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1. TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
1.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

 
 
Z hlediska koordinace využití území z hlediska širších vztahů bylo řešení koordinováno s okolními obcemi 
a jejich schválenými, případně rozpracovanými ÚPD. 
Navržené řešení je plně v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, kterou je 
v současné době ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace. Všechny jevy z něho vyplývající pro řešené území 
jsou zapracovány a zohledněny v řešení územního plánu. 
 
 
1.2 Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění 

pokynů pro zpracování návrhu 
 
 
Všechny požadavky zadání územně plánovací dokumentace byly splněny. 
 
 
 
1.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
 
Navržené řešení vychází z potřeb a požadavků obce Domaželice, jejich občanů a dalších 
zainteresovaných stran. Řešení bylo prověřeno urbanistickou studií v rozsahu konceptu územního plánu, 
která byla projednána a bylo zpracováno zadání, které bylo následně projednáno a dohodnuto. Dále bylo 
vyžádáno stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto vše bylo provedeno dle v tu dobu 
platného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. , a prováděcích vyhlášek v platném znění. Následně byl návrh 
upraven dle požadavků zadání a nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek. 
Členění ploch s rozdílným využitím území byl ponechán z důvodů rozpracovanosti územního plánu dle 
původního členění z důvodu zajištění kontinuity veřejných projednávání a lepší čitelnosti dokumentu pro 
veřejnost se kterou byl již několikrát projednán. 
Všechny jevy, limity využití území a další prvky udržitelného rozvoje jsou respektovány v navrženém 
řešení a koncepce rozvoje sídla z nich vychází. 
 
 
1.4 Informace o výsledcích vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území 

spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko 
nebo jeho část nebylo respektováno 

 
 
Jednotlivá stanoviska projednání urbanistické studie a zadání byla zapracována do výsledného textu 
zadání územního plánu, které je podkladem pro dopracování návrhu územního plánu. 
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V rozsahu podrobnosti ÚP garantuje princip, že v místech, kde kvalita ovzduší vyhovuje imisním limitům 
nedojde ke zhoršení nad přípustnou míru a v místech, kde imisní limity jsou překračovány (a to včetně 
limitů pro ekosystémy) se kvalita ovzduší zlepší. 

Navrhované řešení územního plánu obce Domaželice předpokládá následující ovlivnění 
životního prostředí obce: 

Ovzduší: . 

Na území obce nedochází k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. 

Obec ve spolupráci z orgány ochrany životního prostředí krajského úřadu Olomouckého kraje  musí 
podniknout taková opatření, která povedou ke zlepšení emisní situace v obci 

Realizace navržených opatření zahrnutých do územního  plánu obce ovlivní kvalitu ovzduší následujícím 
způsobem: 

• nově navržené objekty budou vytápěny ekologickým způsobem (plyn, el. energie)  - nedojde ke 
zhoršení kvality ovzduší, 

• přeložka silnice II třídy mimo obec – plynulým průjezdem úseku  dojde ke snížení emisí (zlepšení 
imisní situace), zmírní se imisní zatížení obydleného území 

• realizace prvků ÚSES sníží větrnou erozi – zlepšení kvality ovzduší 

 
Zpracovatel územního plánu garantuje princip, že v místech, kde kvalita ovzduší vyhovuje imisním limitům 
nedojde ke zhoršení nad přípustnou míru a v místech, kde imisní limity jsou překračovány, a to včetně 
limitů pro ekosystém, se kvalita ovzduší zlepší. Tato garance navržena jen v míře podrobnosti příslušící 
územnímu plánu obce. 

 
V oblasti energetiky  

• realizace úsporných opatření (tepelná ochrana stávajících nebo plánovaných 
budov), 

• změna paliv a obnova topenišť malých zdrojů REZZO,  

o obec bude sledovat důsledné využívání kvalitních zdrojů tepla (plyn, 
el. energie, ekobrikety, dřevo a pod.). 

o obec může obecní vyhláškou zakázat spalování nekvalitních topných 
médií  

• zvýšené využití energie slunečního záření pro přípravu TUV a pro přitápění 
 
V oblasti zemědělství  
snížení prašnosti realizací opatření proti větrné erozi - územní plán navrhuje řešení výsadbami 

krajinné vegetace v rámci ÚSES. 

 

Voda. 

Kvalita povrchových vod v katastru je negativně ovlivněna zejména vlivem smyvu půdních částic a 
průsaků nitrátů z pozemků orné půdy a snížením přirozených samočisticích schopností toků vlivem 
regulací koryt. 

Realizace navržených opatření zahrnutých do územního  plánu obce ovlivní kvalitu vod následujícím 
způsobem: 

• nově navržené objekty budou připojeny na kanalizaci a rekonstruovanou ČOV  - nedojde ke 
zhoršení kvality vod 
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• realizace prvků ÚSES  a protierozních opatření sníží vodní erozi – zlepšení kvality povrchových 
vod 

• realizace biokoridorů na vodních tocích v rámci  ÚSES zvýší jejich samočisticí schopnosti – 
zlepšení  kvality vod ve vodotečích  

 

 Hluk 

V obci je zdrojem hluku doprava po silnici II třídy, vedoucí zastavěným územím.  

Realizace obchvatu hladinu hluku v zastavěném území sníží. 
 

 

Ochrana přírody a krajiny, ekologická stabilita 

Řešené území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určuje niva Moštěnky, údolí Šišemky a Kozrálky,  
zvlněný reliéf Vítonické pahorkatiny. Významné je převažující zemědělské využití s rozsáhlými hony orné 
půdy 

Realizace navržených opatření zahrnutých do územního  plánu obce ovlivní kvalitu krajiny a přírody  
následujícím způsobem: 

• navržení objekty bydlení a smíšených funkcí navazují na zástavbu obce a svým objemem 
nenaruší současný ráz sídla – viz regulativy 

• navržené plochy zeleně za předpokladu využití domácích listnatých dřevin přispějí ke zkvalitnění 
vzhledu obce a posílení ekologické stability této silně odpřírodněné krajiny 

• realizace prvků ÚSES  zlepší vzhled krajiny a její ekologickou stabilitu. 
 

Odpadové hospodářství 
V řešeném území se nenachází žádná skládka odpadů ani se s jejím návrhem neuvažuje. 

Navržené řešení je v souladu s koncepcí Programu odpadového hospodářství kraje a s dalšími dokumenty 
v této oblasti. 
 

Ochrana z hlediska radonového nebezpečí 
Z obecného hlediska se nachází jižní částzastavěného území obce Domaželice v oblastech 

s nízkým a středním radonovým rizikem.Zbylá část území se nachází v plochách s velmi nízkým 
radonovým rizikem. Tento obecný vývod musí být při případné stavební činnosti upřesněn měřením pro 
každý pozemek zvlášť (pokud se nenachází v oblasti velmi nízkého rizika).  

Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží musí odpovídat stupni radonového rizika 
stavebního pozemku. Radonové riziko stavebního pozemku není limitováno, stanovena je pouze směrná 
hodnota. Při nesplnění směrné hodnoty – nízké radonové riziko – musí být provedena opatření proti 
pronikání radonu z podloží- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. 
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1.5 vyhodnocení předpokládaných  důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu dle zákona 334/1992 
Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. 

 

 

Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí katastrální území Domaželice 
členěno takto: 

 plocha [ha] podíl ploch [%] 
Výměra celkem 427,21 100,00 
Zemědělská půda celkem 349,25 81,75 
z toho  orná půda  
 chmelnice 
 zahrady 
 ovocné sady 
 TTP 

330,11 
2,97 

11,95 
1,38 
2,84 

77,27 
0,70 
2,80 
0,32 
0,66 

Lesní pozemky 32,74 7,66 
Vodní toky a plochy 6,83 1,60 
Zastavěné plochy 7,96 1,87 
Ostatní plochy 30,43 7,12 

Z přehledu vyplývá, že více než čtyři pětiny z celkové výměry katastru tvoří zemědělská půda, 
která je v převážné míře zorněna. Ostatní kultury mají řádově menší zastoupení. 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti 
jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) 
definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, 
vyjadřuje: 

l. místo - Klimatický region 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – V.) dle 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k 
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odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů 
při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Řešené území leží převážně v klimatickém regionu T3 – teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ 
označeném číslicí 3. Jihozápadní část katastru zasahuje do klimatického regionu MT3 – mírně teplého až 
teplého, vlhkého, nížinného, označeného číslicí 6. 

Z hlavních půdních jednotek se zde nacházejí: 

14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových 
hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, 
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. Dominantní půdní typ v astrálním 
území Domažlice.  

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i 
pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, terciérních 
sedimentech a podobné, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středné 
skeletovité, často i slabě oglejené. Tyto půdy zasahují sevevýchodní část současně zastavěného 
území. 

24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných 
svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středné těžké až těžké, až středně 
skeletovité, se střední vododržností 09 - Šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě 
luvické na spraších, středně těžké, bezskeletovité, s příznivými vláhovými poměry. Nacházejí se 
v jihozápadní části katastru v tratí Horní a Dolní díly. V menším rozsahu se nacházejí severně od 
zastavěného území obce. Nacházejí se při západní hranici katastru, zasahují severní část současně 
zastavěného území obce. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé. Nacházejí se v široké nivě Moštěnky, leží na nich značná část současně 
zastavěného území. 

Z hlediska agronomického je kvalita zemědělské půdy v řešeném území převážně 
nadprůměrné až průměrné kvality. Nejcennější půdy s nejvyšším stupněm ochrany, zařazené v daném 
klimatickém regionu do I. třídy ochrany, se nacházejí v jihozápadní části řešeného územ. Největší výměru 
v katastru zaujímají půdy ve II. třídě, tj. půdy s nadprůměrnou produkční schopností. Nacházejí se v široké 
nivě Moštěnky, podél Šišemky a Kozrálky a v polních tratích Díly za rybníkem a Újezdy. Půdy II. třídy 
ochrany zasahují rovněž značnou část současně zastavěného území obce jeho bezprostředního okolí. 
Jen obtížně lze tedy akceptovat požadavek na jejich striktní ochranu, neboť by tím byl do značné míry 
znemožněn stavební rozvoj obce. 

Ve východní polovině katastru mimo nivu Moštěnky se nacházejí půdy průměrné kvality 
zařazené do III. třídy ochrany. Zasahují severovýchodní okraj současně zastavěného území obce. 
V menší míře se v severozápadní části katastru nacházejí půdy s podprůměrnou produkční schopností a 
nízkým stupněm ochrany, řazené do IV. třídy ochrany. Pokrývají severní část současně zastavěného 
území. 

 

Investice do půdy 

V minulosti bylo v řešeném území vybudováno na cca 157 ha odvodnění. Meliorační detail je 
v majetku vlastníků pozemků.  

Urbanistická studie navrhuje na odvodněných plochách pouze jednu lokalitu záboru ZPF. Při 
realizaci výstavby v takových lokalitách je potřeba prověřit funkčnost zařízení, aby v případě jeho 
poškození nedošlo k podmáčení pozemků širšího okolí stavby. 
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Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

V katastrálním území Domažlice se nenachází žádný funkční areál zemědělské prvovýroby. 
Plocha zemědělské výroby v návaznosti na k.ú. Čechy je navrženo ke změně funkce na výrobu a 
skladování. 

 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 
Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je v převážné míře sloučena do velkých 

celků orné půdy, ponejvíce v obhospodařování ZD Želátovice. Na části pozemků hospodaří jejich 
soukromí vlastníci. 

Komplexní pozemkové úpravy v území projektovány nebyly a ani se o jejich zpracování 
neuvažuje.  

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Pro zajištění ekologické stability v řešeném území je součástí předkládané dokumentace návrh 
místního ÚSES, vycházející z předchozích dokumentů (generel lokálního ÚSES pro k. ú. Domaželice 
v rámci širšího území – 1997, územní plán VÚC Olomoucká aglomerace – 1997), které upřesňuje a 
doplňuje. 

Lokalizace jednotlivých prvků ÚSES je pouze směrná, závazně může být upřesněna pouze při 
realizaci pozemkových úprav. 

 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Urbanistická studie navrhuje v řešeném území lokality záboru zemědělské půdy pro: 

• bydlení v rodinných domech, 
• občanskou vybavenost 
• výrobu 
• sport a rekreaci 
• dopravu 
• sídelní a krajinnou zeleň 
• technické vybavení 
• ÚSES. 

Výběr lokalit provázela snaha o co nejmenší narušení zemědělského využívání rozsáhlých 
nezastavěných ploch, proto jsou lokality záboru situovány většinou uvnitř současně zastavěného území 
nebo na pozemcích bezprostředně na ně navazujících. 

Převážnou část současně zastavěného území i pozemky na něj navazující tvoří půdy 
s nadprůměrnou produkční schopností, zařazené do II. třídy ochrany. S ohledem na tuto skutečnost je 
velmi problematické striktně vyhovět požadavku na ochranu nejkvalitnějších půd v území, neboť by tím byl 
do značné míry znemožněn stavební rozvoj obce. 

V bilančním přehledu jsou u ploch pro bydlení uváděny kromě celkové výměry lokality také 
plochy reálného záboru, tj. zastavěné plochy pro jednotlivé domy včetně nutného zázemí. (cca 200 m2 na 
jeden dům). Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy.  

Územní plán navrhuje v řešeném území lokality ke změně funkčního využití celkem 27,98 ha 
pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 19,13 ha, 
zbývající výměra bude využita jako zahrady u objektů bydlení a individuální rekreace.  
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Lokalita B/1 - plocha o celkové rozloze 0,58 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů při 
západním okraji obce. Je tvořena ornou půdou a zahrada ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,3 ha.  

→navržená plochy pro zástavbu RD je již zainvestovaná (investorem je obce) a v současné 
době dochází k prodeji jednotlivých stavebních parcel .Plocha navazuje na zastavěné území obce a 
nevytváří enklávy zemědělské půdy, které by bylo problematické obhospodařovat. Plocha také nevytváří 
bariéry v krajině ani samostatné satelity obce. 

Lokalita B/2 - plocha o celkové rozloze 0,19 ha, určená pro výstavbu 1 rodinného domu při 
severním okraji obce. Je tvořena ornou půdou ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,09 ha.  

→ Plocha těsně navazuje na zastavěné území obce a vhodně rozvíjí urbanistickou strukturu 
sídla. . Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem 
nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 

Lokalita B/3 - plocha o celkové rozloze 1,32 ha, určená pro výstavbu 3 rodinných domů 
v severovýchodní části obce. Je tvořena plochami orné půdy a zahrad ve II. a IV. třídě ochrany.. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,3 ha.  

→navržená plochy pro zástavbu RD je zpracována ve forma urbanistické zastavovací studie. 
Plocha těsně navazuje na zastavěné území obce a vhodně rozvíjí urbanistickou strukturu sídla. V ploše je 
několik investorů, kteří chtějí v této lokalitě zahájit výstavbu rodinných domů. Plocha zastavuje volný klín 
mezi zastavěnými plochami obce. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební 
plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských 
pozemků. Od zpracování US již v lokalitě bylo vydáno jedno stavební povolení a stavba bude již zahájena. 

Lokalita B/4 - plocha o celkové rozloze 0,90 ha, určená pro výstavbu 3 rodinných domů 
v jihovýchodní části obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,06 ha.  

→navržená plochy pro zástavbu RD je situována v těsné návaznosti na zastavěné plochy 
obce.. Vhodně rozvíjí urbanistickou strukturu sídla. Plocha zastavuje volný klín mezi zastavěnými 
plochami obce. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. 
Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 

Lokalita B/5 - plocha o celkové rozloze 7,39 ha, určená pro výstavbu 37 rodinných domů jižně 
od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,9 
ha.  

→navržená plochy pro zástavbu RD je situována v návaznosti na zastavěné plochy obce. 
Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají 
nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. Plocha navazuje na silnici III. třídy 
a vymezuje zastavitelné území mimo záplavové území Moštěnky, která zahrnuje téměř všechny okolní 
plochy kolem zastavěného území obce. Obec Domaželice je dynamicky se rozvíjející obci s největším 
přírůstkem obyvatel v obci za poslední dvě volební období v ČR. Přírůstek činí 100 trvale bydlících 
obyvatel. O obec je značný zájem a v současné době jsou všechny disponibilní pozemky rozprodány a 
obec hledá další možnosti svého rozvoje. Pro další rozvoj obce je vymezení těchto stavebních pozemků 
jednoznačně nutností, pokud se nemá růst a rozvoj obce zastavit. Z tohoto důvodu se navržená plocha 
jeví jako vhodná k zastavění. 

Lokalita B/6 - plocha o celkové rozloze 0,15 ha, určená pro výstavbu 1 rodinného domu 
v západní části obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,03 ha.  

→navržená plochy pro zástavbu RD je situována v těsné návaznosti na zastavěné plochy 
obce.. Vhodně rozvíjí urbanistickou strukturu sídla. Plocha zastavuje volný klín mezi zastavěnými 
plochami obce. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. 
Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 

 



Územní plán - Domaželice – Návrh 

Ing.arch. Stanislav Vrubel, architektonický atelier, Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov             srpen 2007   

10 

 

 

Lokalita B/7 - plocha o celkové rozloze 1,00 ha při jihozápadním okraji obce určená pro 
výstavbu domu seniorů. Je tvořena 0,88 ha orné půdy a TTP ve II. třídě ochrany a 0,12 ha 
nezemědělských pozemků. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

→navržená plochy pro zástavbu 9 rodinnými domy -  je situována v návaznosti na zastavěné 
plochy obce. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. 
Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 

Lokalita Z/1 – plocha o celkové rozloze 0,39 ha, určená pro výsadbu pásu veřejné zeleně mezi 
navrhovanou lokalitou bydlení B/5 a silnicí na Líšnou jižně od současně zastavěného území obce. Je 
tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro výsadbu izolační zeleně  je situována v návaznosti na navrženou plochu 
pro bydlení v rodinných domech. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební 
plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch  

Lokalita Z/2 – plocha o celkové rozloze 0,34 ha, určená pro výsadbu pásu veřejné zeleně při 
navrhované lokalitě bydlení B/2 severně od obce. Je tvořena ornou půdou ve IV. třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro výsadbu izolační zeleně  je situována v návaznosti na navrženou plochu 
pro bydlení v rodinných domech, které odděluje od plochy hřbitova. Plocha nevytváří funkčně ani plošně 
samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro 
obhospodařování ploch  

Lokalita Z/3 – plocha o celkové rozloze 0,04 ha, určená pro výsadbu pásu veřejné zeleně, která 
odcloní provoz na silnici do Dřevohostic od stávajícího bydlení. Je tvořena 0,01 ha zahrada a 0,03 ha 
nezemědělských pozemků. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

→navržená plochy pro výsadbu izolační zeleně  je situována v návaznosti na stávající plochu 
pro bydlení v rodinných domech, které odděluje od silnice II/150. Plocha nevytváří funkčně ani plošně 
samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro 
obhospodařování ploch  

Lokalita Z/4 – plocha o celkové rozloze 0,47 ha, určená pro výsadbu krajinné zeleně mezi 
tokem Moštěnky a silnicí do Dřevohostic. Je tvořena ornou půdou a TTP ve II. a IV. třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro výsadbu krajinné zeleně  je situována v návaznosti na silnici II/150, kde 
se uvažuje s osázením jinak nevyužitelné plochy „rokliny“. Plocha nevytváří funkčně ani plošně 
samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro 
obhospodařování ploch  

Lokalita Z/5 – plocha o celkové rozloze 0,41 ha, určená pro výsadbu krajinné zeleně v severní 
části řešeného území na těžce obhospodařovaných pozemcích v návaznosti na navržený poldr. Je 
tvořena ornou půdou ve III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro výsadbu krajinné zeleně  je situována v návaznosti na poldr pro 
zachycení přívalových vod a na nevhodně obhospodařovatelných zemědělských pozemcích. Návrhem 
nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch  

Lokalita Z/6 – plocha o celkové rozloze 0,68 ha, určená pro výsadbu krajinné zeleně jižně od 
zastavěného území obce plocha zeleně bude oddělovat navržené plochy pro bydlení v rodinných domech 
od trasy přeložky obchvatu silnice II/150. Je tvořena ornou půdou ve II. a III. třídě ochrany. Zabrána bude 
celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro výsadbu krajinné zeleně  je situována v návaznosti na navrženou 
plochu pro bydlení, kterou bude oddělovat od obchvatu-přeložky silnice II/150. Návrhem nevznikají 
nevhodné plochy pro obhospodařování ploch  
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Lokalita Z/7 – plocha o celkové rozloze 0,61 ha, určená pro výsadbu krajinné zeleně jižně od 
zastavěného území obce plocha zeleně bude řesit výsadbu na části pozemků, které jsou špatně 
obhospodařovatelné, proto jsou dnes ponechány ladem, zeleń zde vytvoří příjemnou enklávu v návaznosti 
na trasu protékajícího vodního toku. Je tvořena ornou půdou  a TTP ve II. třídě ochrany. Zabrána bude 
celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro výsadbu krajinné zeleně  je situována v návaznosti na využití 
neobhospodařovaných pozemků, které jsou v současné době ladem a nejsou udržovány, plocha bude 
navazovat na trasu vodního toku. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch  

 

Lokalita V/1 - plocha o celkové rozloze 0,08 ha, určená pro rozšíření stávajícího výrobního 
areálu severozápadně od obce. Je tvořena zahradou ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
lokality. 

→navržená plochy pro zástavbu objekty výrobních aktivit. Plocha mění funkční využití 
stávajícího zastavěného území z ploch zemědělské výroby na plochy výroby a skladování. Součástí 
areálu je část plochy ZPF, která je navržena na zastavění. Plocha nevytváří funkčně ani plošně 
samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro 
obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 

Lokalita V/2 - plocha o celkové rozloze 0,35 ha, určená pro rozšíření stávajícího výrobního 
areálu firmy Plastico východně od obce. Je tvořena zahradou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality. 

→navržená plochy pro zástavbu objekty výrobních aktivit. Plocha navrhuje na volné ploše 
rozvoj areálu firmy Plastico na parcele, která je v těsné návaznosti na plochy výroby. Součástí areálu je 
část plochy ZPF, která je navržena na zastavění. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a 
odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch 
zemědělských pozemků. 

Lokalita V/3 - plocha o celkové rozloze 2,21 ha, určená pro rozšíření stávajícího výrobního 
areálu firmy Plastico východně od obce a dále pro umístění fotovoltaické elektrárny. Je tvořena 2,21 ha 
orné půdy ve III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

→navržená plochy pro zástavbu objekty výrobních aktivit. Plocha navrhuje na volné ploše 
rozvoj areálu firmy Plastico (případně další výrobní společnosti) na parcele, která je v těsné návaznosti na 
plochy výroby, dále bude v ploše umístěna fotovoltaická elektrárna, která má již svého investora . Plocha 
nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají 
nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 

Lokalita V/4 - plocha o celkové rozloze 3,59 ha, určená pro umístění fotovoltaické elektrárny. Je 
tvořena 3,59 ha orné půdy ve III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

→navržená plochy pro zástavbu objekty výrobních aktivit. Plocha navrhuje na volné ploše, 
která je výhodná pro umístění fotovoltaická elektrárna, která má již svého investora . Plocha nevytváří 
funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné 
plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 

Lokalita R/1 - plocha o celkové rozloze 0,57 ha, určená pro rozšíření stávajícího sportovního 
areálu (fotbalového hřiště) ve východní části obce. Je tvořena zahradou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude 
celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro rozšíření stávajícího fotbalového hřiště. Plocha má přímou návaznost 
na zastavěné území obce a vhodně doplňuje urbanistickou strukturu sídla. Návrhem plochy sportu se 
zmnoží možnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže a tím se předejde sociálně patologickým jevům ve 
společnosti. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební plochy v krajině. 
Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských pozemků. 
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Lokalita R/2 - plocha o celkové rozloze 0,82 ha, určená pro vybudování sportovní střelnice 
jihozápadně od obce při hranici katastru. Je tvořena 0,77 ha orné půdy a trvalých travních porostů ve II. 
třídě ochrany a 0,05 ha nezemědělských pozemků. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

→navržená plochy pro umístění plochy sportu a rekreace - střelnice. Plocha je z hlediska 
hlukové zátěže situována v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů obce. Investor (Myslivecké 
sdružení)  uvažuje v vybudováním přírodního areálu v zeleni. Návrhem plochy sportu se zmnoží možnosti 
volnočasových aktivity obyvatel obce. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch 
zemědělských pozemků. 

Lokalita D/1 - plocha o celkové rozloze 0,10 ha, určená pro vybudování parkoviště u hřbitova. 
Je tvořena zahradou ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→navržená plochy pro umístění záchytného parkoviště hřbitova a kostela. Plocha má přímou 
návaznost na zastavěné území obce a vhodně doplňuje urbanistickou strukturu sídla. Návrhem plochy se 
vyřeší tíživá situace s odstavováním vozidel v obci.  Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a 
odtržené stavební plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch 
zemědělských pozemků.Plocha je již vykoupena a připravuje se projektová dokumentace na tuto akci. 

Lokalita D/2 - plocha o celkové rozloze 0,12 ha, určená pro úpravu stávající účelové 
komunikace, po níž navrhována cyklostezka. Zábor je tvořen ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→navržená plochy pro rozšíření stávajíc plochy dopravy o možnost umístit plochy cyklostezky 
mimo přeloženou silnici II/150. Plocha má přímou návaznost na již schválenou trasu přeložené silnice 
II/150. Výstavbou oddělení cyklostezky se výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu v daném úseku. 
Návrhem se zmnoží možnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže a tím se předejde sociálně 
patologickým jevům ve společnosti. Plocha nevytváří funkčně ani plošně samostatné a odtržené stavební 
plochy v krajině. Návrhem nevznikají nevhodné plochy pro obhospodařování ploch zemědělských 
pozemků. 

 

Lokalita D/3 - plocha o celkové rozloze 0,13 ha, určená pro nově navrženou účelovou 
komunikaci, pro dopravní napojení navržené vodní plochy - rybníka. Zábor je tvořen ornou půdou ve II.a 
III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita není situována na odvodněné pozemky. 

→navržená plocha účelové komunikace dopravně zpřístupní navrženou vodní plochu rybníka 
v návaznosti na stávající vodní tok a neobhospodařovanou plochu orné půdy (zavodnění). 
 

Lokalita V/1 - plocha o celkové rozloze 2,0 ha, určená pro nově navrženou vodní plochu - 
rybníka. Zábor je tvořen ornou půdou ve II.a III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita 
není situována na odvodněné pozemky. 

→navržená vodní plochy rybníka v návaznosti na stávající vodní tok a neobhospodařovanou 
plochu orné půdy (zavodnění). Plochy jsou přemokřené a velmi špatně obhospodařovatelné, proto se 
obec rozhodla v této lokalitě vybudovat rybník v návaznosti na stávající vodní tok. 
 

Lokalita O/1 - plocha o celkové rozloze 0,05 ha, určená pro nově navrženou plochu občanské 
vybavenosti – plochu pro umístění rozhledny. Zábor je tvořen ornou půdou ve I.a IV. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita není situována na odvodněné pozemky. 

→navržená plocha občanské vybavenosti bude sloužit pro umístění rozhledny v obci 
Domaželice, která bude významnou atraktivitou na stávající cyklotrase. 
 
 

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF PRO PRVKY ÚSES 

Zábory pro realizaci základních prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) byly vyhodnoceny pouze 
orientačně. Konečné výměry a lokalizace lze upřesnit pouze při realizaci pozemkových úprav, kde jsou 
prvky ÚSES součástí polyfunkční kostry. 
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Interakční prvky budou realizovány převážně pouze jako případná změny kultury opět v rámci 
komplexních pozemkových úprav - zejména v rámci cestní sítě a protierozních opatření.  

Celkový rozsah všech ploch zahrnutých do návrhu ÚSES činí 22,89 ha. Z této výměry bude  
1,42 ha realizováno na zemědělském půdním fondu, a to pouze biocentrum BC 1 na toku Moštěnky. Pro 
další biocentrum a realizaci biokoridorů se nepředpokládá zábor ZPF. 

 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených 
předpokládaným záborem ZPF 

 
BPEJ třída ochrany 

3.14.10 III. 
3.20.11 IV. 
3.24.51 IV. 
3.58.00 II 
6.14.10 II 

 
 

 
PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF PRO PRVKY ÚSES 

Zábory pro realizaci základních prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) byly vyhodnoceny 
pouze orientačně. Konečné výměry a lokalizace lze upřesnit pouze při realizaci pozemkových úprav, kde 
jsou prvky ÚSES součástí polyfunkční kostry. 

Interakční prvky budou realizovány převážně pouze jako případná změny kultury opět 
v rámci komplexních pozemkových úprav - zejména v rámci cestní sítě a protierozních opatření.  

Celkový rozsah všech ploch dotčených předloženým návrhem ÚSES činí 1,42 ha. Z této 
výměry se předpokládá vynětí 0,71 ha, a to pouze pro realizaci biokoridorů. 

 

Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 
 
Zábory pro stavební plochy a zeleň: 
 
 

Označen
í lokality Účel záboru Vztah k zastavěnému území 

Kód 
BPEJ, 
kultura 

Výměra (ha) 
Třída 

ochrany 
ZPF 

B/1  bydlení v RD    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,44   
       zahrada 0,14   
           

    vým ěra  lokality    0,58   

0,58   z toho zábor    0,3   

B/2  bydlení v RD    3.14.10  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,19   
           

    vým ěra  lokality    0,19   
0,19 

  
z toho zábor  

  
0,09 

  

B/3  bydlení v RD    3.20.11  IV 
    mimo zastavěné území  orná 0,09   
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       3.24.51  IV 
    v zastavěném území  zahrada 0,01   
    mimo zastavěné území  orná 0,01   

       3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,06   
    mimo zastavěné území  orná 1,15   
           

    vým ěra  lokality    1,32   

1,32   z toho zábor    0,3   

B/4  bydlení v RD    3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,22   
     mimo zastavěné území  orná 0,59   
       zahrada 0,09   
           

    vým ěra  lokality    0,90   

0,90   z toho zábor    0,06   

B/5  bydlení v RD    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,06   

       6.14.10  II 
     mimo zastavěné území  orná 7,33   
           

    vým ěra  lokality    7,39   

7,39   z toho zábor    0,9   

B/7  Bydlení v RD    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,65   
       TTP 0,23   
           

0,88 
  zábor    0,88 

  

B/6  bydlení v RD    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,06   

       zahrada 0,09 II 
           

    vým ěra  lokality    0,15   

0,15   z toho zábor    0,03   

Z/1  sídelní zeleň    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,02   

       6.14.10  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,37   
           

0,39   vým ěra  lokality    0,39   

Z/2  sídelní zeleň    3.20.11  IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,34   
           

0,34   vým ěra  lokality    0,34   

Z/3  sídelní zeleň    3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,01   
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0,01   vým ěra  lokality    0,01   

Z/4  krajinná zeleň    3.14.10  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,12   
       TTP 0,05   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,30   
           

0,47 
  zábor    0,47 

  

Z/5 Krajinná zeleň  3.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 4,1  

      

4,1  zábor   4,1  

Z/6 Krajinná zeleň  3.58.00  II 

  mimo zastavěné území orná 0,45  

 Krajinná zeleň  6.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 0,23  

      

0,68  zábor   0,68  

Z/7 Krajinná zeleň  3.58.00  II 

  mimo zastavěné území orná 0,49  

   TTP 0,12  

0,61  zábor   0,61  

V/1  výroba    3.20.11  IV 
    v zastavěném území  zahrada 0,08   
           

0,08   zábor    0,08   

V/2  výroba    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,35   
           

0,35 
  zábor    0,35 

  

V/3  výroba    3.14.10  III 
     mimo zastavěné území  orná 2,21   
        2,21   

2,21 
  zábor    1,3 

  
V/4 výroba    3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 3,59   
      3,59   

3,59 
 zábor    0,6 

  

R/1  sport a rekreace    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,57   
           

0,57 
  zábor    0,57 

  

R/2  sport a rekreace    6.14.10  II 
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     mimo zastavěné území  orná 0,10   
       TTP 0,67   
           

0,77 
  zábor    0,77 

  

D/1  parkoviště    3.20.11  IV 
    v zastavěném území  zahrada 0,10   
           

0,10 
  zábor    0,10 

  

D/2  účelová komunikace    3.58.00  II 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,12   
           

0,12 
  zábor    0,12 

  

D/3 účelová komunikace  3.58.00  II 

  mimo zastavěné území orná 0,08  

 účelová komunikace  6.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 0,05  

      

0,13  zábor   0,13  

V/1 Vodní plocha-rybník  3.58.00  II 

  mimo zastavěné území orná 0,77  

 Vodní plocha-rybník  6.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 1,23  

      

2,00  zábor   2,00  

O/1  Obč. vybavenost-rozhledna    6.14.00  I 
    mimo zastavěné území  orná 0,01   

O/1  Obč. vybavenost-rozhledna    3.24.51  IV 
   mimo zastavěné území  orná 0,04   
           

0,05 
  zábor    0,05 

  

Výměra navrhovaných lokalit záboru ZPF     27,98   

Reálný zábor Z PF     15,23   
      

≈ lokalita se nachází na odvodněných pozemcích    
      

 
Zábor ZPF pro plošné prvky ÚSES: 

ÚSES na ZPF 

Označení prvku 
ÚSES 

Účel záboru 

Celková 
výměra prvku   

v k.ú. 
Domaželice 

(ha) 
Kultura 

BPEJ, třída 
ochrany 

Dotčená 
výměra ZPF 

(ha) 

BC 1  lokální biocentrum 0,06  bez záboru ZPF 
BK 1  lokální biokoridor 0,97  orná, N  3.58.00 (II) 0,64 
BK 2  lokální biokoridor 0,39  orná, TTP, N  3.58.00 (II) 0,30 

Celkem  1,42      0,94 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení vychází ze Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa  č. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000. 

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Výměra lesů v řešeném územ je podle aktuálních údajů katastru nemovitostí 32,77 ha. Katastr 
má tudíž nízkou lesnatost území – 7,66 %..Lesy v katastru jsou soustředěny do jeho jižního okraje, kam 
zasahuje rozsáhlý lesní komplex. Zbývající část výměry je tvořena drobnými polními lesíky. Všechny lesní 
porosty jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských. 

V lesích řešeného území jsou zastoupeny porosty různých věkových stupňů. Druhová skladba 
lesních porostů je velmi různorodá. 

Navrhovaná opatření 

V souvislosti se začleněním řady lesních porostů území do návrhu ÚSES bude třeba postupně 
změnit dřevinnou skladbu ekologicky méně hodnotných porostů (především s kříženci topolů a čistě 
jehličnatých porostů) ve prospěch geograficky původních dřevin).  

Nové plochy lesů nejsou v územním plánu navrhovány. Vzhledem k výrazně nízkému zastoupení lesa 
v katastru je možno některé stávající i navržené plochy krajinné zeleně (především v rámci biocenter) 
alternativně pojmout jako navržené plochy lesů.  
 

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

V územním plánu obce Domaželice není navržen žádný zábor pozemku určeného k plnění funkce lesa. 


