazrlé
uvedený přípustné, podmíněně
vvužití ploch funkčních zón
zpráva UP) .

Pro celé k.ú. jsou tvořeny:
- výš)<ová h}adina zástavby
- charakter zástavby (sevřený,
- charakter střech
- u}iční čára
- garáže

mobi}ní objekty
reklamní poutače, bilbordy
objekty rěgulace, revize á měření technické infrastruktury
maleriá}y iasád,v centrální obytné zóné obce
vstupní schodiště

čtáne:< 6

Funkční uspořádání, limity v-},užití území

Závazné je vymezeno základní funkční r-rspořádání obce, které
je patrné z grafitXa části lizemního ptánu. při návrhu objektů je
nutno zabránit na::ušení pancramatu obóe, řešit problém kornpozičně
vhodné archi_tektury a přechodu do krajiny.

Prostorové uspořádání

současně zastavěné území obce Mutěnice zůstane v zásadě
zachováno,,d *_o jak v prostorovém, tak i funkčním uspořádání,
prostor:ový'r.rr"j obce je limitován především ochrannými reŽimY:
- ochrana památek a kr:}turních hodnot
- ochrana přírodních hodnot
- bezpeč.,,o-"t.,í a ochranná pásma hlavních tras inŽenýrských sítí
- ochranná pásma komunika,cí
- hyqienická ochranná pásma
- st:a,,rební uzávěra nad ložisky 1_ignitu
Hlavní rozvo j ové snrěry obóe j so,_, j ednak avl ivněny těmit o
ochrannými ,"Ži*y, jednat navazují n. stávající členění řeŠeného
území.

Bydlení, smíšená (centráIní) obytná zóna (BČ,B)
Nová bytová výstavba se bucle roivíjet předevŠÍm v intravi}ánu
obce fořmou dostavby st,ávajících uličních pro}uk,v zast-avite}ných
plochách uvnitř sóučasně zastavěného území obce na Plochách s
iryužitelnou stáva j ící inf rast,rukturou. Da}ší zástavb. v Přímé_ vazbě
.rá současné obytné st,ruktury. Nové Ioka}ity např. DíIy za
hospodou, Přední Díty, Díly za Ovčírnami,Vrchní DíIy"
ero'.rozovny řemeslnítů a siužeb jsou rozmístěny přímo v obytné
zástavbě, kLerá tím získala chaiakter obytný smíŠený. V těchto
lokalitách je preferována funkce obytná-

4

ctevřený, sevřený je závazný)



F'řípustnou ved}ejší funkcí v obytných zónách je zŤízovánivestavěného občalrského vybaveni t"É"r.áav, služby, drobná výrobařemeslná),které svým pro.rozem nezhoršúji porrodu a kva]_itu prostř.,obdobně jako domovní tospodářství 
" i"ix"i samozásobování. V t,étof unkční zóné se vyskytu j i regulačn í ;e;;'y o, oB , ob, oR , B, Bč, Bd,, P, DT,S;UZ,UT , ZPV, popř. SR.

Nepřípustná j:"y, zaŤízení, která_vytváří nebezpečí pro ŽP neboneúměrně obtě Žuj Í obYvatelstvo (průrnys1o.ra ,ryroba, zaŤíz . dopravníchs]užeb, velkoobchod, sk}ady); 
"ě*Ca8i=řa .rYion. ("h;; zvíŤaL) j"moŽná Pouze V omeZeném roziah, q i. p"á*iněna..souhfasem hygienika.U rezervních p}och rnusí vysÉavtě přeaCházet- - podrobně-jšíurbanistické řešení

Občanské rrybavení (O, OB)území pro oÝ respekt,uj e st,áva j ící obj ekty q j e určeno proškolská, ku}turní, círŘevní, ráruuotnická zaŤízení,víceúčelovéobjektY a sluŽbY, Zařízení pro obchod a s}užby, t<teia nenarr.lšujíZP, možno situovat do obytn3 z6ný. --
V této funkční "?!ě se vyskytují regu}ačn í zóny o,oB,ob,oR ,vZ,DT,P' ZPV PoPř, S, So, LP. Ňo.ra .rý"t".rĚu musi respektovat stanovenéregulační zásady (viz.výkr .č.z a t."i. část) .textové č.
Přípustná je v , omezené míře funkce obyt,ná (byty správců) .]r]epřípust,}-1á je činnost výrobní a čistě oby[ná funkce.U rezervních ploch můsí .rÝ=t."úĚ - pr"a"názeL podrobněišíurbanist,ické řešení.

._ Výrobní (prŮmyslová a. zeměclělská) zóna (Vp)Uzemí pro výrobu respektuje ;;;;;jr"í_ .i"áiy zóna s}ouží proumístění výrobních piorro"or"., .rětsicn r"á"=i.,ických oílen,výrobních podniků, ikl"aů a '..uai.,: 
""*eá8ruřá- výroby. Jsounavrženy další ::ozvojové plochy ;;;-;ýrobu ;-ň;ilikání. Tyto jsousměřovány na záPadní-okraj obcá_ -áo pio"Loru při ulici prostřednía do okrajové -polohy ná východní' straně obce v prostoru zanádraŽÍm,Nová. výitavbá výrobni;il-;j.ktů ve stávajících areálechi v nově navrŽené P}oŠe ňy:' ...pur.Éo.r.. stanovené stavební čáry,

;§i:;::. *ii:."u 
- síde}ního úa;;;. (viz.."g,rr-čňí výkres 8-j'^

- 3řj. návrhu- obje}:tŮ je nutno zabránit,_narušení panoramatu cbce,res]-t Prob}ém Přechodú do k5.ji;y.--v'teto funkčni zórrě se móhouvyskytovat r"gůlač.,i zÓny DTlvp'a Vb. Nepřípustné je umístěníobytných objekĚů . ----J yL, ýL) a v]J, r\el)Irpustne Je umi§těn
Zemědělská výrobní zóna.- slouží pro _zeměd. hospodaření s půdou(prvovýroba) a ;i""á"ii - .á"ri"ěiř"i. základnu tvořr zeměd.krajina, obsluhov".rá-"v"te*.* rtÉ.Í""ych komunlr<aci rnimo obytnouzónu' Změnv kultur 3_"ái, přípustně-pJk"a nedojde změnou ke změněkraj innétro rázu" z.*ÉáĚi=ia -;ý;;ň"--i,ra. 

i nadále reaiízovánav rámci stáva j ícího 
";;;l" 

r Itaoal

Š*:';"§}:Šř:i zóně "' *áno,, vyskyLovat. reg.zóny DT,IJz,|JT,zpv a z
U rezervních p}och
urbanistické řešení 

"VY-jímeČně isou ?de PříPusLné _objekty sloužící výlrradně rost,}innévýrobě , zaŤízé"ipi6-EĚ"Ě- 
" dopravní inf rastrukt,uru.Je zde nePříPustná zástavba t<roirě "*i=i.rii.i a tínrto úpN rravržené

Rekreační zóna (S)
§porL _a rekreace bude ::ozvíjenaRozvojové plochy pro rekreaci

musí výstavbě předcházet podrobnější

v návaznosLi na stávající areál.budou směrovány dó prost,oru
5



stávajícího sportovně rekreač. areá}u vč. plochy v 1oka]_itě
Kačinec, rezerva pro hřiště je v }okalitě zémeňák. v zóně l-ze
umístit stavby pro sport a rekreaci. Nepříp. je využíxí p}och pro
bydlení,výrobu, sklady,velkoplošná parkoviště. V t,éto funkční zóné
se vyskyLují regu}aČní zóny DT,S,SO, a ZPV popř.LP.
Je možno využívat síÉ stávaj ících polních cest pro vycházky do
přírody.Specifickou formou rekreace je zahrádkařství a vinařství.
Zóna drobného vinohradnictví slouží pro tradiční vinařskou
malovýrobr.r, zahrnu j e plochy vinohrdů, drobné držby orné
půdy,extenzivníc}r sadů,luk a pastvin a stepních ]ad.
Přípustné jsou drobné přístřešky }ehkého typú na nářadí a úkryt,
bez lŮŽkových kapacit.Ve vymezených p}ochách je možná výstawba
malovýrob.vinař. staveb bez ubytování. oplocování pozemků je
nepřípustné. V této funkČní zóné se mohou vyskytovat regulační
zóny DT,ZY a SK,vyjímečně O a ZPv.
Vinné bŮdv Mutěnice zóna drobného vinohradnictví.Prioritou je
zachování vin. výroby. Přípustné j sou pouze obj ekt,y slouŽ . j ako
zázemí pro drobnou vin. výrobu - bez lůžkových kapacit, drobného
měřítka.V této funkČní zóné se mohou vyskytovat regulační zóny DT,
s, K, o, oB, ZPV, sR.
Nepřípustné - j sou obj ekty pro bydlerrí, občanskou.rýit. (mimo p}ochy při}eh}é obč.vybavenosti výroby, sk}ady,garáže,zaŤizení s dopatlern na ŽP, vyjírnečně přípusrná-je funkóe-obytná(byty správců) , služby.

Krajinná zóna 1esní (L)
ZÓna s]_ouŽÍ pro lesní prvovýrobu a činnosti přírno souvise j ící .
Zahrnuje Iesní porosty a drobrré p}ochy drnového fondu. Vviímečné
PříPustné jsou objekt,y výhradně s}oužící }esní výrobě , ,aŤír.ní
doPravní a tech. infrastruktury. V této zóné se móhou vyskytovat
reg. zóny DT, L ,LP , ZPv popř. SR, vyj ímečně UZ.N9PříP,je na těchto ptochách zástavba kromě )íž existující atímto p}ánem navržené, či zpevnění ploch pró dopravu. Ze]-eňizolační a. doprovodná - pro výsadbu pouŽít geógraficky původních
druhů dřevin a keřových porostů,

Krajinná zóna přírodní Ůsrs (K)
ZÓna s}ouŽÍ pro stabilizaci a obnovu přírodních a kraj innýchhodnot. Nepřípustné je snižování příródních hodnot, ( áápoinazměna stabi}ity, biodiverzíty, hydio}ogického režimu .pód. ) ,zmenŠování t.ěchto ploch a výstavĎa .,ořy.r, objektů.Jedná se op}ochy kostry ekologické stability,ÚSES,p}óchy a prvky rozptýlenézeleně i drobné enklávy přírodních neploáných- p}oěn či rozitýtenezeleně v zónách s prvovýrobní funkcí.-eloctry 3sóu r_vořeny ,ágŮr.e.zónou K, příp.DT.

Dopravní a technická zaíízení (DT)
Je tvořena Železničním koridorern, jehož funkce je v této zóně
Prioritní.Dcpravní ske}et zůstává zachován.Bude rózšířena o dvěvýhledové ::ezervní trasy, propojující zástavbu jižní a severníČásti obce. Buc]e prohloulená 'diferencíace dopiavních cest a
Provedeno zklidnění obyt,ných zón v obci, védení zemědě}ské
doPravY mimo obyt.zónu.Nové MK v místech plánované zástavby budourealizovány dle post,upu zástavby. NuLno áar. respektovat plochy
navržené pro parkování vozidel.
PoČÍtá se s rozŠÍřením vodovodní a kanalizační sítě, plynofikace,
výstavbr:u kana}izačních sběračr], čov (která by}a nairžena jíž v
koncepLu a v souČasnosti na ni bylo vydáno sLávební povolÓní),
post,upnou kabeIjzelcí nn rozvodů.
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článet 7

Podrobněj ší r,rrbanistické řešení
využití všech ve_ výkresech vyznačených rozvojových ploch(pro byd}enÍ,.obŠ.._ vybavénost i pro podnikání) bude vázáno nazpracování podrobněj šího urbanistickéiio řešení (tzv . řízené

:*:::r^_:}::lll ^u^,Ťěm 
bude nutno á"áiz"t- -,"g"rrJ;; " 

"a""áÍ="5:l::::^3".1.:i1: :_?!1.d9* ... zachováni-;;;; k;;ii;;,''p;i;;ái,i"f;Podmínek a charakteru zástavby obce " "vi""e."i*'".i,!s!"r'#ji;;nin^ř2mal-]1panoramatu,
Při rekon"c!šlkqích či nové výstavbě ]e nutno dor]ržet reg. zásaoy

čtánet< B

Pece o životní prost-ředí
ochrana ovzduší

Plynofikací postupně
zápachu. Zápachy z ŽV
úpravou st,avu zvířat

ochrana vod
Respektovat navržená
zpracována studie reviznečišťování stávající
kanalizace a odvod Ódpaa.reguiaci používání chám.
vysoce propust,nými půdami

Hluk
Hluk z pozemní
opatřeními.

odst,raňovat lokální zcJroj e exhalací, prachu aredukovat zlepšením techňologie 
"ý;;;i-;esp.. Objekty odc}onit funkční ÍzolaŮní l"l"ri.

revitalizační _ opatření vod. toků, (by}atalizace Mutěnického potoka), vzh] edern'kevodoteče je _nutná výstavba 3eanotněvod na novou ČOv. Je třeba respektovarpřípravků v zemědělské výrobě ,u ŽOr-ra"i., 
=

dopravy na obytnorr zónu eliminovat, technickýrni

Likvidace odpadŮV,trati Hraničky je v souč. dobězrvotnost cca 10 ]et. Respektovat,1 ekotop stepního charlkteru.výstavbu komplex. závodu .rá-,p."..

v provozu Ťízená skládka TKO,návrh rekr.t}t,. tělesa al úpravuSkládka Pust,é - rezerva proodpadu a skládkovárrí jeho časti.

článek g

Uzemní systém _ekologické stability (ÚSnS)

33..i?"uí":i".Ť:ř:"r^^ý::,_ _žl"álÁi:'";;-.'"uil:;:Í''='ř".!ři"ki.i;.Í:f;:Hlí ",.flí:,5i:oí^ fg|ylentac9 r"yr-áš Ě]"']í="""í:;:;'"§iSIIul?n'""ii^:":,ř}."9!y_]. 
:ř;;;-;;;;;=; 

"í^;H."i"u]l, á"ffi*:í.::í:
i:§}I..":*: ] ^_l::"::! 

;á 
" 
-Ěiák5;á;;;=' 

; ;o;";§=;:;i i e lné,
:: ":*;::í.l__:T; 

;::i:l"ř.i' ř.É9"J'^iíi";áí" 
"' ;::":;É i "53J]i3 
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čtáner 1o

l:l:u":I{ ," "í!9. zernědělského a 1esního půd,ního foncirr
k územnímu plánu. OkÚ _v Hodoníně, referát živátního p.L=ir"aipříslušný vydal souh}as k záboru ZPF pod
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jako věcně a místně
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Veřejně prospěšné stavby
Závaznou zásadou uspořádání území .. j eprospěšných staveb, plochy pro ty[o stavĎyvýkresové dokumentace.
V řešeném území j sou považovány

investice: (výkres. č.2 a 3 )

é.j.Žv /ga/s5/6855 ze dne
Lesní půda nebude návrhem

24.9.199B.
plošného rozvoje

čÁsr rrr.
článex ]_1

sídla dotčena

za verelne

- TozS].ren1
- vjezd do lokatity

stavba:

]
výpis veřejně
sou zřejmé z

prospěšné tyL,o

1.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.
2
2

3.
aJ

3

technická infrastruktura a její nadřaz.soustavy (výkr.č.3, 4,5, 6text v kapit,o}ách bloku C (t2,:_3,t4 a 15).1... .komunikace
.2" a 1.3.. pěšiny
.4. , a 1.5. ,1.6. komunikace
.'7... .komunikace
.B. a 1. 9... ..komunikace
.10. a 1.11 komunikace

základní hydro}ogická
.L2. .

.20. .

.13. . " trafostanice TS 30

.14. . . trafostanice TS 3

. 15 . . . t,raf ostanice TS -t

.16. . . trafostanj_ce TS 29.I7.. .trafostanice TS 2

.1B. . . trafostanice TS 28.19., .komunikace - Tozšíření

síÉ - veřejně prospěš
suchý poldr Obora
suchý poldr v Plat,ové

vybrané st,avby občanské vybavenost,i, jmenovitě :.2L.. .park u hřbitova.22.. .ekodvůr u Zbrodu

. V{l9zení ploch 
. pro nově navrhované veřejně prospěšné stavbyje podkladem pro připadné vyv}astnění pozemkú .réno staveb podle§ 10B odst,.2 písmene a) zákona č. so/rcla Sb. o územním plánLvánía st,avebním řádu v _plat,ném znění, pokud nebude možno řešenímajetkoprávních vzt-ahů dosáhnout aonáaoir nebo jiným způsobem"

cAsT TV.

závěrečná ustanovení

čtánex 72

Dokument,"9"_Územ. plánu obce Mutěnice je uložena na obecnímúřadě v Mutěnicích, [á t,Iě.tském úřadě v Hodoníně - stavební úřada na okresním úřadě v Hodoníně - ref.reqioná}ního rozvoje, kde jemožnost. nahlédnutí 
"

. lměny závazné části územního plánu schvaluje orgán, kterýschvá}il původní územní plán a na projednání tákových změn sepřiměřeně vztahuje ustanovéní § 31 oast.r stavebního zákona a oúpravě směrné část.i rozhoduje orgán, který územně plánovacídokumentaci pořídil d}e ustanovení § 31 odst.3 st,avebního zákona.stavebního zákona 
"



Tato vyhláška

V Mut,ěnicích

nabývá

dne

článek ts
p}atnosLi dne

.29-}0-]9q&...

]_5.].].1998

Svěšeno: 18.12.1998
Vyvěšeno: 29. 10..] 998

Razítko;
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Podpis, |^i\{,L?\\

,fméno, nříjn]ení: !

Funkce:

,/,rn*/

l Tng. i]rantiňek Vaculcvir-;

starosta obce

Pí)řř lj l nlrrli.,avt ru L

zástupce starosty


