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TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO 

 PLÁNU  
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE   
Územní plán Křtomil - se zpracovává na základě smlouvy o dílo č. 04/2001 a dodatku č.1 z 31.1.2007 
uzavřené mezi objednavatelem - Obec Křtomil a zhotovitelem Ing. arch. Vandou Ciznerovou 
autorizovaným architektem ČKA 01013, Labská 25, 625 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování územního plánu Křtomil v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  a vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Zadání územního plánu obce Křtomil  bylo schváleno na 6. zasedání Zastupitelstva obce Křtomil, 
konaném dne 24.11. 2000. 

Souborné stanovisko ke konceptu řešení územního plánu obce Křtomil bylo schváleno dne 
12.12.2003. 

Vzhledem k tomu, že nebyla jednoznačně určena koncepce odkanalizování obce bylo  zpracování 
návrhu územního plánu pozastaveno. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo dne 23.3.2007 na 2. zasedání zastupitelstva Obce Křtomil po 
projednání konceptu územního plánu obce Křtomil, zapracovat do návrhu územního plánu Křtomil 
další požadavky: 

 Doplnění protierozních opatření  dle dokumentace Křtomil – lokalita „Záhony“ posouzení 

odtokových poměrů (Hydro-eko 10/2006 zak.č.STD 05406) – požadavek zatravňovacího 
pásu , záchytného příkopu a hrázky 

 Doplnění protierozních opatření dle dokumentace Křtomil – lokalita „Dvořákovo“ – 

posouzení odtokových poměrů (Hydro-eko 05/2006 zak.č. STD 02506) – obnova polní cesty 

 Změna koncepce odkanalizování dle dokumentace Kanalizace a ČOV obec Křtomil (Hydro-
eko zak.č. ST 023 06 studie). Od období zpracování konceptu byla již zrealiozována ČOV na 
pozemku p.č. 470 a část kanalizace. V souvislostí s rekonstrukcí silnice II. třídy je plánovaná 
realizace další části kanalizace. 

 Zapracovat návrh malé  vodní plochy (rybníček) na pozemcích p.č. 262, 263, 264 a suchý 

poldr p.č. 221 a p.č.517 dle dokumentace Ochranná vodní nádrž – Křtomil – lokalita 

„Podlesí“  (Hydro-eko zak.č. STD 024 06). 

 Požadavek plochy bydlení na pozemku p.č. 470. 

 Požadavek plochy bydlení na pozemku p.č.216 v zastavěné části obce a v zátopovém území 
vodního toku Bystřička. 

 Požadavek plochy bydlení na pozemku p.č. 505 mimo zastavěné území a v zátopovém území. 

 

Podle § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.: "Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, 
u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona 
upraví, projednají a vydají“. Vzhledem k tomu je návrh územního plánu již upraven dle zákona 
č.183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek. 
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MAPOVÉ PODKLADY 

Územní plán obce Křtomil je zpracován nad digitální odvozeninou státního mapového podkladu 
aktualizovanou na základě katastrální mapy ze dne 12.6.2007. Grafické zpracování zakázky bylo 
provedeno na počítači v prostředí grafického programu MicroStation ve formátu DGN. Mapový podklad 
byl vyhotoven vektorizováním naskenovaných katastrálních map měřítka 1 : 2000 (mapové listy 
Bystřice pod Hostýnem 8-1/3, 8-1/4, 8-2/1, 8-2/2, 8-2/3, 9-2/2, 9-2/4) a map 1 : 5 000 Bystřice 
p. Hostýnem (výškopis) v souladu s předpisem pro DKM (digitální katastrální mapu). Detailní popis 
dalších vytvořených souborů a sestavení vyplotrovaných výkresů je v informačním dokumentu, který je 
odevzdán spolu s výkresovými soubory. 

 

OSTATNÍ PODKLADY 

 Politika územního rozvoje České republiky, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 561 ze 
dne 17. 5. 2006. 

 Územní plán velkého územního celku Olomoucká aglomerace - Terplan Praha (01/1997), který byl 

schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16. 7. 1997 a jeho závazná část byla vyhlášena 
nařízením vlády č. 212 ze dne 16. 7. 1997 a 1. změna ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace, 
schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28.11.2002. 

 Prognóza Zlínského kraje. 

 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace 

 "Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ (schválen zastupitelstvem 
Olomouckého kraje 25.10.2001). 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (vydány usnesením Zastupitelstva Olomouckého 
kraje č. UZ/21/32/2008 dne 22.2.2008). 

  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje ( Voding , Hranice, aktualizace 05/2007) 

 Územní technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability 
ČR, MMR ČR, MŽP ČR 1996. 

 Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje. 

 Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

 Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 – základní informace o obci Křtomil 

 Odvozená mapa radonového rizika ČR z r. 1990. 

 Územní plán obce Lipová (Ing.arch. Vanda Ciznerová, 12/2000) 

 Územní plán sídelního útvaru Bystřice pod Hostýnem v platném znění. (Ing.arch. Ivan Múranice, 
1996) 

 Územní plán obce m.č. Bílavsko, Hlinsko, Sovadina - Ing.arch. Jiří Bezděk - URB-EKO atelier, 
1998) 

 Generel plynofikace obce Křtomil. 

 Generel územního systému ekologické stability (Kolářová a spol.). 

 Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 

 Vyjádření dotčených orgánů. 

 Vlastivěda moravská - Holešovsko. 

 Státní seznam nemovitých kulturních památek okresu Přerov, stav k 1.1.1988 

 Seznam nemovitých kulturních památek místního významu (Památkový ústav Olomouc, územní 
pracoviště Přerov) 
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I.    VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ 

ÚZEMÍ   Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, 

VČETNĚ SOULADU S  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

ŠIRŠÍ VZTAHY 

Jedná se o obec v jihovýchodní části Olomouckého kraje, na hranici s katastrem města Bystřice 
pod Hostýnem, které se nachází ve Zlínském kraji.   

V obci je minimální občanská vybavenost, nachází se zde obecní úřad, smíšené zboží. Spádovost 
obce je do Dřevohostic a Bystřice pod Hostýnem. 

Katastrálním územím prochází silnice II/150 Votice - Havlíčkův Brod - Prostějov - Valašské Meziříčí. 
Silnice II/150 (původně I/18). Severně obce je navržen koridor  plánované přeložky silnice II/150, a to 
po pravém břehu řeky Bystřičky. 

Železniční trať katastrem neprochází. Nejblíže obce  je východně vedeno těleso železniční tratě Kojetín 
- Ostrava s železniční stanicí Bystřice pod Hostýnem. 

Obec byla z velké části plynofikována v roce 2000. Rozvody STL v obci jsou  napojeny od 
vybudovaného STL plynovodu v obci Dřevohostice DN 110 v prostoru areálu DSD Kovo. Obec Křtomil 
je v současné době zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu vybudovaného v roce 1997. 
Vodovod je součástí skupinového vodovodu Přerov - větev Dřevohostice. Území obce je napájeno 
z venkovního vedení VN 22 kV č.45. Obec má čistírnu odpadních vod, která je pouze pro minimální 
počet rodinných domů. 

Z „Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ nevyplývají pro  obec Křtomil konkrétní 
požadavky, mající vliv na územně plánovací dokumentaci, mimo obecnou část, dopravní a technickou 
infrastrukturu a oblast rozvoje kulturní krajiny, zemědělství a venkova a zlepšení stavu životního 
prostředí, které řeší územní plán v jednotlivých oddílech odpovídajícím způsobem. 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

"Politika územního rozvoje ČR", která byla  schválena usnesením vlády č. 561 ze dne 17. 5. 2006, 
stanovuje konkrétní úkoly pro územní plánování mající dopad na řešení Územního plánu Křtomil. 
V kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 2.2. Návrh, 
odst. 27 uvádí: Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech 
a zvlášť zdůvodněných případech. Odůvodnění návrhu: V Územním plánu Křtomil jsou v záplavovém 
území, ve kterém se nachází velká část zastavěného území, vymezeny zastavitelné plochy bydlení 
nevelkého rozsahu a lokálního významu. Jsou navrženy lokality Z2 a Z4, vzhledem k tomu, že se jedná 
o lokality, na kterých má obec velký zájem, jsou z hlediska veřejné infrastruktury dobře napojitelné a 
podmínky umisťování staveb v záplavovém území jsou realizovatelné. Součástí územního plánu je 
návrh protipovodňové ochrany ohrožené části obce zvýšením zdí koryta a vybudováním ochranných 
zdí. Lokalita Z4 je v záplavovém území jen částečně, objekty lze umístit mimo hranici rozlivu Q100. –
Byly zařazeny na základě souhlasu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno č.j. PM029083/2007-
203/Ho. Územní plán Křtomil neovlivňuje žádné záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR.  

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÁ KRAJEM 

V návrhu Územního plánu Křtomil (09/2007) byl posuzován soulad s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací, kterou byl v době zpracování Územní plán velkého územního celku Olomoucké 
aglomerace (Terplan Praha 01/1997), který byl schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16.7.1997 
a jeho závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16.7.1997 a 1. změnou ÚPN VÚC 
Olomoucká aglomerace (T- plan Praha, 12/2001), která byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 28.11.2002 usnesením č. UZ/12/25/2002.Závazná část územního plánu velkého územního 
celku Olomoucké aglomerace byla upravena v souladu s ust. § 187 odst. 7 stavebního zákona 
s platností k 1. lednu 2007 a ostatní části řešení pozbyly platnosti. 
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Pro řešení Územního plánu Křtomil vyplývaly z uvedené územně plánovací dokumentace požadavky 
na respektování těchto hájených zájmů: 

- územní ochrana koridoru silnice II/150 Želatovice – Křtomil, přeložka s obchvaty sídel, 

- respektování stávajícího elektrického vedení 110 kV, 

- ochrana skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES: 

- navrhované regionální biocentrum RBC 160 Ochozy (jižní část řešeného území) 

- ochranná zóna osy nadregionálního biokoridoru mezofilních hájových ekosystémů K 151 
(severozápadní část řešeného území). 

Územní plán Křtomil, který se nedotýkal jiných záměrů územního plánu velkého územního celku 
Olomoucká aglomerace ve znění 1. změny, ani je neovlivňoval, byl s touto územně plánovací 
dokumentací v souladu. Regionální biocentrum Ochozy navržené k vymezení, nezasahuje, dle 
sjednocení generelu místního ÚSES s ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace (který vychází z územně 
technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Nadregionální a regionální územní systém 
ekologické stability), provedeného v konceptu územního plánu, do řešeného území.  

Návrh přeložky silnice II/150 byl v souladu územním plánem sídelního útvaru Bystřice pod Hostýnem 
v platném znění. 

V průběhu projednávání návrhu Územního plánu Křtomil byly vydány Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22.2.2008 usnesením č.UZ/21/32/2008 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
(Ing.arch. Jaroslav Haluza a kol., říjen 2007). 

Pro řešení Územního plánu Křtomil vyplývají z uvedené územně plánovací dokumentace požadavky na 
respektování těchto hájených zájmů nadmístního významu: 

- hájení koridoru pro návrh přeložky silnice II/150 Želatovice – Křtomil, vymezen jako veřejně 
prospěšné stavby: D18 – II/150 Křtomil, přeložka (napojení na stávající trasu), D 026 – II/150 
Želatovice – Křtomil, přeložka s obchvaty sídel (záměr převzat bez věcné změny z platného 
ÚPN VÚC OA), 

- respektování stávajícího vedení distribuční sítě 110 kV, 

- respektování návrhu nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické 
stability:  navrhované regionální biocentrum RBC 160 Ochozy (jižní část řešeného území) – 
vymezeno jako veřejně prospěšné opatření, ochranná zóna nadregionálního biokoridoru 
mezofilních hájových ekosystémů K 151 (severozápadní část řešeného území). 

V rámci projednání návrhu zásad územního rozvoje Obec Křtomil uplatnila proti napojení přeložky 
II/150 na stávající trasu (vymezeno v kap. A.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených 
asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jako 
veřejně prospěšná stavba) námitku, ve které požadovala posunutí trasy přeložky severním směrem. 
Námitka byla odstraněna dohodou. Současně obec uplatnila v rámci společného jednání připomínku, 
dle které požadovala posunutí komunikace severním směrem řádově o 150 m. Tento posun 
odůvodnila tím, že trasa této komunikace by procházela zastavěnou částí obce jednak ve Křtomili 
a jednak zastavěnou částí sousedního města Bystřice pod Hostýnem. 

Územní plán Křtomil zajišťuje návaznost přeložky II/150 na hranice krajů, je vymezen koridor, který 
v jižní části navazuje na stávající  silnici II/150 a severně navazuje na koridor na katastru  Rychlov u 
Bystřice pod Hostýnem. Tento návrh je v souladu s ZUR Olomouckého kraje je v rámci koridoru 
stanoveného v zásadách kap. A.4.1.6, bod 43.2., ale respektuje napojení přeložky silnice II/150 na 
stávající trasu. 

Návrh koridoru přeložky silnice II/150 na katastru Křtomil respektuje i Zásady územního rozvoje 
Zlínského kraje (Ateliér T-plan, s.r.o.. 06/2007), kdy je vymezen koridor o šířce 200 – 400 m. Pro 
upřesnění trasy byl Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem poskytnut digitální podklad koridoru 
přeložky silnice II/150 o šířce 100 m (18.6.2008, Zdeněk Rolinc), který zpřesňuje území nároky 
a polohu koridoru, který je k.ú. Rychlov severně od stávající silnice II/150. V západní části 
katastrálního území je respektováno napojení na koridor přeložky silnice II/150 vymezený na 
sousedním k.ú. Lipová u Přerova.  
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Návrh Zásad dále v kap. A.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod stanovuje podmínku, podle  které 
se má při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuálního 
znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a v sídlech s méně  jak 10 000 
ekvivalentními obyvateli se má upřednostňovat napojení těchto sídel na stávající větší ČOV 
a budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a  tím vyšší 
kvalitu vypouštěných odpadních vod. 

Aktualizovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice, s.r.o., 
05/2007) nabízí pro Obec Křtomil dvě alternativy. První z nich je vybudování nové ČOV pod obcí, která 
zajistí čištění odpadních vod celé obce. Alternativně je uvažováno s napojením kanalizace na ČOV 
Rychlov (m.č. Bystřice pod Hostýnem sousedící s obcí Křtomil). Při této variantě bude nutno vybudovat 
novou čerpací stanici a výtlak na čistírnu odpadních vod. 

Není zcela respektováno doporučení návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vycházet 
z aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, neboť koncepce 
odvádění a likvidace odpadních vod stanovená Územním plánem Křtomil vychází pouze částečně 
z dílčího řešení navrhovaného v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a kromě 
nové čistírny odpadních vod pod obcí (likvidace odpadních vod z levobřežní strany obce) navrhuje 
rozšíření stávající malé čistírny odpadních vod v západní části obce (likvidace odpadních vod 
z pravobřežní strany obce).  

Současně nerespektuje doporučení upřednostňovat napojení sídel s méně jak 10 000 ekvialentními 
obyvateli (Křtomil 400 EO) na stávající větší čistírnu odpadních vod, ve kterých lze zajistit větší 
účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod. 

V rámci konceptu ÚP Křtomil bylo provedeno sjednocení generelu místního ÚSES s ÚP VÚC 
Olomoucké aglomerace (který vychází z územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR - Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability).  Regionální biocentrum Ochozy 
navržené k vymezení nezasahuje dle tohoto sjednocení do řešeného území. 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE SOUSEDNÍCH OBCÍ 

Z hlediska využití území v rámci širších vztahů bylo řešení koordinováno se schválenými, případně 
rozpracovanými územně plánovacími dokumentacemi níže uvedených obcí: 

 

Územní plán obce Lipová -  (Ing.arch. Vanda Ciznerová 12/2000)  

Je zajištěna návaznost koridoru přeložky silnice II/150 a interakčních prvků. 

Územní plán sídelního útvaru Bystřice pod Hostýnem – Rychlov  v platném znění (Ing.arch. Ivan 
Múranice, 1996) 

Je zajištěna návaznost koridoru přeložky silnice II/150 a lokálního biokoridoru BK 9/57. 

Územní plán obce m.č. Bílavsko, Hlinsko, Sovadina  (Ing.arch. Jiří Bezděk - URB-EKO atelier, 
1998) 

Je zajištěna návaznost prvků ÚSES. 

 

 

 

II.    ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, ÚDAJE O SPLNĚNÍ 

POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU  
 

Údaje o splnění zadání 

Zadání územního plánu obce Křtomil, které bylo schváleno usnesením ze zasedání Zastupitelstva 
obce Křtomil dne 24.11.2000, lze v obecné rovině považovat za splněné s ohledem na úpravu návrhu 
dle nového stavebního zákona -  viz níže. 

Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu 
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Návrh územního plánu je v souladu s § 188 odst.  2 zákona č. 183/2006 Sb. upraven. Jedná se proto 
o splnění Pokynů pro zpracování územního plánu obce obsažených v Souborném stanovisku ke 
konceptu řešení územního plánu obce Křtomil, schváleném dne 12.12.2003 a dalších požadavků, 
které Zastupitelstvo obce Křtomil schválilo dne 23.3.2007 (na  svém 2. zasedání): 

- doplnění protierozních opatření dle dokumentace Křtomil – lokalita „Záhony“ posouzení odtokových 
poměrů – zatravňovací pás, záchytný příkop a hrázka, 

- doplnění protierozních opatření dle dokumentace Křtomil – lokalita „Dvořákovo“ – posouzení 
odtokových poměrů – obnova polní cesty, 

- změna koncepce odkanalizování dle dokumentace Kanalizace a ČOV obec Křtomil, 

- návrh malé  vodní plochy (rybníček) na pozemcích p.č. 262, 263, 264 a suchý poldr p.č. 221 
a p.č.517 dle dokumentace Ochranná vodní nádrž – Křtomil – lokalita „Podlesí“, 

- plocha bydlení na pozemku p.č. 470, 

- plocha bydlení na pozemku p.č.216, 

- plocha bydlení na pozemku p.č. 505.  

Požadavky Souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce a další požadavky na 
zpracování lze, s ohledem na úpravu provedenou v souladu s cit. ust. § 188 odst. 2 stavebního zákona 
ve znění pozdějších předpisů, obecně považovat za splněné s následujícími připomínkami resp. 
vysvětlením :  

Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území – zmenšit a upravit  lokality B1 – B4: 
lokality zůstaly ponechány v původním  rozsahu po projednání se zastupiteli obce a dotčenými orgány. 

Doprava – zapracovat koridor o šířce 200 m oboustranně od osy navrhované přeložky: plocha koridoru 
byla upravena dle aktuálních skutečností - viz kap. doprava odůvodnění. 

Likvidace odpadních vod – nahradit centralizovanou ČOV soustavou vodních děl – decentralizovaných 
ČOV: na základě požadavku obce ze dne 23.3.2007 byla zapracována změna odkanalizování, resp. 
likvidace odpadních vod (dle zpracované studie).    

Na základě jednání se zastupiteli obce byla v průběhu zpracování navržena plocha veřejného 
prostranství i na pozemek p.č. 382. 

Z důvodu zajištění lepšího přístupu na pozemek a odstranění nefunkčního objektu byl navržen 
k asanaci objekt p.č.382. 

Byl aktualizován stav území, doplněny nové lokality a  vyhotoveno nové označení lokalit: 

Byly uvedeny do souladu požadavky ZÚR Olomouckého kraje a ZÚR Zlínského kraje a vymezen 
koridor přeložky II/150. Vzhledem k tomu není navrhována obnova účelové komunikace na pozemku 
p.č.94 a 103 (lokalita Dvořákovo). 

Byla provedena změna označení návrhových lokalit. Původní označení je uvedeno v tabulce viz níže. 

 

tab. 1  Označení ploch změn 

Označení 
v návrhu  

označení po úpravě po 
projednání návrhu  

ozn. v konceptu komentář k provedené úpravě po 
projednání 

Z1 Z1 koridor silnice II/150 rozšíření koridoru 

Z2 Z2 nebyla prac. označení v průběhu zpracování 
návrhu B14 

Z3 Z3 nebyla  

Z4 B9 vymezeno jako stávající plocha 
bydlení vzhledem k vymezení 
zastavěného území  

Z5 nebyla vymezeno jako stávající plocha 
bydlení vzhledem k vymezení 
zastavěného území  

prac. označení v průběhu zpracování 
návrhu B13 
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Z6 B6 vymezeno jako stávající plocha 
bydlení vzhledem k vymezení 
zastavěného území  

Z7 Z4 nebyla prac. označení v průběhu zpracování 
návrhu B12 

Z8 Z5 B5  

Z9 Z6 B4  

Z10 Z7 nebyla  

Z11 Z8 B3  

Z12 Z9 B2  

Z13 Z10 R1  

Z14 Z11 D4, B1, D9 a D15  

Z15 B11 vymezeno jako stávající plocha 
bydlení vzhledem k vymezení 
zastavěného území  

Z16 B10 vymezeno jako stávající plocha 
bydlení vzhledem k vymezení 
zastavěného území  

Z17 Z12 T1 a komunikace D6  

Z18 Z13 D5 a D16  

Z19 P2 D4  

Z20  P1 nebyla  

Z21  Z14 nebyla označena 
číslem lokality 

jedná se o plochy smíšené 
nezastavěného území 

Z22  Z15   nebyla označena 
číslem lokality 

jedná se o plochy smíšené 
nezastavěného území 

Z23  P16 nebyla označena 
číslem lokality 

jedná se o plochy smíšené 
nezastavěného území 

Z24  Z17 nebyla označena 
číslem lokality 

jedná se o plochy smíšené 
nezastavěného území 

 

 

III.   KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO     

ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 

DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE 

VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE ÚZEMÍ  

A.  Vymezení řešeného území  

Řešené území je vymezeno správním územím Obce Křtomil, které je tvořeno katastrálním územím 
Křtomil. Plocha řešeného území v souhrnu činí 490 ha.  
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B.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

a ochrany hodnot území  

B. 1. Přírodní podmínky 

GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY 

 Řešené území přísluší do geomorfologických jednotek s následující posloupnosti: 

 provincie Západní Karpaty, 

 subprovincie Vnější Západní Karpaty, 

 oblast Západobeskydské podhůří, 

 celek Podbeskydská pahorkatina, 

 podcelek Kelčská pahorkatina, 

 okrsek Vítonická pahorkatina. 

Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od 264 m (údolní niva Bystřičky) do 334 m (bezejmenný vrch 
v jižní části katastru). 

Řešené území má ráz členité pahorkatiny budované flyšovými jíly, jílovci a pískovci ždánicko -
podslezského příkrovu často překryté mladšími sedimenty. Z neogénních sedimentů se uplatňují 
vápnité jíly a písky karpatu a ojediněle též pliocenní kaolinické jíly, písky a štěrky. Pleistocénní 
sedimenty v území zastupují sprašové hlíny a fluviální štěrky a písky říčních teras a údolních niv. 
Štěrkopísky údolních niv jsou překryté holocénními povodňovými hlínami. 

Na modelaci reliéfu řešeného území se výrazně projevuje periglaciální klima v období pleistocénních 
zalednění, kdy se vytvořily četné prvky dnešního reliéfu - suchá údolí, úpady, náplavové kužely, báze 
údolních niv aj. 

Pro zakládání staveb bude nutno zpracovat samostatný inženýrsko geologický posudek na základě 
podrobného vyhodnocení geologických poměrů v území. 

PŮDNÍ POMĚRY 

Půdní pokryv území se vytvořil zejména v závislosti na místních geologických a klimatických 
podmínkách. Z půdních typů se střídají zejména různé formy hnědozemí a illimerizovaných půd 
na sprašových hlínách, někdy oglejených. Ojediněle se ve svahových polohách vyskytují rendziny. 
V údolních nivách se vytvořily půdy nivní. 

KLIMATICKÉ POMĚRY  

Studované území přísluší dle Quitta do teplé klimatické oblasti T2. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,5°C. Nejteplejším měsícem je obvykle červenec 
s průměrnou teplotou 18 - 18,5°C, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou okolo -2,5 až -3,0°C. 

Roční srážkový úhrn v průměru činí 650 - 750 mm. Nejvíce srážek spadne v letním období (červen - 
srpen), nejméně v zimním a předjarním období (leden - březen). 

Charakteristiky proudění vzduchu jsou měřeny pouze ve stanicích v Přerově a v Hranicích, kde jsou 
ovlivněny geomorfologickými poměry. Jejich údaje proto nelze jednoznačně použít pro námi řešené 
území. Celkově se dá předpokládat, že se podmínkám ve volné atmosféře (tj. s převládajícími směry 
větrů ze severozápadního kvadrantu a v zimě též z jihovýchodního kvadrantu) blíží otevřené hřbetní 
partie, zatímco jinde jsou proudnice deformovány vlivem reliéfu. 
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Z mezoklimatických charakteristik je typickým jevem tvorba místních inverzí v plochých odlesněných 
depresích, vázaná na radiační typ počasí (jasno a bezvětří), kdy se chladný vzduch stékající ze svahů 
hromadí v údolních polohách. Pravděpodobnost výskytu místní inverze v obci zvyšují dva faktory. 
Prvním je nedostatek ploch trvalé vegetace která, by snížila  výrazné ochlazování vzduchu 
způsobované v nočních hodinách dlouhovlnným vyzařováním aktivního povrchu.  Druhým faktorem je 
nedostatečné členění okolních svahů (chybí meze, plochy vzrostlá vegetace), které by částečně 
zadržovalo  a rozptýlilo objem stékajícího chladného vzduchu.  

HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Území katastru Křtomil přísluší do povodí Moštěnky, a to dílčího povodí Bystřičky, levostranného 
přítoku Moštěnky, do které se vlévá u Dřevohostic. Bystřička protéká středem katastru od východu 
k západu, většinou zastavěným územím obce. Z toku byl vyveden jeden náhon, v současnosti 
nefunkční, využívaný jako ochrana před vodami stékajícími z okolních svahů v době přívalových dešťů. 
V řešeném k. ú. se do Bystřičky vlévají dva drobné bezejmenné přítoky, pravostranný přítok ze severu 
pramení v lesních porostech Radkovsko, levostranný pramení na severním okraji lesního komplexu 
Ochozy. Část východní hranice řešeného k. ú. tvoří úsek bezejmenného přítoku Rychlovského potoka, 
který se do Bystřičky jako pravostranný přítok vlévá mimo řešené území. Zmiňované přítoky Bystřičky 
jsou poměrně málo vodnými toky, vyznačující se značně nevyrovnaným režimem průtoků. Největší 
průtoky se vyskytují v jarních měsících, nejmenší na podzim. 

BIOGEOGRAFICKÉ POMĚRY 

V současné době existuje řada způsobů biogeografického, případně fytogeografického nebo 
zoogeografického členění území naší republiky. 

Dle Geobotanické mapy ČSSR vydané Botanickým ústavem ČSAV (1970) tvořily původní vegetaci 
převážně dubo-habrové háje, nahrazené na kyselejším substrátu acidofilními doubravami. 

Regionálně fytogeografické členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) řadí území 
do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, zastoupeného fytogeografickým okresem 
Moravská brána (podokres Moravská brána) 

Základní biogeografická diferenciace území vychází z Biogeografického členění České republiky 
(M. Culek a kol., 1996). 

Řešené území náleží Hranickému biogeografickému regionu (s kódem 3.4), patřící do Karpatské 
biogeografické podprovincie. 

Pro řešené území je charakteristické zastoupení 2. vegetačního stupně bukovo - dubového 

Původní vegetaci v území tvořily zejména: 

- Typické bukové doubravy 

- Lipobukové doubravy 

- Jasanové olšiny nižších stupňů 

Typické bukové doubravy 

Vyskytují se nejčastěji na svazích mírně zvlněného terénu na deluviích a překryvech spraší 
a sprašových hlín s příznivým vodním režimem. V řešeném území výrazně převládají. Hlavními 
dřevinami přirozené skladby jsou dub zimní a buk, dále pak habr, dub letní, lípa, babyka a javor. 
V podrostu se uplatňují vesměs teplomilné keře a byliny. V současné době jsou tyto plochy z velké 
části využívány jako orná půda, v lesních porostech poměrně malé rozlohy se dochovala přírodě blízká 
dřevinná skladba. 

Lipobukové doubravy 

Vyskytují se převážně v hlinitých žlebech a erozních rýhách s příznivým vlhkostním režimem. 
Přirozenou dřevinnou skladbu tvoří dub zimní, buk a lípa, k nim přistupují javory, habr a bříza. 
V podrostu je bohatá skladba vesměs nitrofilních druhů. V území se vyskytují fragmentálně, s přírodě 
blízkou dřevinnou skladbou. 
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Jasanové olšiny nižších stupňů 

Tato společenstva jsou typická pro ploché dno potočních údolních niv Bystřičky a jejích přítoků na 
hlinitých aluviálních náplavech. Vodní režim je ovlivněn kolísáním hladiny podzemní vody, plochy jsou 
občasně zamokřovány. Hlavními dřevinami přirozené skladby jsou olše lepkavá, jasan ztepilý a dub 
letní, dále jsou zastoupeny vrby, topoly, habr, javory a jilm. V současné době jsou tyto plochy 
zemědělsky využívány či urbanizovány, nepatrné fragmenty přírodě blízké vegetace se dochovaly 
podél Bystřičky. 

SESUVNÁ ÚZEMÍ 

V zájmovém území podle ZÚR Olomouckého kraje není registrováno sesuvné území. 

RADONOVÉ RIZIKO 

Podle podkladů map velkého měřítka se na katastrálním území nevyskytuje lokalita s vysokým 
přirozeným zatížením, celé katastrální území se podle těchto podkladů nachází v kategorii velmi 
nízkého radonového rizika. Pro podrobné posouzení pro stavební činnost je však potřebné ověření 
přímým měřením. 

 

B. 2. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí  

OVZDUŠÍ                                    

Velký význam pro kvalitu ovzduší v obci má provětrávání území, ovlivňující rozptyl emisí z místních 
zdrojů. Rozptylové podmínky jsou v zastavěné části obce zhoršené, zejména v nejnižších polohách při 
toku Bystřičky. Obec je téměř celá plynofikována, takže znečistění ovzduší již není podstatným 
problémem.  

Specifickou formou znečistění ovzduší jsou emise z živočišné výroby v areálu ZD Dřevohostice, 
vyznačující se zvýšeným obsahem mikroorganismů, prachu, čpavku a  zápachem. Živočišná výroba je 
zcela mimo  stávající obytnou zástavbu. Ve středisku je chováno 110 krav. Nejbližší objekt trvalého 
bydlení je od objektů chovu vzdálen 250 m. Farma je se stavy hospodářských zvířat malým zdrojem 
znečištění ovzduší ve smyslu přílohy č.2 k nařízení vlády č.615/2002 Sb., o stanovení emisních limitů 
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, problematikou 
obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. 

Významným zdrojem znečištění ovzduší je místní a tranzitní doprava po silnici II/150. Zde lze očekávat 
zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a uhlovodíků. Se silniční dopravou souvisí 
i druhotná prašnost z vozovek, znečištěných zejména nákladními automobily a zemědělskými stroji. 

Území obce Křtomil náležící do působnosti stavebního úřadu OÚ Dřevohostice, bylo na základě dat za 
rok 2005 vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle Sdělení MŽP č.4 – uveřejněno ve 
Věstníku MŽP částka 3 z března 2007). Důvodem k zařazení je skutečnost, že na 100% území 
náležícího do působnosti stavebního úřadu Dřevohostice došlo k překročení imisního limitu pro 
průměrné denní koncentrace PM 10 (tuhé znečišťující látky – prašnost). K překročení dochází zejména 
za nepříznivých rozptylových podmínek. Největší podíl na tomto znečištění představují v daném 
případě zdroje znečišťování ovzduší lokalizované mimo území obce Křtomil (dálkový přenos emisí). 

Mezi opatření směřující ke zlepšení kvality ovzduší dané lokality, která jsou v možnostech obce, lze 
zahrnout zejména maximální využití  plošné plynofikace obce s doplňkovou funkcí využití 
obnovitelných zdrojů energie a elektrické energie.  

Z Integrovaného programu snižováni emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Olomouckého kraje pro obec nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

VODA 

Hlavními znečišťovateli povrchových a podzemních vod jsou v katastru kanalizační splašky 
a zemědělská výroba. 
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Komunální odpadní vody vytékají přepady jímek do vodotečí, které výrazným způsobem znečišťují. 

Zemědělská výroba se podílí na znečistění vod smyvem a průsakem statkových a průmyslových 
hnojiv, agrochemikálií a jílových částic z polí a polních hnojišť, ze zemědělského areálu odtéká 
kanalizací splašková voda do potoka. 

Potenciálními znečišťovateli vod jsou též divoké skládky (v katastru bylo terénním průzkumem zjištěno 
občasné, nahodilé skládkování prostoru křížení tělesa nedokončené komunikace a bezejmenného 
toku na hranici k. ú. Křtomil a Rychlov u Bystřice pod Hostýnem).  

Snížení kvality vody v povrchových tocích v zemědělské části krajiny souvisí i s narušením jejich 
přirozených samočisticích schopností vlivem regulací koryt a likvidace břehové dřevinné vegetace.  

Základní řešení problematiky znečištění povrchových a podzemních vod řeší podrobně kapitola vodní 
hospodářství. 

Základní řešení problematiky znečištění povrchových a podzemních vod jsou následující: 

- pomocí vytvoření kanalizačního systému napojeného na čistírnu odpadních vod snížit míru 
znečišťování povrchových i podzemních vod komunálními odpadními vodami na minimum, 

- vyžadovat u všech podnikatelských objektů, jejichž provoz může způsobit výraznou kontaminaci 
povrchových či podzemních vod, důsledné odkanalizování s napojením na kanalizační čistírnu, 

- nepřipustit zakládání hnojišť řádně nezabezpečených proti únikům nežádoucích látek, 

- při pozemkových úpravách požadovat realizaci protierozních opatření, zabraňujících smyvu 
ze zemědělské půdy do vodotečí, 

- revitalizačními opatřeními posílit samočisticí schopnosti upravených vodních toků. 

PŮDA 

V zemědělsky využívané části krajiny jsou prakticky veškeré velkoplošně obhospodařované plochy 
orné půdy mimo nivu Bystřičky postižené vodní erozí. Část splavené půdy ohrožuje při přívalových 
deštích i intravilán obce. Z protierozních důvodů byly zatravněny některé strmé části svahů (např. 
krátké strmé svahy přiléhající z východu k údolí bezejmenného pravostranného přítoku Bystřičky 
severně od obce).   

Hlavním nástrojem hlubšího rozboru problematiky půdní eroze a případných způsobů jejího řešení jsou 
komplexní pozemkové úpravy. K účinným protierozním opatřením patří zejména: 

- rozčlenění erozí ohrožených scelených pozemků na pozemky menší, oseté či osázené různými 
plodinami a orané v různých směrech, 

- členění ploch orné půdy pásy trvalé vegetace, mezemi a komunikacemi, 

- důsledné vyloučení okopanin z erozí ohrožených pozemků, 

Možným závažným problémem, který ovšem nelze bez speciálních analýz přesněji identifikovat, je 
zatížení půd toxickými látkami. Ke vstupu toxických látek do půdy docházelo a nadále může docházet 
zejména vlivem:  

- používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem persistentních toxických látek,  

- používání průmyslových hnojiv s obsahem toxických látek (např. kadmia),  

- znečistěním ovzduší z dopravy podél silnice  II. třídy. 

Je třeba omezit používání přípravků, jež obsahují toxické persistentní látky, na minimum, v případě 
existence jiných funkčně obdobných prostředků je vůbec nepoužívat. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, SKLÁDKY  

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání 
s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti 
nakládání s odpady. 

Na katastru obce Křtomil  se nenachází žádná skládka.  



KŘTOMIL 16 

HLUK 

V obci není v současné době evidován žádný významnější  bodový zdroj nadměrného hluku. 
Významným problémem narušení životního prostředí v Křtomili  je hluk z dopravy. Podrobněji se jím 
zabývá kapitola D.1 Dopravní infrastruktura.  

AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY, VEGETAČNÍ KRYT, KOSTRA EKOLOGICKÉ 

STABILITY 

Aktuální stav krajiny odpovídá převážně zemědělskému charakteru katastru, se všemi základními 
negativními důsledky pro krajinu. Zemědělské velkoplošné intenzívní obhospodařování ochuzuje 
krajinu zejména likvidací trvalé vegetace, regulací vodních toků, záměrným odvodněním pozemků 
a výrazným snížením schopnosti zadržovat vodu. Zrušení řady polních cest má za následek snížení 
prostupnosti krajiny, případně dostupnosti polních a lesních pozemků. Pohyb mechanismů pak probíhá 
mimo zpevněné polní cesty, což má za následek nežádoucí utužení půd a jejich degradaci. Nově 
vybudované polní cesty, případně i původní upravené či dochované cesty jsou bez doprovodné 
vegetace, pouze s okrajovými bylinnými pásy. Nejvíce je zdevastována severní část katastru. 

Esteticky významnou částí katastru je jeho jihovýchodní okraj. Zde se nachází lesy s přírodě blízkou 
dřevinnou skladnou, louky, cenné břehové porosty vodního toku a dnes nefunkčního náhonu. Také 
bezprostřední okolí obce se zahradami, sady a loukami má vyšší estetické hodnoty, než zbývající, 
zejména severní části katastru, čímž se paradoxně navozuje lhostejnost velké části obyvatel 
k estetické a ekologické kvalitě katastrálního území obce. 

Řešené území je oproti původnímu přírodnímu stavu zalesněné, člověkem nedotčené krajiny výrazně 
pozměněno. Ve vegetačním krytu mají významné zastoupení produkční společenstva kulturních plodin 
na orné půdě, výrazně méně jsou zastoupeny lesy a trvalé travní porosty (pastviny a louky). Podíl ploch 
s trvalou vegetací dřevinných a bylinných společenstev je tudíž poměrně nízký, ekologická hodnota 
lesních porostů je vzhledem k  druhovému zastoupení dřevin poměrně vysoká u zatravněných ploch 
značně kolísá. 

Lesy zaujímají necelou desetinu rozlohy katastru. Jejich prostorové rozmístění je v katastru 
nerovnoměrné. Jižně od Křtomile se nachází rozsáhlý lesní komplex Ochozy, který však do katastru 
zasahuje pouze svým severním okrajem. Ze severovýchodu do řešeného území zasahují porosty 
dalšího lesního komplexu – Radkovsko. Zbývající lesy představuje poměrně velký izolovaný porost  
v blízkosti jižního okraje obce, dále  široký doprovodný pás dřevin při středním úseku bezejmenného 
levostranného přítoku Bystřičky a drobný porost ve východním okraji k. ú. přiléhající k toku Bystřičky 
z jihu. Dřevinná skladba lesních porostů je a druhově pestrá a převážně přírodě blízká. Převažují dub 
letní, hojně je zastoupena lípa, habr, bříza, v příměsi místy buk, modřín. V lesních porostech na 
podmáčených stanovištích roste jasan ztepilý, olše lepkavá a introdukovaná olše šedá. 

Nelesní porosty dřevin nezaujímají celkově velké plochy, mají však často značný význam pro ekologii 
a estetiku krajiny. V řešeném území jsou reprezentovány dřevinami v depresích úvozů a strží (např. 
porosty krátkých strmých svahů deprese jižně od obce, dále úvoz bývalé cesty při SV okraji obce), 
podél úvozových cest, na mezích  (např. výrazná mez severně od obce) a ladem ležících plochách 
(např. při okrajích tělesa nedokončené rychlostní komunikace severně od obce) a doprovodnými 
porosty vodních toků a vodních děl.  

Náletové porosty dřevin se vyznačují převážně pestrou, místně proměnlivou dřevinnou skladbou, 
s převahou autochtonních (původních) druhů (např. bříza, dub letní, jasan, osika, jíva, trnka, líska, růže 
šípková,  bez černý aj.).  

Břehový porost Bystřičky mimo zastavěné území - ve kterém je tok v dlážděném lichoběžníkovém 
korytě - tvoří vrba, lípa, dub letní, jasan, javor mléč, místy akát. Bezejmenný pravostranný přítok 
Bystřičky severně od obce břehové porosty většinou postrádá, pouze místy jej mezernatě tvoří olše 
lepkavá a vrba, jižně od rybníku jednotlivé ovocné dřeviny. U zmiňovaného rybníka kvalitní břehové 
porosty chybí také, dřeviny se vyskytují pouze jednotlivě – bříza, vrba, olše,  v přítokové podmáčené 
části se nachází skupina vrb a olší, těleso hráze je jakýchkoliv dřevin prosto.  Velmi kvalitní břehový 
porost má naopak levostranný přítok Bystřičky jižně od obce (vzrostlé duby, olše, jasany a vrby).  
Doprovodný pás vzrostlých dřevin (dub, vrba, jasan, topol) je také situován na jižní straně podmáčené 
strouhy dnes již nefunkčního náhonu situovaného jihovýchodně od obce.  
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Bylinné porosty jsou reprezentovány především polokulturními pastvinami a loukami (zejména v jižní 
části katastru), vyznačujícími se vyšší druhovou diverzitou i ekologickým významem. Charakteristická 
liniová společenstva s významným podílem ruderálních (plevelných) bylin tvoří doprovodnou vegetaci 
některých úseků polních cest a vodních toků. 

V krajině katastru Křtomile lze navrhnout řadu opatření, která se příznivě promítnou v jejím 
ekologickém i estetickém stavu. K hlavním navrhovaným a doporučeným opatřením patří: 

- výsadby a dosadby stromořadí podél polních cest a silnic, a to buď z domácích listnatých dřevin 
(např. lípa malolistá, lípa velkolistá, javor mléč, javor klen, jasan ztepilý, dub letní), nebo z ovocných 
dřevin odolných proti běžným chorobám, 

- výsadby krajinné zeleně ve vymezených plochách navržených územním plánem v rámci ÚSES, 
s použitím geograficky původních dřevin (dubu letního, habru, lip, javorů). 

- zvyšování podílu geograficky původních dřevin (zejm. buku, dubu, javoru, lípy ) v lesních porostech, 

- zajištění ochrany ekologicky významných lokalit (legislativní i faktické), 

- provést  revitalizační opatření na regulovaném pravostranném přítoku Bystřičky 

Celkové vegetační úpravy krajiny katastru musí být především záležitostí projektu komplexních 
pozemkových úprav a vytváření územního systému ekologické stability. Jen tak lze dosáhnout 
požadovaného účinku, kterým je vytvoření harmonické kulturní krajiny, se zabezpečenými funkcemi 
ekologickými a estetickými. 

Ekologicky relativně nejstabilnější části krajiny, obvykle zvané ekologicky významné segmenty krajiny 
(EVSK), vytvářejí její kostru ekologické stability. V řešeném území byla kostra ekologické stability 
poprvé důsledněji vymezena v rámci zpracování generelu lokálního ÚSES v roce 1997. Její součástí 
jsou následující segmenty: 

1. EVSK Dílce  

Výrazná erozní rýha – strž ve svahu S expozice zarostlá vrbou křehkou, dubem letní, břízou bílou, 
jasanem ztepilým, třešní ptačí, vrbou jívou, zplanělými ovocnými dřevinami. K dřevinným porostům 
krátkých strmých svahů přiléhají drobné polokulturní louky s pestrým druhovým složením, vedle trav 
dominuje třezalka tečkovaná, zvonek klubkatý, chrpa latnatá, mateřídouška ob,. hlaváč bledožlutý aj. 

 2. EVSK V lískách   

 Lesní společenstva přírodě blízkého charakteru (převládá dub, méně lípa, jasan, habr, olše, bříza) 
ve svahu severní až východní orientace. Na okraji krušina olšová, brslen evropský, růže šípková. 
V podrostu typické hájové druhy – kokořík lékařský, konvalinka vonná, mařinka vonná aj. 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Navrhované řešení územního plánu Křtomil předpokládá zejména následující pozitivní ovlivnění 
životního prostředí obce: 

Vytvoření kanalizačního systému s napojením na ČOV se projeví ve snížení zatížení povrchových 
a podzemních vod komunálními odpadními vodami. 

Navrhované vegetační úpravy krajiny (vytváření ÚSES, zvyšování zastoupení geograficky původních 
dřevin v porostech, výsadby a rekonstrukce stromořadí) posílí celkovou ekologickou stabilitu 
a estetickou hodnotu krajiny a napomohou zvýšení biologické diverzity a uchování přirozeného 
genofondu krajiny. 

Navrhované vegetační úpravy v zastavěném území přispějí ke zkvalitnění obytného prostředí. 

Zásadní negativní dopady na životní prostředí navrhované řešení územního plánu nepředpokládá.  

B. 3. Ochrana přírody a krajiny 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. 
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V k. ú. Křtomil není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území. 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení 
významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které 
utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými 
prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, 
které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

V katastru Křtomil považujeme v rámci průzkumů za obecně definované významné krajinné prvky  

- lesy (pozemky s kulturou les), 

- vodní toky ( pozemky s kulturou vodní tok mimo náhon)  

- rybníky. 

Hranice nivy není s ohledem na problematičnost jejího vymezení - viz Sdělení č.10 legislativního 
odboru MŽP ČR o výkladu pojmu "údolní niva "(§ 3 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny - stanovena.  

V rámci zpracování ÚSES byl ve smyslu §6 zákona č.114/92 Sb. navržen k registraci ekologicky 
významný segment krajiny  - Dílce (viz kostra ekologické stability krajiny). 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. V katastru Křtomil jsou však 
některé významné krajinné prvky výrazně poškozeny - jedná se v prvé řadě o vodní toky, které jsou 
regulovány a nivu Bystřičky, která je  z velké části rozorána, případně zastavěna.  

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

K zabezpečení ochrany krajinného rázu katastru existuje legislativní opora zejména v zákoně 
č.114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou 
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině." 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině." Orgán ochrany přírody stanoví (podle odstavce 3 § 12) 
omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto 
území. 

Územní plán navrhuje do nivy Bystřičky a přilehlých partií soustředěnou výstavbu rodinných domků. 
Jejich zapojení do krajiny je třeba regulovat výškou hladiny zástavby, dostatečně velkými parcelami, 
výsadbou uličních stromořadí z domácích dřevin (nejlépe lípy, javory, duby letní). 

Z jiných  objektů, které územní plán navrhuje a jejichž realizaci lze považovat za významný zásah do 
krajiny je  výstavba  komunikace II/150, jejíž zapojení  bude třeba detailně posoudit v rámci projektové 
přípravy stavby. 

PAMÁTNÉ STROMY 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. za památné stromy. 

- V katastru obce Křtomil nebyly dosud vyhlášeny žádné památné stromy.  

LOKALITY S VÝSKYTEM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ORGANISMŮ 

Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze 
vyhlásit dle § 48 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. za zvláště chráněné. V současné době jsou zvláště 
chráněné druhy rostlin vyjmenovány v příloze č. II prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. a zvláště chráněné druhy živočichů v příloze č. III téže vyhlášky. 

V řešeném území lze předpokládat výskyt chráněných druhů živočichů,  podrobný průzkum však nebyl 
prováděn. Chráněné druhy rostlin nebyly nalezeny. 
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B. 4.  Požadavky vyplývající ze základních demografických, 
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů 

Statistické údaje dokládají stagnaci přírůstku obyvatel. Jedná se o typický jev pro většinu území ČR. 
Nárůst obyvatel lze předpokládat pouze na základě možnosti výstavby nových bytových jednotek, 
ale rozvoj bytové výstavby bude silně ovlivněn  majetkoprávními vztahy a ekonomickou situací.  

Výhledový počet obyvatel  do roku 2015 předpokládáme maximálně 480 obyvatel. Vycházíme 
z reálného odhadu možné výstavby RD. 

tab. 2  Trvale bydlící obyvatelstvo (1869 – 2001) 

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Počet 310 410 451 428 470 423 419 430 411 

 

tab. 3  Trvale bydlící obyvatelstvo k 1.3.2001 

Obyvatelstvo celkem 

Obyvatelstvo 

muži ženy 

abs. % abs. % 

411 207 50,4 204 50,6 

 

tab. 4  Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001  

Obyvatelstvo 
celkem 

v tom v přibližném věku 

0–14 5-14 15 – 19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75+ nezj. 

411 19 55 26 69 59 53 52 20 39 19 

tab. 5  Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3.2001  

obyvatelstvo 
celkem 

Ekonomicky aktivní celkem Ekonomicky neaktivní celkem 

411 190 221 

zaměstnaní nezaměstnaní nepracující 
důchodci 

žáci, studenti, učni nezjištěná 
ekonom.aktivita 

167 23 105 76 0 

 

Pracovních příležitostí v obci je minimum, hlavní vyjížďka za prací je do Bystřice pod Hostýnem 
a Přerova.  

ZÁVĚR 

Potřeba nové výstavby je v současné době minimální. Žádné další požadavky vyplývající ze základních 
demografických, sociálních a ekonomických údajů obce nejsou. 

B. 5. Ochrana památek 

V území souvisí jednak s respektováním evidovaných a neevidovaných stavebních památek 

a s respektováním charakteru dosavadní zástavby obce a to jak z hlediska architektonických forem, 

tak z hlediska urbanistického vývoje obce. 



KŘTOMIL 20 

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

V daném katastrálním území se nenachází žádná archeologická památka. Řešené území je územím 
s předpokladem výskytu archeologických nálezů ve smyslu odst. 2, § 22 zákona č.20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

PAMÁTKY ZAPSANÉ V STÁTNÍM SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK: 

V řešeném území nejsou žádné evidovány. 

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

tab. 6  Seznam nemovitých kulturních památek místního významu (podklady Přerovského pracoviště Ústavu 
památkové péče) 

Označení ve 
výkresu č.3 

Název Místo Poznámka 

1 zvonice mezi čp. 66 a 81 zděná, omítaná, opravená, s 
plechovou střechou a kovovým 
křížkem, zvon z roku 1845 byl 

opraven a znovu osazen 15.8.1945 

2 kamenný kříž před čp. 48 z roku 1906 

3 kamenný kříž před čp. 4 z roku 1852 

4 boží muka u čp. 173 - 

5 

 

památník obětem 
I. světové války 

na kraji obce při příjezdu 
od Bystřice pod Hostýnem 

- 

6 

 

boží muka na kraji obce při příjezdu 
od Bystřice pod Hostýnem 

- 

7 socha panny 
Marie 

na p.č. 94 za obcí - 

 

Na tyto památky se nevztahuje ochrana ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, jejich zachování a působení v obci je však žádouci. 

Památník obětem 1.světové války je válečným hrobem ve smyslu §2 odst. 2 zákona č.122/2004 Sb., 
o válečných hrobech a pietních místech a na tyto se vztahuje ochrana dle tohoto zákona. 

Doporučujeme opravit  kamenné kříže v obci.  

ZÁVĚR 

Žádné požadavky na ochranu těchto památek nejsou. Budou i nadále udržovány.  

C.  Přehled a charakteristika ploch s rozdílným 

způsobem využití, účelné využití zastavěného 

území, potřeba vymezení zastavitelných ploch  

C. 1.  Plochy bydlení 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Bytový fond v řešeném území je stabilizovaný. V období posledních 5 let byly postaveny 4 RD. 

tab. 7  Vývoj domovního a bytového fondu v letech 1930 až 2001 
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Počet domů Počet rodinných domů Bytový fond  
(počet trvale obydlených bytů) 

1930 1950 1970 1991 2001 1961 1970 1980 1991 2001 1961 1970 1980 1991 200
1 

87 107 112 112 143 107 112 110 112 143 134 129 136 145 169 

 

tab. 8  Vývoj domovního a bytového fondu v letech 1980 až 2001 

Rok 2001 

počet bytů úhrnem 169 

Počet bytů obydlených 145 

 

tab. 9  Domovní fond k 1.3.2001  

Domy celkem 
z toho 

rodinné domy bytové domy 

169 143 1 

Průměrný počet osob na 1 byt  je 2,49  (v roce 2001). Navrhovaný počet osob na 1 byt je 3,0. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V řešeném území se nachází velké množství potencionálních ploch bydlení. Stanovení prognostických 
údajů pro vývoj počtu obyvatel a s tím související výstavbou a přestavbou bytového fondu je 
v současné době vývoje našeho hospodářství značně obtížné, migrační zájem je nepředvídatelný 
spolu s odhadem míry potřebné rezervy. Je však nutné vytvořit podmínky pro rozvoj bydlení v této obci. 
Některé návrhové lokality jsou podmíněné realizací inženýrských sítí, jiné prostorovými podmínkami 
vyplývajícími z polohy v záplavovém území, část lokalit je limitována ochranným pásmem lesa, 
hlukovými pásmy silnice II. třídy, velkou většinu ovlivňují majetkoprávní vztahy.  Proto je navrženo 7 
lokalit.  Navržené lokality Z2 a Z4 (tato zasahuje minimálně okrajově) se nachází v záplavovém území 
Q100. Lokalita Z2 je navržena vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu o kterou je velký zájem, je z 
hlediska veřejné infrastruktury dobře realizovatelná. V této části území se nachází již stávající objekty. 
Stavby v záplavovém území budou umisťovány v souladu s podmínkami umisťování staveb 
v záplavovém území. Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu se uvažuje o 100% bytů 
v rodinných domech. Odborný odhad je, že  30% navrhovaných ploch bude nedostupných převážně 
z majetkoprávních důvodů.  

V zastavěném území je dle odborného odhadu 6 proluk k zástavbě a cca 5 RD vhodných k přestavbě. 
Nenachází se zde žádné nevyužité plochy bydlení nebo brownfields. Území zastavěné části obce je 
využito. Obec potřebuje vytvořit podmínky pro realizaci nové zástavby a stabilizaci mladých lidí v obci. 
Pro soustředěnou zástavbu není žádná vhodná lokalita.  Proto územní plán navrhuje níže uvedené 
lokality k zástavbě.  Je vymezeno 7 lokalit s předpokladem umístění 51 RD. 

                           

tab. 10  Přehled lokalit navržených k zástavbě RD - návrh 
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ozn. 
lokality 

Pozemek p.č. Počet RD Počet BJ 

 

Z2 470 max.10 max. 10 

Z4 505/1 4 4 

Z5 222 1 1 

Z6 224 - 227 3 3 

Z8 
242, 241, 240, 239, 238, 237, 
236, 234, 233 

max.10 
max.10 

Z9 
255, 259, 258, 257, 256, 246, 
244 

max.13 
max.13 

Z11 521, 310 max. 10 max.10 

celkem 51 51 

 

tab. 11  Orientační bilance navrženého řešení 

Plochy bydlení 

Současný stav   

 Stávající počet BJ 169 

Návrh   

 Přírůstek BJ 51 

 Úbytek BJ 1 

 Celkem  219  

 

Je vymezeno 7 lokalit s předpokladem umístění 51 RD. 

POPIS PLOCH 

Lokalita Z2 - bydlení individuální 

předpokládaný počet :  max. 10 rodinných domů, předpoklad izolovaných RD 

Výměra plochy:   1,47 ha 

Dotčené parcely: 470 

Nachází se v západní části obce při hranici s katastrem obce Lipová. Bezprostředně navazuje 
na pozemky stávající zástavby. Nová parcelace v lokalitě bude předmětem podrobnější dokumentace. 
Je nutné vybudovat novou komunikaci a technickou infrastrukturu. Část území se nachází 
v záplavovém území. Je navržena vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu o kterou je velký zájem, je 
z hlediska veřejné infrastruktury dobře realizovatelná. RD budou umisťovány v souladu s podmínkami 
umisťování staveb v záplavovém území. 

Lokalita Z4 - bydlení individuální 

předpokládaný počet :  cca 4 rodinné domy, předpoklad izolovaných RD 

Výměra plochy:   0,7 ha 

Dotčené parcely: 505/1 

Lokalita navazuje na východní straně na stávající zástavbu. Nachází se při silnici II/150. V jižní části 
minimálně zasahuje do záplavového území Q100. Napojení lokality na technickou infrastrukturu je 
možné prodloužením stávajících sítí. Osazení rodinných domů bude v severní části lokality, mimo 
záplavové území. 
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Lokalita Z5 - bydlení individuální 

předpokládaný počet :  1 RD 

Výměra plochy:   0,078 ha 

Dotčené parcely: 222 

Jedná se o pozemek v jihovýchodní části obce na ulici Trávníky, nachází se mimo zastavěné území. 
Napojení lokality je na stávající technickou infrastrukturu.  

Lokalita Z6 - bydlení individuální 

předpokládaný počet :  max. 3 rodinných domů, předpoklad izolovaných RD 

Výměra plochy:   0,08 ha 

Dotčené parcely: 227, 226, 225, 224 

Nachází se v jihovýchodní části obce, mimo zastavěné území na ulici Trávníky. V jižní části  navazuje 
na bývalý mlýnský náhon a současný lokální biokoridor BK 9/57. Lokalitu lze napojit ze stávající 
komunikace a technické infrastruktury. 

 

Lokalita Z8- bydlení individuální 

předpokládaný počet :  max. 10 rodinných domů, předpoklad izolovaných RD 

Výměra plochy:   1,85 ha 

Dotčené parcely: 241, 240, 239, 238, 237, 236, 234, 233 

Nachází se v jihovýchodní části obce, mimo zastavěné území. Bezprostředně navazuje na současnou 
zástavbu a navrhovanou lokalitu Z9. Výstavba je podmíněna realizací nové místní komunikace, 
účelové komunikace a technické infrastruktury. Území bezprostředně navazuje na bývalý mlýnský 
náhon a současný lokální biokoridor BK 9/57.  

Lokalita Z9- bydlení individuální 

předpokládaný počet :  max. 13 rodinných domů, předpoklad izolovaných RD 

Výměra plochy:   1,78 ha 

Dotčené parcely: 255,259,258,257,256,246,244 

Nachází se v jihovýchodní části obce, mimo  zastavěné území. Bezprostředně navazuje na současnou 
zástavbu. V území se nacházel dříve rybník, je zde zvýšená hladina spodní vody. Nepředpokládá se 
budování podzemních podlaží. Nutno vybudovat novou komunikaci a technickou infrastrukturu. Území 
bezprostředně navazuje na bývalý mlýnský náhon a současný lokální biokoridor BK 9/57.  

Lokalita Z11 - bydlení individuální 

předpokládaný počet : 10 rodinných domů, charakter zástavby bude upřesněn podrobnější 
dokumentací. 

Výměra plochy:   1,62 ha 

Dotčené parcely: 310 a 521  

Nachází se v jižní části obce, mimo zastavěné území. Jedná se o pohledově exponované místo, 
severní svah, částečně v ochranném pásmu lesa. Nutno vybudovat novou komunikaci s obratištěm 
a technickou infrastrukturu. Území navazuje na navrhovanou plochu pro rekreaci a sport Z13. Lokalita 
je navržena zejména z důvodu, že část pozemků je obecních. 

ZÁVĚR 

Územní plán navrhuje velké množství lokalit, vzhledem k nepředvídatelnosti jejich realizace. Jsou 
vytvořeny předpoklady pro územní rozvoj obce. 
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C. 2. Plochy občanského vybavení 

STÁVAJÍCÍ STAV 

A/ VZDĚLÁNÍ 

Mateřská škola i ZŠ   Dřevohostice, Bystřice pod Hostýnem 

B/ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

Dřevohostice, Bystřice pod Hostýnem 

C/ ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

knihovna   v obci - 10 m
2
  

hřiště    v obci - fotbalové 

ostatní aktivity   výletiště - pouze přístřešek 

D/ MALOOBCHODNÍ SÍŤ 

obchod se smíšeným zbožím     100 m
2
 

E/ STRAVOVÁNÍ 

pohostinství - nefunkční  40 míst 

F/ SPRÁVA A ŘÍZENÍ 

obecní úřad   v obci 

pošta, farní úřad a hřbitov, matrika, stavební úřad v Dřevohosticích 

G/ SPOLKY, SDRUŽENÍ 

Sbor dobrovolných hasičů, fotbalisté. 

Vyšší občanská vybavenost 

Zařízení vyšší občanské vybavenosti se v obci nenachází. Spádovost za vyšší občanskou vybaveností 
je stabilizovaná na Bystřici pod Hostýnem a Přerov.  

 

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Územní plán navrhuje plochu pro rekreaci a sport. Další nové plochy nebyly požadovány. Nová 
občanská vybavenost může vznikat v plochách území v souladu s podmínkami pro využití těchto ploch.  

tab. 12  Přehled ploch navržených pro občanskou vybavenost  

ozn. 
lokality 

Pozemek p.č. 
Poznámka 

Z10 519, 520 - 

 

Lokalita Z10 – plocha pro rekreaci a sport 

Výměra plochy: 0,48 ha 

Lokalita se nachází v jižní části obce. Jedná se o plochu v bezprostřední blízkosti stávajícího areálu. Je 
předpoklad realizace volejbalového, nohejbalového hřiště, variantně tenisových kurtů. Součásti areálu 
bude i parkoviště, které může sloužit i pro lokalitu bydlení Z11.  
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ZÁVĚR 

Stávající plochy občanské vybavenosti a nově navržené plochy jsou dostačující pro potřeby obce. 

C. 3. Plochy veřejných prostranství 

STÁVAJÍCÍ STAV  

Vzhledem k velikosti ploch byla v územním plánu vymezena pouze plocha veřejných prostranství – 
v jižní části obce – prostranství podél řeky Bystřičky, prostranství „Záhumení“ a prostranství v území 
„Bosna“. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ  

Jsou navrženy nové plochy s touto funkcí.  

tab. 13  Přehled ploch veřejných prostranství 

ozn. 
lokality 

Pozemek p.č. 
Poznámka 

P1 381, 383, 382  

Z14 
262 

 
 

 

Lokalita P1– plocha veřejných prostranství 

Výměra plochy: 0,04 ha 

Lokalita se nachází v centrální části obce. Jedná se o plochu zahrady a rodinného domu v asanačním 
stavu a bývalé hasičské zbrojnice. Bude vytvořen reprezentativní prostor se zelení a lavičkami, který 
v centrální části chybí.  

Lokalita Z14 – plocha veřejných prostranství 

Výměra plochy: 0,1 ha 

Lokalita navazuje na navrhovanou lokalitu bydlení Z9. Bude tvořit její zázemí s umístěním hracích 
prvků pro děti. V současnosti se jedná o plochu trvalých travních porostů. 

ZÁVĚR 

Stávající plochy veřejných prostranství i nově navržené plochy jsou dostačující pro potřeby obce. 

C. 4. Plochy dopravní infrastruktury 

STÁVAJÍCÍ STAV  

V řešeném území se nachází pouze liniové prvky – silnice II. třídy, místní komunikace a účelové 
komunikace. Součástí ploch dopravní infrastruktury jsou i parkoviště a odstavné plochy. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ  

Jsou navrženy nové plochy s touto funkcí.  
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tab. 14  Přehled ploch navržených pro dopravní infrastrukturu 

ozn. 
lokality 

Pozemek p.č. 
Poznámka 

Z1 
471, 476, 479, 499, 82, 83/4, 83/3, 83/2, 94, 504, 105, 106 –
108, 109-115, 103, 118/1, 117, 116, 500,  501, 502, 104, 83/1,  

 

Z7 255 – 259, 246, 244, 242-233, 230   

Z13 195/1, 510   

P2 302  

 

Lokalita Z1 – plocha pro silniční dopravu  

Nachází se  v severní části obce jedná se o koridor přeložky silnice II/150. Šířka koridoru je upravena, 
není vymezován v šířce 200,0 m na obě strany od osy vzhledem k tomu, že by se jednalo o nereálné 
vymezení, zasahující do stávajících ploch bydlení. Plocha koridoru je vymezena v grafické části. 

Lokalita Z7 – plocha pro silniční dopravu 

Nachází se v jižní části obce. Jedná se o návrh místní komunikace pro lokality bydlení Z8 a Z9.  

Lokalita  Z13  – plocha pro silniční dopravu 

Nachází se v západní části a je určená pro dobudování místní komunikace - propojení s Bystřicí pod 
Hostýnem - Rychlovem. Komunikace bude sloužit i jako cyklostezka. 

Lokalita P2– plocha pro silniční dopravu 

Návrhem je vytvořena vstřícná křižovatka, která umožní kvalitní příjezd do lokality bydlení Z11. Plochy 
mimo místní komunikaci budou zatravněny a upraveny jako veřejné prostranství.  

ZÁVĚR 

Plochy dopravní struktury v území jsou vyhovující, prostupnost území a dostupnost jednotlivých 
pozemků je zajištěna. 

 

C. 5. Plochy technické infrastruktury 

STÁVAJÍCÍ STAV  

V řešeném území se nachází pouze liniové prvky a plocha čistírny odpadních vod.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ  

V souvislosti s řešením technické infrastruktury v obci je navržena plocha technické infrastruktury – 
čistírna odpadních vod a rozšíření stávající čistírny odpadních vod. 

tab. 15  Přehled ploch navržených pro dopravní infrastrukturu 

ozn. 
lokality 

Pozemek p.č. 
Poznámka 

Z3 470  

Z12 543  
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Lokalita Z3 – plocha technické infrastruktury 

Nachází se v západní části obce v blízkosti katastrální hranice s obcí Lipová. Jedná se o rozšíření 
stávající čistírny odpadních vod. 

Lokalita Z12 – plocha technické infrastruktury 

Nachází se v západní části obce. Jedná se o návrh čistírny odpadních vod a přístupové místní 
komunikace. Vzhledem k charakteru terénu a koncepci odkanalizování se jedná o nejvhodnější lokalitu 
v území. 

ZÁVĚR 

Stávající i navržené plochy technické infrastruktury  jsou vyhovující. Potřeba dalších ploch není. 

 

C. 6. Plochy výroby a skladování 

STÁVAJÍCÍ STAV  

Je zde vymezena pouze plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Jedná se o areál živočišné 
výroby Zemědělského družstva Dřevohostice. Je zde  provozována živočišná výroba – chov hovězího 
dobytka. Živočišná výroba je zcela mimo stávající obytnou zástavbu. Nejbližší objekt trvalého bydlení je 
od objektů chovu vzdálen 250 m. Žádné ochranné pásmo živočišné výroby není v obci vyhlášeno. 

 

KONCEPCE ŘEŠENÍ  

Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. 

ZÁVĚR 

Stávající plochy jsou dostačující. Charakter území neumožňuje návrh nových ploch výroby 
a skladování. 

C. 7. Plochy vodní a vodohospodářské 

STÁVAJÍCÍ STAV  

Na katastru jsou takto vymezeny pouze plochy vodoteče Bystřička a bezejmenných vodotečí.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ  

tab. 16  Přehled ploch navržených pro vodní plochy 

ozn. 
lokality 

Pozemek p.č. 
Poznámka 

Z15 262  

Pozn. Označení pouze ve výkresu č. II./4 Zábor půdního fondu 

 

Lokalita Z15 – vodní plocha, tok 

V územním plánu je vymezen návrh vodní plochy – opatření ke zvyšování retenční schopnosti území 
a protierozní opatření (přívalové deště). 

ZÁVĚR 

Návrh nové vodní plochy zabezpečí ochranu obce před přívalovými dešti. 
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C. 8. Plochy zemědělské  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Struktura zemědělského půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. Jedná se 

o intenzívně zemědělsky využívanou půdní držbu. V katastrálním území hospodaří ZD Dřevohostice. 

Žádný soukromý zemědělec na katastru neprovozuje ve větším rozsahu rostlinnou výrobu.  

Pro obec Křtomil nebyly zpracovány jednoduché pozemkové úpravy ani komplexní pozemkové úpravy. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ  

Nejsou navrženy nové plochy s touto funkcí.  

ZÁVĚR 

Plochy jsou stabilizované a bude docházet pouze ke změnám kultur. 

 

C. 9. Plochy lesní  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Plochy lesní jsou na katastru Křtomil na výměře 33,07 ha ve správě Lesů České republiky se sídlem 
v Bystřici pod Hostýnem. Jedná se o lesy hospodářské. Podrobně územní plán tuto problematiku 
neřeší.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ   

Územní plán nenavrhuje k zalesnění žádné pozemky. 

ZÁVĚR 

Plochy jsou stabilizované. Je navržen zásah do lesního hospodářství – návrh místní komunikace 
lokalita Z13. 

C. 10. Plochy smíšené nezastavěného území 

V územním plánu jsou vymezeny stávající plochy krajinné zeleně. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ   

Územní plán navrhuje nové plochy krajinné zeleně, které jsou zároveň prvky ÚSES. V rámci 
protierozní ochrany dle dokumentace Ochranná vodní nádrž – Křtomil – lokalita „Podlesí“  (Hydro-eko 
zak.č. STD 024 06) je navržena plocha suché nádrže – poldr. 
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D.  Návrh koncepce dopravní infrastruktury, 

technické infrastruktury  

D. 1. Dopravní infrastruktura 

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

SILNIČNÍ  SÍŤ 

Katastrálním územím obce Křtomil prochází silnice: 

II/150  Votice - Havlíčkův Brod - Prostějov - Valašské Meziříčí 

Silnice II/150 (původně I/18) je směrem na východ v Bystřici pod Hostýnem připojena na silnici II/437 
Město Libavá - Bystřice p.H. - Jablůnka se spojením na Vsetín a na silnici II/438 Teplice u Hranic - 
Holešov - Otrokovice. V Přerově je II/150 připojena na silnici  I/55  Olomouc - Uherské Hradiště - 
Břeclav - st. hranice  a  I/47  Brno - Přerov - Ostrava. 

Severně obce je navržen koridor pro návrh přeložky silnice II/150 Želatovice – Křtomil, který respektuje 
připomínku obce, která požadovala posunutí komunikace severním směrem o cca 150 m. Zemní 
těleso je v území částečně stabilizováno. Návrh dopravního řešení je označen jako Z 1, silnice bude 
realizována v kategorii S 9,5/80 a není v zastavěném území obce.  Po realizaci přeložky II/150 bude 
stávající trasa v obci převedena mezi silnice III. třídy. Odůvodnění navrženého řešení je podrobněji 
uvedeno v kap. I. 

ŽELEZNIČNÍ  SÍŤ 

Nejblíže obce, cca 4 km, je východně vedeno těleso železniční tratě Kojetín - Valašské Meziříčí. Jedná 
se o trať celostátního významu II. řádu č. 303, je to trať jednokolejná neelektrifikovaná.  

Trasa VRT Praha - Olomouc - Hranice n. M. - Ostrava - st. hranice se v zájmovém území  obce 
neprojeví, je vedena mimo, severně Lipníka n.B. a Hranic n.M.. 

DRUHY  DOPRAVY, DOPRAVNÍ  ZÁVADY A NÁVRH ŘEŠENÍ  

SILNICE 

Obec Křtomil je dopravně obsloužena silnicí  II/150, jejíž průtah obcí ve směru západ -   východ je 
základním dopravním skeletem. Obytné objekty na pravém břehu Bystřičky jsou obsluhovány 
jednotlivě přímo ze silnice II/150.  

Dalším stavebním vývojem se obec rozrůstala směrem na Bystřici p.H. i na Lipovou, až došlo  
ke stavebnímu propojení s obcí Lipová a značnému přiblížení k místní části Bystřice p.H.- Rychlovu. 
Obestavění silnice II/150 je celkem v souvislé délce cca  3,0 km a průjezdný úsek silnice začíná 
na západě zastavěným územím Lipové a na východě hranicí zastavěného území obce Křtomil. 

Dopravní závadou je zúžený profil silnice mezi stabilizovanou zástavbou a upraveným kamenným 
korytem řeky Bystřičky. Dopravní závadu nutno řešit některým technickým opatřením, které není 
předmětem územně plánovací dokumentace. Závažnost dopravní závady poklesne po realizaci 
obchvatu, kdy se podstatně sníží intenzita dopravy a projíždět bude pouze cílová doprava do obce. 

Silnice II/150 (po realizaci obchvatu III. třída) bude upravována v průjezdním úseku ve funkční skupině  
B a typu MS 2  14,5/8/50, jako dvoupruhová obousměrná komunikace s funkcí dopravní. 

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE 

Systém místních komunikací je poměrně jednoduchý, je situován na levém břehu Bystřičky a je 
navázán na stávající silnici II/150 dvěma mostními objekty v centru obce a na východním okraji 
nouzovým ocelovým přemostěním.  
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Návrhy lokalit pro novou obytnou výstavbu jsou situovány zejména ve východní a jihovýchodní části 
obce. Na jižním okraji obce je navržena k zástavbě lokalita Z 10 a Z11, která bude dopravně 
obsloužena místní komunikací vedenou a upravenou v trase stávající účelové komunikace. Ta bude 
vybudována ve funkční skupině C a typu MO1 7,5/5,5/30, jako jednopruhová obousměrná s výhybnami 
na vhodném místě, nebo ve vjezdu do objektů. Podél lokality Z 11 bude rekonstruována místní 
komunikace v ulici Bosna rovněž ve funkční skupině C a typu MO1 7,5/5,5/30.  Jejich připojení na 
stávající místní komunikaci bude upraveno jako dvě kolmé křižovatky tvaru „T“. Plocha dopravní 
stavby je označena jako P2. 

Mimo dostavbu přímo v ulici Trávníky je v návaznosti na ni navržena lokalita Z 9. Ta je dopravně 
napojena ve dvou bodech na stávající místní komunikaci ulice Trávníky. Východně v trase účelové 
komunikace je navržena obousměrná, jednopruhová místní komunikace ve funkční skupině C a typu 
MO1 7,5/5,5/30. Po západním okraji navrhované lokality Z 9 je vedena opět v trase účelové 
komunikace místní jednosměrná od severu k jihu; rekonstruována bude  ve funkční skupině C a typu 
MO1 7,5/5,5/30. Tyto místní komunikace jsou propojeny navrženou účelovou komunikací podél  
bývalého náhonu. 

Lokalita Z 9 je rozdělena další místní komunikací vedenou ve směru západ - východ, ta je navržena 
v podskupině D1 se smíšeným provozem, obytná zklidněná. Celá lokalita Z 9 je komunikacemi 
rozdělena pokud možno pravoúhlým systémem, aby byla možná optimální parcelace území. 

Na Z 9 navazuje lokalita výstavby Z 8, ta je dopravně napojena rovněž na ulici Trávníky; po východním 
okraji je vedena v trase původní účelové, komunikace místní ve funkční skupině C  a typu MO1 
7,5/5,5/30. Je připojena na stávající účelovou komunikaci.  Po jižním okraji navržené lokality podél 
bývalého náhonu je navržena místní komunikace  ve stejné funkční skupině. 

Na východ směrem k Bystřici p.H. je navrženo prodloužení  místní komunikace v ulici Trávníky ve 
funkční skupině C a typu MO2 10/6,5/30, které je označeno Z 13. Prodloužená komunikace navazuje 
na místní komunikaci v  části Bystřice pod Host. - Rychlově. 

Na západním okraji obce bude prodloužena místní komunikace pro dopravní obsluhu ČOV, stavba 
ČOV je označena jako Z 12. 

Dále je na západním okraji obce navržena lokalita k zástavbě s označením Z 2, která je dopravně 
napojena na stávající silnici II/150 v prostoru boží muky - kamenného kříže se stromy. Připojení místní 
komunikace na silnici je nutno řešit rozdělením jízdních směrů, s tím, že kříž se stromy bude na 
středovém ostrůvku jako zeleň. 

Sportovní hřiště  bude dopravně  obslouženo navrženou komunikací ve funkční skupině C a typu MO1 
7,5/5,5/30.  

PĚŠÍ  TRASY   

Základem pěších tras v obci je vedení chodníku pro pěší jednostranně podél silnice. Chodníky jsou 
součástí dopravní plochy komunikací. 

CYKLOTURISTICKÁ  DOPRAVA 

V současné době není obcí značena žádná cyklotrasa. Byl zpracován v roce 2005 projekt na značení 
místních cyklotras v mikroregionu Moštěnka, jejímž je obec členem. Křtomil je okrajovou obcí 
mikroregionu a návrh je směřován k nejbližší sousední obci, k Lipové a  Dřevohosticím. Návaznost na 
již značené cyklotrasy v sousedním Podhostýnském mikroregionu je řešena návrhem propojení na 
místní část Bystřice pod Hostýnem – Rychlov.po navržené místní komunikaci  - prodloužení ulice 
Trávníky. Napojení na Lipovou je navrženo záhumenní cestou v místní trati Pastvisko. 

DOPRAVA  V  KLIDU 

V obci nejsou žádná parkoviště ani zpevněné plochy, které by jako parkoviště mohly sloužit. 
Navrhujeme tedy nové parkovací plochy pro automobilizaci 1 : 2,5. 
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tab. 17   Bilance  navrhovaných parkovacích ploch 

Občanské vybavení Jednotky Počet stání Park. plochy [m
2
] 

Obecní úřad + obchod  30 m
2
 8 100 

Obecní úřad  30 m
2
 10 250 

sportovní areál  diváků 120, sportujících 30 25 600 

navržený sport. areál  sportující 5 8 100 

Parkování pro obecní úřad a obchod je součástí plochy občanské vybavenosti a veřejného 
prostranství. Místní komunikace k vybavení hřiště bude zakončena dopravní plochou pro odstavení 
automobilů obsluhy hřiště a provozního objektu hřiště. Parkoviště budou součástí ploch sportovního 
areálu.  

ÚČELOVÁ  DOPRAVA 

V katastru obce je  zemědělský areál severně zástavby, v záhumenní trati, dopravně napojený místní 
a účelovou komunikací. V souvislosti s přeložkou silnice II/150 budou trasa účelové komunikace 
zajišťující vjezd do zemědělského areálu z jihovýchodní strany a ostatní účelové komunikace podél 
přeložky silnice II/150 v koridoru předmětem řešení podrobnější dokumentace.  

Na pozemky jižně obce je nutno s technikou přejet i stávající silnici II/150. Část dopravy se realizuje po 
místních komunikacích, ale i po nynější II/150. Vzhledem ke konfiguraci terénu a rozložení 
zemědělských pozemků nelze se částečnému pojíždění po těchto komunikacích vyhnout. Po realizaci 
přeložky II/150 bude tato ze zemědělské dopravy vyloučena jako tranzitní trasa.  

Přímá  obsluha zemědělských pozemků je řešena stabilizovaným skeletem polních cest, který je 
doplněn obnovenými trasami v souvislosti s řešením protierozní ochrany. Jsou to trasy jak jižně, tak 
severně zastavěného území obce. Dále je nově navržena účelová komunikace po jižní straně lokality 
určené zástavbě - Z 9.  

HROMADNÁ  DOPRAVA 

AUTOBUSOVÁ  DOPRAVA 

Křtomil je dopravně obsluhována třemi dopravními firmami Connex Morava a.s. Přerov, KRODOS BUS 
a.s. Bystřice pod Hostýnem a ČSAD Vsetín a.s. Vsetín: 

tab. 18  Přehled autobusového spojení obce:  

Název linky Pracovní dny Sobota Neděle 

770560 Bystřice pod Host.,lázně - Bystřice pod 
Host.,Rychlov,točna - Křtomil,náves 

2   

920007 Přerov - Bystřice pod Host. (IDS0K) 28 14 14 

920024 Přerov - Tesák -Troják - Vsetín (IDSOK) 4 2 2 

940036 Vsetín - Rajnochovice,Troják - Bystřice pod 
Host. - Přerov 

4 2 2 

CELKEM 38 18 18 

Linky číslo 920007 a 920024 jsou součástí integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 
Autobusová doprava je pro obsluhu obce dostatečně četná a tedy vyhovuje. 

V obci je autobusová zastávka Křtomil, náves oboustranně vybavená čekárnou a zastávkovými pruhy, 
nově upravená, která je dostačující. Pro dopravu školních dětí je zřízen závlek do obce ze zastávky 
Bystřice pod Host.,Rychlov,točna na lince č. 770560 pouze ráno. Linka se otáčí na návsi pomocí 
místních komunikací. 

VLAKOVÁ  DOPRAVA 

Nejbližší rychlíková stanice je Přerov na trati Přerov - Brno a Praha - Bohumín. Autobusová doprava  
dopraví  cestující  na železniční stanici. Vlaková doprava je dopravní obsluhu obce pouze doplňková.  
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DOPRAVNÍ  ZAŘÍZENÍ 

Přímo v obci nejsou žádná dopravní zařízení, nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je cca  3 km  
v Bystřici pod Hostýnem a rovněž zde jsou umístěny základní motoristické služby (servis). Kompletní 
vybavenost pro motoristy je v Přerově, cca 17 km od obce a v Bystřici p. Hostýnem, cca 3 km. 
Vzhledem k poloze obce a stísněným poměrům podél silnice II/150 nenavrhujeme žádnou plochu pro 
dopravní zařízení. 

OCHRANNÁ PÁSMA A NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU 

Ve výkresové části odůvodnění územního plánu, výkr.č. II./1, II./2 je vyneseno ochranné silniční pásmo 
na  silnicí II. třídy 15 m mimo zastavěnou část obce.   

Rozhledové trojúhelníky jsou vykresleny  na silnici II. třídy pro rychlost 50 km/hod, tj. 35 m od středu 
křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj 20 m od středu křižovatky. 

Hygienická hluková pásma a jejich výpočet   

Pro obec bylo sčítání intenzity dopravy  prováděno  na stanovišti č. 7 - 1400 v roce 2005.  

II/150, stanoviště č. 7 – 1400 

tab. 19  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 IOA24 IM24 I24 

 

 
     515 2055 49 2619 

Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (1612 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (2619 vozidel/24 
hod.) vzrostla o 1007 vozidel, čili nárůst intenzity dopravy je o 38%. 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2020 poskytnuté ŘSD Brno: 

Těžká 1,3; osobní 1,33; motocykly 0,85; celkem 1,31 

tab. 20  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 -100% 

INA24 IOA24 IM24 I24 

 

 
     670 2733 42 3445 

 

tab. 21  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 -80% 

INA24 IOA24 IM24 I24 

 

 
536 2186 32 2756 

 

 

tab. 22  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 -20% 

INA24 IOA24 IM24 I24 

 

 
134 547 10 689 

 

Po realizaci obchvatu silnice II/150 na severní okraj obce předpokládáme, že 80% dopravy použije 

obchvat a 20% bude cílovou dopravou v Křtomili. 
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tab. 23  Výpočet hladiny akustického tlaku - r.2020 -20% - průjezdní úsek obcí - noc 

IOan INan  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

79 15 2 10 19 45 

 

tab. 24  Výpočet hladiny akustického tlaku - r.2020 -20% - průjezdní úsek obcí - den 

IOAd INAd  ndNa=In/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

468 119 8 30 19 45 

 

tab. 25  Výpočet hladiny akustického tlaku - r.2020 - 80% 

 - navržená trasa mimo průjezdní úsek -  noc 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

415 59 7 26 19 75 

 

tab. 26  Výpočet hladiny akustického tlaku - r.2020 - 80% 

 - navržená trasa mimo průjezdní úsek -  den 

IOAd INAd ndNa=In/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

1771 477 30 111 19 75 

 

tab. 27    Faktory  F 2005 - 80% 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

111 30 26 7   

 

tab. 28    Faktory  F 2020 - 20% 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

30 8 10 2   

 

 

tab. 29    L x v zastavěné části obce pro rok 2005 - 80%  

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

56,0 1 53,5 1 

50,0 7,0 40,0 14,5 

55,0 2,0 45,0 9,5 
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60,0 0 50,0 4,5 

 

tab. 30    L x v zastavěné části obce pro rok 2020 - 20% 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

52,8 1 47,1 1 

50,0 3,8 40,0 8,1 

50,0+3,5 4,3 40,0+3,5 11,6 

55,0 0 45,0 6,6 

 

tab. 31    Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 - rok 2020 

den noc 

LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 

50 13 40 60 

55 7,5 45 18 

60 0 50 10 

 

 

tab. 32    Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006- rok 2020 
   20% - průjezdní úsek obcí 

den noc 

LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 

50 20 40 35 

55 0 45 12 

 

Výpočet je posouzen dle novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. A to jednak pro pohltivý terén mimo 
průjezdní  úsek obce a také pro průjezdní úsek obcí a tedy pro odrazivý terén. Oba výpočty jsou 
provedeny pro rok 2020, kdy je možno předpokládat realizaci přeložky silnice II/150. Výpočet je 
proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005.  

Pro posouzení je použito korekce +10dB(A), v případě kdy je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy 
mimo průjezdní úsek (obchvat). Ta bude v řešeném území hlavní pozemní komunikací. 
V průjezdním úseku obcí je použito korekce +5dB(A) a 3,5 dB(A) na oboustrannou zástavbu. 

V  období roku 2020 je izofony pro přípustnou hladinu hluku 50 dB(A) v noci na trase  obchvatu 

dosaženo  10 m od osy silnice. V zastavěném a zastavitelném území předpokládáme pouze 20% 
cílové dopravy a tedy bude přípustné hladiny hluku 45 dB(A) v noci dosaženo 12 m od osy silnice. 

V denní době nebude přípustné hladiny mimo silnici dosaženo ani v obci, ani na nové trase. 
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D. 2. Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Křtomil je v současné době zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu vybudovaného 
v roce 1997. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Přerov - větev Dřevohostice a je ve správě 
VaK Přerov, provoz Přerov. Zdrojem pitné vody je prameniště s ÚV Troubky, odkud je voda čerpána 
do vodojemu Švédské šance  2x5000 m

3
 s max. hladinou 277,00 m n. m. Odkud je voda gravitačně 

z přívodního řadu větve Moštěnice - Želatovice, odbočkou v Prusích z AZ 300 přes Domaželice 
do Turovic s přečerpáním do vodojemu Šibenice 2x250 m

3
 s max. hladinou 298,95 m n.m.  

Zásobování vodou není problémovou oblastí. Stávající způsob zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
v obci je vyhovující a není třeba provádět žádná technická opatření. 

Zásobování vodou zemědělského družstva je řešeno samostatným zdrojem - jímacím objektem 
z vodní nádrže, u kterého je čerpací stanice, odkud je výtlačným řadem přiváděna voda do areálu 
farmy. Touto vodou je pokryta potřeba vody pro dobytek. Zásobování pitnou vodou zde není řešeno. 

Požární zabezpečení vodou je řešeno osazenými hydranty na vodovodní síti, dalším možným zdrojem 
je odběr požární vody z řeky Bystřička, vodní nádrže a melioračních kanálů č. 1-51-2, 1-51-3 a 1-51-4. 
Dalším alternativním zdrojem jsou dvě veřejné studny. Protipožární nádrže nejsou v obci zbudovány. 

tab. 33  Přehled stávajících studní 

Označení studny Popis lokality 

S 1  u místní komunikace cca 70 m jihozápadně od mlýna 

S 2 při místní komunikaci v jižní části obce 

 

Potřeba vody - stávající:  

a/ obyvatelstvo Qp = 402 x 120 = 48 240 l/den, což je 0,558 l/s 

b/ občanská a technická vybavenost Qp = 402  x 20  = 8 040 l/den, což je 0,093 l/s 

c/ potřeba vody : hostinec 1 x 2000 l/den 

   obchod  2 x 60    l/den 

   Obecní úřad 2 x 60 l/den 

celkem:    Qp = 2 240  l/den  což je 0,026 l/s 

 

Celková potřeba Qp
c
 = 0,558 + 0,093 + 0,026 = 0,677 l/s 

Maximální denní potřeba Qm = Q
c
p  x kd = 0,677 x 1,5 = 1,02 l/s 

Maximální hodinová potřeba Qh = Qm x kh = 1,02 x 1,8 = 1,836 l/s 

Roční potřeba vody QR = 58,52 m
3
/den x 365 = 21360 m

3
/rok 

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Stávající systém zásobování je vyhovující a bude zachován. Koncepce zásobování vodou je v souladu 
s PRVKOK. Veškeré navržené lokality budou napojeny ze stávajících rozvodů v obci a to buď formou 
prodloužení stávajících řadů či provedení vodovodních řadů nových. Koridory vodovodních řadů jsou 
navrženy po veřejně přístupných pozemcích – plochách dopravní infrastruktury nebo veřejných 
prostranstvích. 

Přesný návrh vedení sítí pro jednotlivé lokality bude řešen samostatnými projekty, které budou 
zpracované na základě podrobného zaměření zájmových lokalit. 
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Potřeba vody - návrh: 

Výpočet potřeby vody dle směrnice č.9 ze dne 20. července 1973 s přihlédnutím ke stávajícímu trendu 
snižování spotřeby vody. 

tab. 34  Přehled lokalit 

Lokalita Z2 max10 rd (10 x 3) 30 osob 

Lokalita Z4  4 rd  (3 x 3)  12 osob 

Lokalita Z5 1 rd (1 x 3)   3 osob 

Lokalita Z6 max3 rd (3 x 3)    9 osob    

Lokalita Z8 10 rd (10 x 3) 30 osob 

Lokalita Z9 13 rd (14 x 3)  39 osob 

Lokalita Z11 10 rd  (10 x 3) 30 osob 

celkem 51  51x3 153 osob 

      

a/ obyvatelstvo QpNPa = 153 x 120 = 18 360 l/den, což je 0,21 l/s 

b/ občanská a technická vybavenost Qp = 153  x 10  = 1 530 l/den, což je 0,017 l/s 

Celková potřeba  QpNPv = 0,21 + 0,017 = 0,23 l/s 

Maximální denní potřeba  QmNPa = QpNPv  x kd = 0,23 x 1,5 = 0,345 l/s 

Maximální hodinová potřeba  QhNPa = QmNPa x kh = 0,345 x 1,8 = 0,621 l/s 

Potřeba vody - celkem: 

Celková potřeba  QpN
c
 = 0,68 + 0,21 = 0,89 l/s 

Maximální denní potřeba  QmN
c
 = QpN

c
  x kd = 0,89 x 1,5 = 1,34 l/s 

Maximální hodinová potřeba  QhN
c
 = QmN

c
 x kh = 1,34 x 1,8 = 2,41 l/s 

Vzhledem k současnému trendu snižování spotřeby vody v domácnostech bylo uvažováno s hodnotou 
120 l/os./den. 

tab. 35  Napojení návrhových lokalit 

lokalita způsob napojení 

Z11 Prodloužení stávajícího vodovodního řadu  

Z9a Z8 Z vodovodního řadu 5-1 nově navrženým rozvodem. 

Z6, Z5, Napojení těchto lokalit je možné ze stávajícího rozvodu vody v obci. 

Z4   Z nově navrženého vodovodního řadu napojeného na konec stávajícího 
vodovodu v zastavěné části obce. 

Z2 Z navrženého vodovodního řadu napojeného na stávající vodovod při hlavní 
silnici II/150. 

Z10 Z navrženého vodovodu, který bude napojen na stávající vodovodní řad . 

Z12 - ČOV – technologická část Připojení na stávající vodovodní řad. 

Pro oblast farmy není požadováno připojení na veřejný vodovod v obci. 

OCHRANNÁ PÁSMA  

ČSN, Metodické pokyny, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zásobování vodou 

Ochranné pásmo vodovodu 
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 -  do průměru 500 mm včetně 1,50 m od vnějšího líce potrubí 

PODKLADY 

Zaměření skutečného provedení vodovodu v obci      12/97 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (Voding Hranice, aktualizace 05/2007) 

Platné ČSN, THP ukazatele, odborná literatura pro vodní hospodářství - zásobení vodou 

Zákony 254/2001 Sb., 274/2001, Sb., 17/92 Sb.,  

 

ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V obci Křtomil je vybudována jednotná kanalizace, která však není ukončena ČOV.  Pouze  malá část 
odpadních vod je likvidována na ČOV - nově zbudované a zkolaudované  rozhodnutím 
č. 2005/5356/ZEM –Ka  ze dne 18.1.2006.  

Jednotná kanalizace, je tvořena samostatnými stokami, které vyúsťují do místních vodotečí, jejichž 
konečným recipientem je Bystřička. Konkrétně se jedná o funkční část mlýnského náhonu (za mlýnem) 
a řeku Bystřičku Č.H.P. 4-12-02-085, která je ve správě Povodí Moravy a.s. Průměrný roční úhrn 
srážek je zde 750 mm, Q355 pro Bystřičku zde činí 0,03 m

3
/s.  

Kanalizace je v obci tvořena devíti samostatnými kanalizačními větvemi s vyústěním do recipientu. 
Samotnou obec lze rozdělit na dvě globální povodí, která tvoří pravobřežní a levobřežní zaústění 
do Bystřičky. Jedná se o stoky A, C a D, které jsou vyústěny do pravého břehu a dále stoky B, E, F, G, 
H a I. Stoka F, G, H a I jsou vyústěny do mlýnského náhonu, strouhy v její funkční části, jež je 
zaústěna do levého břehu. Stoka D zde tvoří vlastně jen zatrubněnou část meliorační svodnice 1-51-2.  

Dle pasportu kanalizace zpracovaného v roce 1994 je stávající řešení odkanalizování obce naprosto 
nevyhovující.  

Především nejsou dodrženy na kanalizaci  minimální sklony, nároky na vodotěsnost jak trubního 
vedení tak i samotných revizních šachet a dalších objektů na kanalizační síti. V době intenzivních 
přívalových dešťů jsou splachy z  zemědělsky obdělávané půdy unášeny do této kanalizace, přičemž 
zanášejí a zahlcují dešťové vpusti a sedimentují ve spodní části kanalizace. 

Likvidace odpadních vod je ve většině obce řešena individuálním způsobem, a to septiky respektive 
žumpami. Z vyšších producentů splaškových vod napojených na kanalizační síť lze jmenovat obchod 
s obecním úřadem v jedné budově a místní hostinec. Další vyšší znečišťovatelé se v obci nenacházejí. 
Likvidace odpadních vod z areálu ZD, kde sídlí i soukromý zemědělec je prováděna v žumpě.   

V současné době jsou odpadní vody z nemovitostí napojených na stávající stoku A svedeny na malou 
čistírnu odpadních vod typ BC 50 umístěnou na hranici s katastrem obce Lipová v bezprostřední 
blízkosti zástavby. ČOV se nachází na parcele č. 469 a části p.č.470.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Koncepce odvádění a likvidace je řešena v Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace Olomouckého kraje 
a studii „ Kanalizace a ČOV obec Křtomil „(Hydro-Eko, zak.č. ST 023 06 ), která  řeší reálnou likvidaci 
odpadních vod v celé obci Křtomil a to s přihlédnutím ke stávajícímu čištění na ČOV BC 50. Doplnění  
aktuálního stavu likvidace odpadních vod v obci Křtomil bude provedeno v příští AKTUALIZACI 
PRVKOK. 

Likvidace odpadních vod  v obci bude postupně dořešena propojením stávajících stok, částečnou 
rekonstrukcí v délce cca 2,5 km a dobudováním stok nových , včetně  čistíren odpadních vod na  
levém i pravém břehu Bystřičky pod obcí.  

Navržené technické řešení kanalizace se předpokládá k realizaci v rámci PRVKOK do roku 2015 
vzhledem k charakteru a velikosti obce a ve vazbě na ekonomické možnosti. 

Technologické podklady  
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Celkem 285 osob  

Předpokládaný počet ekvivalentních  obyvatel  250 EO 

Průměrné denní množství     37,5 m3.d-1 

Celkem 

Aktuální počet obyvatel     AO =   405 

Předpokládaný nárůst obyvatelstva 40 osob 

Ekvivalentní počet obyvatel    EO =  400 

Množství odpadních vod      Qd     =  60,0  m3 d-1 

 

 

 

 

 

 

 

Likvidace odpadních vod z pravobřežní strany 

V obci Křtomil bude provedeno zesílení stávající čerpací stanice AS PUMP EB 2500/1000 na stoce „A“ 
čerpající odpadní splaškové vody na stávající čistírnu odpadních splaškových vod typu BC 50. 
V prostoru u této stávající BČOV BC 50 se zhotoví nová ČOV BC 100. Jedná se vlastně o zvětšení 
stávajícího areálu ČOV tak, aby zde byly čištěny veškeré odpadní splaškové vody z celé pravobřežní 
části obce Křtomil. 

U stávajících nemovitostí st. (p.č.) 193, 189, 187, 185, 183, 180, 181, 178, 176, 174, 173, 172, 171, 
169, 166, 165, 163, 162, 161 a 160 se vybudují  čerpací jímky (cca 20 ks), od kterých se zhotoví nové 
tlakové kanalizace  s napojením na stávající stoku.  

Tímto řešením bude zajištěno odvedení a čištění splaškových vod z obce Křtomil a to z její části 
rozkládající se na pravém břehu Bystřičky. 

Likvidace odpadních vod z levobřežní strany 

Obec zadala vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro řešení likvidace 
odpadních vod v celé obci Křtomil po etapách. Dokumentace ke stavebnímu  povolení  s názvem 
„Likvidace odpadních vod Křtomil -I.etapa, Prodloužení stoky A „ (zpracovatel Hydro-Eko, v 02/2007 
zak. č. DSP 01407)  je nyní  ve správním řízení.  

Řešení likvidace odpadních vod je takto etapizováno z důvodu blížícího se  termínu započetí 
stavebních prací na rekonstrukci krajské silnice v obci, kdy investor chce předejít dodatečným 
zásahům do tělesa nově zrekonstruované komunikace. Řešené prodloužení stoky A je totiž vedeno 
cele v krajské komunikaci II /150 a to od km cca 10,00700-10,33200. 

Na stávající stoce „E“ se“ zhotoví nová odlehčovací šachta. Na p.č. 213, 215 a 216 bude zhotovena 
nová kanalizace navazující na novou čerpací stanici na kterou se taktéž napojí stávající stoka „E“. 
Od této nové čerpací stanice na p.č. 216 bude veden výtlak splaškových vod.  

Na stoce „I“ se provede část nové kanalizace směrem do prostoru vyústění „V7“ stoky „G“. 

Stávající stoka „I“ bude prodloužena novou sdruženou přípojkou vedenou po p.č. 272, 274, 276, 278, 
281. 

Na stoce „G“ je vedena nová kanalizace (pokračování kanalizace od stoky „I“). 

Nová kanalizace je vedena směrem k vyústění stoky „B“. Na novou je také napojena nová kanalizační 
větev od p.č. 384 a 385 vedená podél levého břehu Bystřičky.  

Nová kanalizace je přivedena až na p.č. 543, kde je navrženo vybudování nového areálu čistírny 
odpadních splaškových vod sestávajícího se z mechanického předčištění, biologické čistírny 
odpadních vod typu BC 250, obslužného objektu, ostatního příslušenství včetně měření množství 
vyčištěných odpadních vod, oplocení areálu, příjezdní komunikace k areálu a nového výústního 
objektu vyčištěných vod na recipientu Bystřička.        

Tímto řešením bude zajištěno odvedení a čištění splaškových vod z obce Křtomil a to z její části 
rozkládající se na levém břehu Bystřičky. 
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tab. 36  Napojení návrhových lokalit 

Lokalita Z11 Je navrženo prodloužení stávající kanalizační 
větve. V této souvislosti by bylo vhodné provést 
rekonstrukci této stoky a její uložení do větší 
hloubky. Není to však podmínkou pro samotné 
napojení navržené oblasti pro zástavbu Z11. Při 
dalším podrobnějším návrhu bude třeba 
přihlédnout k možnosti napojení zástavby 
při jihovýchodní straně a otázce podsklepení 
zástavby a odvedení odpadních vod i z nižších 
podlaží, při provedení nové kanalizace v ještě 
přijatelné hloubce. Případně provedení vhodných 
terénních úprav. 

Lokalita Z9 Je navrženo částečné oddělené odvedení 
odpadních vod dešťových a splaškových. Dešťové 
vody budou napojeny na navrženou kanalizaci, 
která bude vedena za zástavbou v zahradách 
a bude napojena do melioračního příkopu 1-1-3. 
Splašková kanalizace, je navržena v nové 
komunikace rozdělující oblast Z9 na dvě části 
a poté stávající komunikací severním směrem 
k ulici Trávníky, kde bude napojena na nově 
navrženou kanalizaci.  

lokalita Z8 Je navržena kanalizace pro odvedení dešťových 
vod. Splaškové odpadní vody budou odvedeny 
navrženou stokou. Tato kanalizační větev bude 
napojena do navržené kanalizace v ulici Trávníky. 
Ta bude sloužit i pro zástavbu v severní části 
oblasti. 

lokalita Z6 Bude napojena na stávající  kanalizační stoku E  
v ulici Trávníky. 

lokalita Z5 Bude napojena kanalizační přípojkou na navržený 
kanalizační řad směrem k nové levobřežní ČOV. 

lokalita Z4 Bude napojena výtlačnou přípojkou na navržený 
výtlačný kanalizační řad. 

Lokalita Z2 Bude napojena nově navrženou kanalizační 
stokou  a dále po okraji katastru přímo k navržené 
kanalizační stoce v rozšířeném areálu ČOV .  

Lokalita Z10 Bude napojena do stoky I. 

Výpočet množství dešťových vod 

Rozloha zastavěného území     20,37 ha 

Koeficient odtoku      0,3 dle ČSN 7561 01 

Intenzita 15 min. deště      127 l / s / ha 

Celkový odtok dešťových vod     776,10 l / s 

OCHRANNÁ PÁSMA  

ČSN, Metodické pokyny, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Čištění odpadních vod 

- do průměru 500 mm včetně 1,50 m.           

 - nad průměr 500 mm  2,50 m. od vnějšího líce potrubí 
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- u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti podle výše uvedeného od vnějšího líce zvyšují o 1,0m 

Ochranné pásmo ČOV 

Návrh OP čistíren odpadních vod je proveden podle ČSN 75 6402-Malé čistírny odpadních vod 
s kapacitou do 30 m

3
.d

-1
 s přihlédnutím ke zkušenostem s tímto způsobem likvidace odpadních vod. 

Hodnoty udávají nejmenší vzdálenost od vnějšího líce objektu ČOV k okraji souvislé bytové zástavby. 
Orientační vzdálenost ochranného pásma mezi ČOV a souvislou bytovou zástavbou obvykle: 

- ČOV (pravostranná 150 EO )objekty  zakryté, bez odvětrání     - 20  m  

s kapacitou přes 30 m
3
.d

-1
 s  

- ČOV (levostranná 250 EO ) mechanicko -biologická, s úplným zakrytím čištění  - 50  m  

Podkladem pro návrh pásma ochrany prostředí je TNV 75 6011. 

 

PODKLADY 

Pasport kanalizace Křtomil         06/94 

Místní šetření a projednání s DO       04/2000 

Platné ČSN, THP ukazatele, odborná literatura pro vodní hospodářství - zásobení vodou 

Zákony 254/2001 Sb.,  274/2001 Sb., 17/92 Sb.,  

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v platném znění. 

Dokumentace studie Kanalizace a ČOV obec Křtomil (Hydro-Eko, zak.č. ST 023 06 studie). 

VODOTEČE 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obcí Křtomil protéká vodoteč Bystřička  Č.H.P. 4-12-02-085, na které se v katastru obce nenachází 
žádné objekty. Řeka je ve správě Povodí Moravy a.s. Břehy vodoteče jsou zde částečně tvořeny 
pobřežními zdmi a částečně otevřené koryto.  Z této vodoteče byla v minulosti napájena strouha - 
mlýnský náhon, který sloužil jako pohon vodního kola pro zdejší mlýn. Mlýn několikrát vyhořel a nyní 
z něj existují pouze trosky. V současné době je náhon téměř v celé své délce v podstatě nefunkční 
a jsou jím odváděny extravilánové vody pouze v případě výskytu přívalových dešťů.  Napájení náhonu 
bylo v minulosti prováděno z jezu, který se nachází na katastru obce Rychlov. Funkční část je 
využívána tím, že je zde vyústěno několik kanalizačních větví, které jsou otevřeným korytem odváděny 
do Bystřičky.  

Další vodoteče zde tvoří meliorační svodnice vyústěné do řeky Bystřička. Jedná se konkrétně 
o svodnice, které jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, 
pracoviště Přerov vedené pod číslem 1-51-2, 1-51-3 a 1-51-4.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Na základě podkladů Povodí Moravy, s.p. je navržena protipovodňová ochrana zvýšením dnešních zdí 
koryta a vybudováním ochranných zdí.  Další požadavky v této oblasti nejsou. 

PODKLADY 

Stanoviska DOSS viz. navazující kapitoly. 

Místní šetření a projednání s DOSS 11-12/98. 

Mapa rozlivu Q100 a Q50 řeky Bystřičky v katastru obce Křtomil. 
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INUNDACE 

Dle podkladů Povodí Moravy, s.p. je zakreslena hranice záplav Q100 a Q50 včetně zákresu 
protipovodňové ochrany – zvýšením ochranných zdí koryta toku Bystřičky v km 3,400- 4,000 tj. v délce 
600,0 m.. Zátopové území je stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, Zn. ŽP/7055/7674/01-R 
dne 18.12.2001. 

VODNÍ NÁDRŽE 

STAVAJÍCÍ STAV 

V obci Křtomil se v současné době nachází jediná vodní nádrž v severní části katastru, která je 
napájena meliorační svodnicí 1-51-2. Zátopová plocha činí cca 0,83 ha a nádrž je ve správě 
Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Přerov.  

NÁVRH KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V rámci protierozních opatření je navržena malá vodní plocha – lokalita Podlesí. Lokalita se již 
dlouhodobě potýká s přívalovými dešti, které se ve spodní části povodí transformují do přívalové 
povodňové vlny. Ta pak směřuje na přilehlé pozemky.  

Zájmová lokalita se nachází na levé straně vodoteče Bystřička na  parcelách č. 262, 263, 264 
v blízkosti hranic s katastrem obce Rychlov.   

Uvedená vodní plocha má následující optimální základní parametry, avšak tyto budou upřesněny až na 
základě polohopisného a výškopisného zaměření (tachymetr): 

  Vodní plocha    Fv    =  0,20-0,27 ha 

                      Průměrná hloubka vody    Hv    =   0,85 m (0-1,6)    

          Obsah nádrže provozní        Wn    =   1700-2300  m
3 

           Obsah nádrže maximální      Wm  =  2000-2700 m
3 

ZÁVLAHY 

V zájmovém území není evidováno a tudíž ani provozováno žádné závlahové zařízení. 

ODVODNĚNÍ 

Na základě vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště 
Přerov jsou na katastru obce odvodněny pozemky z roku 1930, 1942, 1965, 1968 a 1972, které byly 
předány do majetku dnešního ZD Dřevohostice. Odvodňované plochy se nacházejí v lokalitách 
Dolňácko, Nad pastviskem, Obršálky, a Březí. Toto zařízení je zakresleno v grafické části  ve výkr.č. 
II./4. Při návrhu inženýrských sítí bude toto území respektováno. 

OCHRANNÁ PÁSMA  
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon)  

Užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku při výkonu správy vodních toků  

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné 
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku 
a to  u významných vodních toků nejvýše v šířce 8 m od břehové čáry, u drobných vodních toků 
nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

PODKLADY 

Stanoviska DO viz. navazující kapitoly. 

Místní šetření a projednání s DO 11-12/98. 

Stanovení zátopového území – Zn. ŽP/7055/7674/01-R dne 18.12.2001 
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D. 3. Protierozní ochrana 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době nejsou v katastru obce prováděna žádná opatření v rámci protierozní ochrany.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Je částečně řešena Územním systémem ekologické stability. Na základě objednávky obce, byly  
zpracovány studie projektové dokumentace několika konkrétních lokalit, kdy jsou ohroženy majetky 
a nemovitosti nacházející se v blízkosti.   

Lokalita Záhony 

Nachází se na  pravé straně toku Bystřičky, na jižním okraji hraničící s katastrem obce Lipová. 
Dotčené parcely se zde využívány  jako pole, proto je nutno posoudit dopad odtoku povrchových vod 
z těchto pozemků. Nejvíce se tento negativní stav projevuje, když jsou pozemky ještě na určitém 
stupni zamrznutí, a do tohoto stavu zaprší (tzv. obleva). V tom případě je prakticky nulový vsak, 
a všechny dešťové vody směřují k zástavbě.  

Navrhované kapacity: 

1 –  Stupně ekologické stability 

IP 62, 63, 64, 65 dělí celé povodí na pět částí o délce úseku cca 250 m. Takto vzniklé úseky výrazně 
zkrátí délku údolnice. Interakční prvky na sebe navazují, a tudíž libovolný pohyb není možný, narušila 
by se tím celková koncepce.   

2 – Uklidňující travní pás 

Je navržen v celkové šířce 5 m kolem části záchytného příkopu s hrázkou. 

3 – Záchytný příkop a hrázka 

Nachází se ve spodní části povodí. Jeho délka je 137,7 m. 

Výpočet množství extravilánových vod 

Území ohrožené vodní erozí     29,8 ha 

Koeficient odtoku      0,15 dle ČSN 75 6101  

Intenzita 15 min. přívalového deště    127 l / s / ha 

Celkový odtok přívalového deště z území   568 l / s 

 

Lokalita Podlesí 

Zájmová lokalita se nachází na levé straně toku říčky Bystřička na  parcelách č. 262, 263, 264 ( návrh 
vodní plochy-rybníček) a suchá nádrž- poldr p.č.221 a 517 v blízkosti hranic s katastrem obce Rychlov.  

Lokalita se již dlouhodobě potýká s přívalovými dešti, které se ve spodní části povodí transformují do 
přívalové povodňové vlny. Ta pak směřuje na přilehlé pozemky. Dochází k znehodnocení polních 
plodin a majetku 

Pro rybník byly vybrány pozemky p.č. 262, 263, 264. Přičemž z parcely č. 262 se využije jen její horní 
polovina. Ostatní dvě parcely jsou ve dnešní době vedené jako tok a nebo zamokřené území.  

Dotace vody pro uvažované vodní dílo (malou vodní plochu) bude tedy průtokem současného 
prameništního potůčku přes rybníček. Přívalové vody-povodně budu protékat přes rybníček. Z tohoto 
důvodu bude na toku zřízena suchá nádrž - poldr. Tento stavební objekt má za úkol rozmělnit 
přívalové vody.    

Výpočet množství extravilánových vod 

Území ohrožené vodní erozí     248,2ha 

Koeficient odtoku      0,15 dle ČSN 75 6101  
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Intenzita 15 min. přívalového deště    127 l / s / ha 

Celkový odtok přívalového deště z území   4728  l / s 

ZÁVĚR 

Jsou navržena protierozní opatření v lokalitách Záhony a Podlesí.  

PODKLADY 

- dokumentace studie  Křtomil – lokalita „Záhony“ posouzení odtokových poměrů (Hydro-Eko 10/2006 
zak.č.STD 05406)  

- dokumentace studie  Ochranná vodní nádrž – Křtomil – lokalita „Podlesí“  (Hydro-Eko zak.č. STD 024 
06). 

D. 4. Zásobování elektrickou energií 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Nadřazená energetická síť 

Řešeným územím prochází vedení 110 kV č. 517 směr Prosenice - Rychlov. 

Síť vysokého napětí - VN. 

Území obce Křtomil je v současné době napájeno odbočkami z venkovního vedení VN 22 kV č.45, 
s napěťovou hladinou  22 kV, 50 Hz, stř. AlFe 6.  Na katastru se nachází 4 trafostanice 

Transformační stanice 22/0,4 kV 

tab. 37  Transformační stanice 22/0,4 kV (označení dle výkres. dokumentace) 

Označení Umístění, název Typ Výkon (kVA) 

   instalovaný typový 

T7-27001    Křtomil     ELV 400          - 400 

T7-27002    Křtomil - kravín BT 400 - 400  

T7-27003    Křtomil BT 400 - 400  

T7-27004    Křtomil BT 400 - 400  

 

Z trafostanice T7-003 je částečně napájena východní část obce Lipová. 

Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě NN je dobrý a vyhovující. Současným potřebám 
odběrů síť vyhovuje.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Zůstanou zachovány trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní. V bilancovaném období se 
neuvažuje s budováním nových zařízení napěťové hladiny 22 - 400 kV.  

Z energetického hlediska se uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů tj. elektřina a plyn 
(topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy o stupeň elektrizace "B".  

Zástavbu v prolukách lze realizovat ze stávajícího vedení, rozsáhlejší zástavba je podmíněna 
výstavbou nové trafostanice a kabelovými přípojkami NN. 

Jsou respektovány zásady Územní energetické koncepce Olomouckého kraje – podporovat úspory 
energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů (biomasu) a vytvářet územní předpoklady pro 
rozvoj a vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů. Pro lokální zásobování teplem a elektřinou zvážit využití 
kombinované výroby elektřiny a tepla využívající biomasy. 
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tab. 38  Napojení návrhových lokalit bydlení 

lokalita Z11 Je navrhováno samostatným kabelovým vedením 
NN ze stávající trafostanice T7—27003 
na západní straně obce. 

lokalita Z9 Bude napájena samostatným kabelovým vedením, 
které se přivede z nové trafostanice T7-27004 
na východním okraji obce. 

lokalita Z8 Bude napájena samostatným kabelovým vedením, 
které se přivede z nové trafostanice T7-27004 
na východním okraji obce. 

lokalita Z6 Bude napájena samostatným kabelovým vedením, 
které se přivede z nové trafostanice T7-27004 
na východním okraji obce. 

lokalita Z5 Bude napájena samostatným kabelovým vedením, 
které se přivede z trafostanice T7-27004 
na východním okraji obce. 

Lokality Z9, Z8, Z6, Z5  - obě kabelová vedení se propojí do okruhu mezi trafostanicemi T7-27003 a T7-27004.  

lokalita Z4 Bude zásobena z kabelového vedení v závislosti 
na vyjádření ČEZ Distribuce a.s. s příslušným 
navýšením výkonu.  

Lokalita Z2 Bude zásobena kabelovým vedením NN délky 
150,0 m přivedeným do středu lokality z nejbližší 
trafostanice T 270003. 

 

Celkový počet nově navržených bytových jednotek – maximalistická varianta je 51.  

Stanovení výpočtového zatížení dle ČSN 33 2130: 

Byty jsou uvažovány kategorie 5, stupeň elektrizace B. 

Výpočtové zatížení Pp=Suma/1-n/ Pb.ßn, 

kde Pb = 8,8 kW, 

n = 51 bytů, 

ß=0,32 pro 51 bytů 

Výpočtové zatížení pro uvažovanou zástavbu: 

Pp = 57.8,8.0,342= 160,5 kW   

OCHRANNÁ PÁSMA 

Metodické pokyny a zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV je ve vzdálenosti pro vodiče bez izolace 7 metru, 
(resp. 10 metru u zařízení postaveného do 31.12.1994 )  

Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN 110 kV je ve vzdálenosti 12,0 m od krajního vodiče ( resp. 
15 metru u zařízení postaveného do 31.12.1994) . 
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D. 5. Spoje 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Dálkové kabely 

Obcí prochází  dálkový optický kabel.  

MTS 

MTS v obci jsou provedeny nové telefonní rozvody, uloženy částečně nad zemí na sloupech 
a částečně kabely v zemi. 

Rekonstrukce  telekomunikační sítě v obci byla vypracována dle PD z období 05/1999.  

Místní rozhlas 

V obci je v současné době proveden rozvod místního rozhlasu venkovním vedením, které je upevněno 
převážně na podpěrných bodech venkovního vedení NN. Ústředna MR je umístěna v objektu obecního 
úřadu. 

Distribuce televizního signálu 

V řešeném území je zajištěna následujícími TV vysílači : 

TV Nový Jičín - Veselecký kopec pracujícím na 34.k. (ČT 1) 

TV Brno - Kojál pracujícím na 9.k.(NOVA), 29.k.(ČZ 1) a 46 k. (ČT 2) 

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Stávající způsob trasování spojů a telekomunikací zůstává zachován. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

zák. č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 

Ochranné pásmo kabelového vedení činí 1,50 m od kabelu na každou stranu.  

PODKLADY 

Síť VN, NN,  - SME RZ Přerov a na místě samém. 

Síť VVN  - SME a.s. Ostrava. 

Místní rozhlas – průzkum. 

Veřejné osvětlení – průzkum. 

Trasy místních telefonních kabelů, plánované investice – SPT TELECOM Přerov, 

Dálkové kabely a optické kabely - SPT TELECOM Olomouc, 

Vojenská zařízení - VÚSS Olomouc. 

Digitální podklad části sítí ČEZ Distribuce a.s  VN a NN v lokalitě p. č. 470  dne 3.9.2007 

D. 6. Plynofikace 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V katastru obce Křtomil je v současné době proveden nový rozvod plynu STL. Rozvod plynu je 
proveden od vybudovaného STL plynovodu v obci Lipová, která je napojena na STL plynovod DN 110 
v Dřevohosticích v prostoru DSD Kovo. Plynofikace byla provedena dle generelu plynofikace 
Dřevohostic a okolí schváleného SMP Ostrava.  
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KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Pro navrhované lokality určené k výstavbě, budou provedeny nové rozvody plynu STL, které budou 
napojeny na stávající plynovodní síť v obci.  

tab. 39  Napojení návrhových lokalit bydlení 

lokalita Z11 Je navržena větev lPE 50, která bude napojena na 
stávající rozvod lPE 50.  

lokalita Z9 a Z8 Je navržena společná část rozvodu pro obě 
lokality z lPE 63. Dále je navrženo odbočení pro 
oblast B2. Severní strana lokality B3 bude 
zásobena ze stávajícího rozvodu plynu lPE 63.   

lokalita Z6 Bude napojena   na stávající plynovodní řad v ulici. 

lokalita Z5 Bude napojena na stávající plynovodní řad v ulici. 

lokalitu Z4 Je navrženo prodloužení plynovodu PE 100 
napojené na stávající řad PE 63 v ulici.  

lokalita Z2 Je navržena větev PE 63 napojená na plynovodní 
řad PE 90, který  vede podél hlavní silnice II/150 
v obci.  

 

Celkový počet nově navržených bytových jednotek – maximalistická varianta je 51.  

Požadovaná potřeba zemního plynu: 

Odběr - obyvatelstvo stávající RD a b.j.   117 x 3  = 351 m
3
 

Odběr - obyvatelstvo návrh RD a b.j.   51 x 3    = 153 m
3
 

Odběr - obyvatelstvo celkem               504 m
3
 

 Odběr maloodběratelů 

tab. 40  Odběr maloodběratelů zemního plynu 

Popis odběratele Hodinové maximum (m
3
. hod

-1
) Roční maximum (1000 m

3
. rok

-1
) 

Neevidováno 0 0 

Ostatní 8 12 

Celkem 8 m
3
. hod

-1
 12 m

3
. rok

-1
 

Odběr velkoodběratelů 

Žádný. 

 

ROČNÍ POTŘEBA 

tab. 41  Roční potřeba zemního plynu  

Odběr kategorie Výpočet Výsledek 

Obyvatelé  174 x 3 000 m
3
. rok

-1
  522 000 m

3
. rok

-1
 

Maloodběratelé 8 000 m
3
. rok

-1
 12 000 m

3
. rok

-1
 

Velkoodběratelé  0 m
3
. rok

-1
 0 m

3
. rok

-1
 

Celkem -             534 000 m
3
. rok

-1
 

Celková potřeba zemního plynu:   626 m
3
/hod. 
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OCHRANNÁ PÁSMA  

zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

Ochranná pásma plynovodů  

Ochranné pásmo STL rozvodu v obci činí 1 m na obě strany od půdorysu potrubí, u technologických 
objektů pak 4 m na všechny strany od půdorysu.  

PODKLADY 

Stávající zpracované generely firma AGP Olomouc. 

Jednání s SmP a.s. Ostrava      04/01 

Projekt „Plynofikace obce Křtomil“    04/99 

Místní šetření a projednání s DO.    04/99 

Platné ČSN, THP ukazatele, platné a související ČSN 7360 05, 3864 10, 3864 17, 3864 13, zákon 
č. 458/2000 Sb. 

D. 7. Zásobování teplem 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 
elektrické energie. Lokální vytápění rodinných domů je řešeno individuálními kotli. Objekty občanské 
vybavenosti a podnikatelských aktivit mají samostatné kotelny. 

Jsou respektovány zásady Územní energetické koncepce Olomouckého kraje – podporovat úspory 
energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů (biomasu) a vytvářet územní předpoklady pro 
rozvoj a vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů. Pro lokální zásobování teplem a elektřinou zvážit využití 
kombinované výroby elektřiny a tepla využívající biomasy. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Stávající koncepce zásobování teplem bude zachována. Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů 
bude preferovat využití zemního plynu s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie 
a obnovitelných zdrojů.  

D. 8. Nakládání s odpady 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Zákon č.  185/2001 Sb. v platném znění o odpadech, stanovuje povinnosti právnických a fyzických 
osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. 
pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 
předpokládá na lokální úrovní budování komplexních ekologických dvorů zajišťující třídění a separaci 
odpadů a velké třídící a recyklační linky ve větších přirozených centrech. 

Nakládání s komunálním odpadem v obci Křtomil je upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze 
platných zákonných předpisů. Kromě běžného svozu komunálního odpadu, organizuje obec 
separovaný sběr plastů a 1x ročně svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V Křtomili se 
s výstavbou samostatného ekologického dvora neuvažuje. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Stávající koncepce nakládání s odpadem bude zachována. 
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E.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání 

ložisek nerostů a ploch pro jeho technické 

zajištění 

Na katastru nejsou evidovány žádné prognózní zdroje surovin, výhradní ložiska nerostných surovin, 
chráněná ložisková území ani dobývací prostor.  

F.  Návrh místního územního systému ekologické 

stability 

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z teze, že je třeba od sebe oddělit 
jednotlivé ekologicky relativně labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů 
a naopak, že pro uchování přirozeného genofondu krajiny je třeba vzájemně propojit izolovaná 
přirozená stanoviště rostlinných společenstev (a na ně vázaných druhů živočichů) pro území 
charakteristických. Těmto požadavkům odpovídá metoda vytváření územních systémů ekologické 
stability krajiny - ÚSES. 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou - biocentrum, 
biokoridor, interakční prvek. 

V roce letech 1996 až 1997 byl na území katastru zpracován generel místního ÚSES (Kolářová 
a spol.). 

V rámci konceptu ÚP Křtomil bylo provedeno sjednocení generelu místního ÚSES s ÚP VÚC 
Olomoucké aglomerace (který vychází z územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR - Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability).  Regionální biocentrum Ochozy 
navržené k vymezení nezasahuje dle tohoto sjednocení do řešeného území. Dle zmíněného ÚTP je 
západní část řešeného území začleněna do ochranné zóny osy nadregionálního biokoridoru 
mezofilních hájových ekosystémů – K151.  

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je pro ochrannou zónu NRBK, která tvoří 2 km široký 
pruh z každé strany vymezené osy NRBK, nutno respektovat nahuštění sítě lokálních prvků ÚSES 
(pokud možno) stejného charakteru jako osa NRBK. V ochranné zóně nadregionálního biokoridoru 
jsou všechny segmenty ÚSES nižší hierarchické úrovně (regionální a lokální), významné krajinné prvky 
a ekosystémy se stupněm ekologické stability tři a výše chápány jako součást nadregionálního 
biokoridoru.  

Katastrálním územím Křtomil prochází dvě větve lokálního ÚSES. Severně od obce je navržena do 
rozsáhlých ploch zemědělsky využívané půdy lokální větev normální hydrické řady - BK 7/57    
směřující do lokálního biocentra situovaného lesních porostech Radkovsko - BC 6/57.  V jižní 
a jihovýchodní části k.ú. je situována větev zamokřené až mokré hydrické řady. Na této větvi 
využívající pro svou trasu levostranný přítok Bystřičky BK 1/72, BK 9/57 a nefunkční náhon BK 9/57 je 
situováno lokální biocentrum BC 8/57,72. Severně od komunikace je Křtomil - Bystřice pod Hostýnem 
je tato větev vedena po bezejmenném toku na hranici k.ú. (dle generelu náležejícímu sousedícímu 
okresu Kroměříž).  

Navržený systém biokoridorů a biocenter je v generelu ÚSES i územním plánu doplněn o interakční 
prvky. Jako interakční prvky jsou zde navržena stromořadí kolem hlavních polních cest, doprovodná 
vegetace vodních toků, drobné remízky či porosty na mezích, navržené prvky protierozní ochrany.   

Důležitým úkolem z hlediska budoucího vytváření ÚSES je zpracování dalších stupňů projektové 
dokumentace - plánu a projektu ÚSES. Plán a projekt ÚSES tvoří základní součásti návrhu 
komplexních pozemkových úprav, hlavního nástroje tvorby harmonické kulturní krajiny. 
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ÚSES je v souladu s úst. § 4 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem.  

POPIS PRVKŮ ÚSES 

Popis jednotlivých prvků ÚSES je proveden v textových tabulkách, převzatých z generelu lokálního 
ÚSES (Kolářová a spol., Brno, 1996).Součástí tabulek jsou následující položky: 

1. Číslo mapového listu 

Na prvním místě je uvedeno číslo mapového listu 1 : 10 000 v pomocném kladu okresu Přerov, tak jak 
byl zpracován generel ÚSES. V závorce je uvedeno číslo v rámci celostátního kladu. Pokračuje-li 
prvek na některém ze sousedních mapových listů, je tato informace rovněž uvedena. 

2. Označení prvku ÚSES 

Každý prvek ÚSES je v rámci daného mapového listu specifikován dvěma písmeny a číslicí. Písmenná 
část kódu může nabývat hodnot BC, BK, IP, kde: 

 BC = biocentrum, 

 BK = biokoridor, 

 IP = interakční prvek. 

Číslice označuje pořadí vybraného typu prvku. Číslice v závorce označuje pořadí vybraného typu prvku 
v rámci mapového listu dle původního generelu ÚSES. 

3. Kategorie prvku ÚSES 

Položka obsahuje slovy vyjádřenou kategorii (biocentrum, biokoridor, interakční prvek) prvku a jeho 
biogeografický význam (nadregionální, regionální, lokální). 

4. Název prvku ÚSES 

Pro název vybraného prvku ÚSES je využíváno především místních názvů, patrných z mapových 
podkladů. 

Biocentrum má vždy uveden jednoznačný název prvku, který je pro zájmové území jedinečný 
a neopakuje se. V případě, že není v mapě uveden místní název, přiřazuje biocentru název projektant. 

Neexistuje-li místní název v prostoru trasy biokoridoru, či v místě interakčního prvku, není název prvku 
uveden. Naopak se může u těchto prvků ÚSES opakovat název prvku v případě, že pro prostor 
se stejným názvem (např. název vodního toku) je navrženo několik těchto prvků. 

5. Název k.ú. 

Uveden je název všech katastrálních území, do kterých daný prvek v řešeném území zasahuje. 
V závorce je uvedeno předpokládané, nebo z dříve zpracovaných generelů známé pokračování prvku 
mimo řešené území. 

6. Stanovištní podmínky 

Stanovištní podmínky jsou uváděny pomocí kódů skupin typů geobiocénů. 

7. Lesní porosty 

Položka je vyplněna pouze v případě, zasahuje-li prvek na lesní půdu 

8. Stupeň ekologické stability 

Stupně ekologické stability jsou značeny arabskými číslicemi 

 1 - první stupeň, 

 2 - druhý stupeň, 

 3 - třetí stupeň, 

 4 - čtvrtý stupeň, 

 5 - pátý stupeň. 
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Uvedeny jsou stupně ekologické stability, které se v rámci prvku vyskytují vzestupně (nestabilní – 
vysoce stabilní). 

 

9.  Výměra plošných prvků (ha), délka liniových prvků (m) 

10. Kostra ekologické stability 

Položka vyjadřuje vztah prvku ÚSES ke kostře ekologické stability. Zapsány jsou údaje o chráněných 
územích a ekologicky významných krajinných segmentech (EVKS), které souvisejí s prvkem ÚSES. 

11. Stručná charakteristika stávajícího stavu 

Součástí popisu je především charakteristika způsobu využití a stavu vegetačního krytu. Jednotlivě 
jsou uváděna i specifika, pro prvek charakteristická (např. expozice, zoologický význam atd.). 

12. Návrh základních opatření 

Zde jsou uvedena heslovitě základní opatření, která je nutno provést, aby prvek plnil v rámci ÚSES 
svou funkci. 

tab. 42  Přehled prvků ÚSES 

1. 57 (25-13-20) 

2. BC6 

3. lokální biocentrum 

4. Karlovsko 

5. Křtomil 

6. 2B3, 2BC4 

7. 205D 

8. 2,3,4,5 

9. 8.00 

10.  

11. Lesní společenstva přírodě blízkého a přirozeného charakteru (dominuje dub, méně lépa, jasan, 
vtroušeně bříza). V severní části zasahuje do porostu enkláva kulturní louky. 

12. Podporovat současnou dřevinnou skladbu. Louku obhospodařovat extenzivně, popř. zalesnit 
autochtonními dřevinami. 

1. 57 (25-13-20), 72 (25-13-25) 

2. BC8 

3. lokální biocentrum 

4. V lískách 

5. Křtomil 

6. 2BC4(5), 2B3 

7. 425C, 424D 

8. 2,3,4 

9. 3.00 

10.  

11. Údolí bezejmenného toku s lesními porosty na svazích. V dřevinném patře se nachází jasan ztepilý, 
dub lesní, lípa malolistá, habr obecný, bříza bílá, z křovin svída krvavá, růže šípková 

12. Podporovat přírodě blízkou dřevinnou skladbu. 

1. 57 (25-13-20) 

2. BK7 

3. lokální biokoridor 
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4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7. 205L 

8. 1,2,3,4 

9. 2000 

10. Vymezený EVSK 

11. Orná půda ohrožená erozí. V jihozápadní části trasy biokoridoru prochází izolovaným lesním porostem 
(dub, osika, olše, lípa, jasan, ojediněle bříza). 

12. Vytvořit mozaiku ploch trvalé vegetace s protierozní funkcí. Skupiny stromů či keřů prostřídat 
s travnatými plochami. Výsadba dřevin dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. BK9 

3. lokální biokoridor 

4.  

5. Křtomil 

6. 2BC4 (5) 

7. 425A, B, D 

8. 2,3,4 

9. 1200 

10.  

11. Úzké údolí, pravostranného přítoku Bystřičky zarostlé vrbou křehkou, dubem letním, lípou malolistou, 
jasanem ztepilým. Vtroušeně bříza bílá a jeřáb obecný. V severní části rekonstruovat břehový porost. 

12. Ponechat vývoji jižní část, v severní části rekonstruovat břehový porost. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP29 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 600 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP30 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2BC, 2B3 

7.  

8. 1 
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9. 600 

10.  

11. Orná půda v prostoru dna deprese, ohrožení vodní erozí. 

12. Realizovat zatravnný průleh prostorově stabilizovanými autochtonními dřevinami. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP31 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1 

9. 900 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP36 

3. interakční prvek 

4. Bystřička 

5. Dřevohostice, Lipová, Křtomil 

6. 2BC4 (5) 

7. 205N, 420J 

8. 2,3,4 

9. 2000 

10.  

11. Upravený tok Bystřičky. V západním úseku s doprovodem klonovaných topolů, v nižším patře vrba a 
olše. Ve středním úseku prochází zastavěnou částí obce a zahradami, v doprovodu převažují 
eutrofizovaná travinobylinná společenstva. Ve východním úseku levostranný doprovod vzrostlých 
dřevin (jasan, vrba, dub, líska, svída, brslen). 

12. Revitalizovat tok Bystřičky mimo zastavěné území. Vysázet břehový porost z dřevin dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP37 

3. interakční prvek 

4.  

5. Křtomil 

6. 2BC4 

7. 205E 

8. 4 

9. 1,20 

10.  

11. Údolí dvou občasných vodotečí přírodě blízkého charakteru se vzrostlými dřevinami (olše, dub, vrba, 
osika, bez černý). 

12. Ponechat v současném stavu. 
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1. 57 (25-13-20) 

2. IP38 

3. interakční prvek 

4.  

5. Křtomil 

6. 2BC4(5) 

7.  

8. 2,3 

9. 800 

10.  

11. Upravený pravostranný přítok Bystřičky s mezernatým břehovým a doprovodným porostem olše 
lepkavé, místy vrby, hojně rákos. 

12. Revitalizovat vodní tok a doplnit břehové porosty. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP39 

3. interakční prvek 

4.  

5. Křtomil 

6. 2BC4(5) 

7.  

8. 3. 

9. 0,80 

10.  

11. Drobný rybník. V severní části břehový porost dřevin (vrba, bříza, olše), v přítokové části vrby, sítiny, 
orobinec, ostřice. V jižní části břehové porosty chybí, pouze doprovodné pásy eutrofizovaných 
travinobylinných společenstev místy s jednotlivými vrbami či slivoněmi. 

12. Dosázet břehové a doprovodné porosty z autochtonních dřevin dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP40 

3. interakční prvek 

4.  

5. Křtomil 

6. 2BC4(5) 

7.  

8. 2 

9. 300 

10.  

11. Upravená vodoteč s doprovodem silně eutrofizovaných travinobylinných společenstev, ojediněle 
ovocné dřeviny. 

12. Provést revitalizaci vodního toku. Vysázet břehový porost z dřevin dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP41 

3. interakční prvek 

4.  
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5. Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1 

9. 750 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP42 

3. interakční prvek 

4.  

5. Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 600 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP43 

3. interakční prvek 

4.  

5. Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 500 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP44 

3. interakční prvek 

4.  

5. Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 500 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 
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12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP59 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 60 

10.  

11. Travnatá cesta. 

12. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP62 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 500 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP63 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 400 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP63 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 
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7.  

8. 1. 

9. 400 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP64 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 380 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP65 

3. interakční prvek 

4.  

5. Lipová, Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1. 

9. 380 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP66 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1,2 

9. 700 

10.  

11. Polní cesta s bohatě kvetoucími travinnobylinnými pásy a stromořadím slivoní. 

12. Chránit, doplňovat výsadby ovocných dřevin. 

1. 57 (25-13-20) 
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2. IP67 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 3,4 

9. 1,20 

10. Vymezený EVSK 

11. Výrazná erozní rýha – strž ve svahu S expozice zarostlá vrbou křehkou, dubem letním, břízou bílou, 
třešní ptačí, vrbou jívou, zplaněnými ovocnými dřevinami. K dřevinným porostům přiléhají drobné 
polokulturní louky s pestrým druhovým složením. V porostech dominuje vedle trav třezalka tečkovaná, 
zvonek klubkatý, chrpa latnatá, mateřídouška ob., hlaváč aj. 

12. Vyhlásit jako VKP, chránit , louky kosit. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP68 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1 

9. 280 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP69 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1 

9. 450 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP70 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 
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7.  

8. 1 

9. 600 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP72 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1 

9. 800 

10.  

11. Orná půda ohrožená erozí. 

12. Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP73 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7. 425A 

8. 4 

9. 6.00 

10. Vymezený EVSK 

11. Lesní společenstva přírodě blízkého charakteu (převládá dub, méně lípa, jasan, habr, olše, bříza) ve 
svahu S až V expozice. Na okraji kruština olšová, brslen evr., růže šípková. V podrostu typické hájové 
druhy – kokořík lékařský, konvalinka vonná, mařinka vonná aj. 

12. Podporovat současnou dřevinnou skladbu. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP74 

3. interakční prvek 

4. Bystřička 

5.  Křtomil 

6. 2BC4 (5) 

7.  

8. 3 

9. 250 

10.  

11. Upravený tok Bystřičky s vyvinutým břehovým a doprovdným porostem (vrba, lípa, dub, javor mléč, 
jasan, bez černý, svída, kalina, místy akát). 
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12. Odstranit akát. 

1. 57 (25-13-20) 

2. IP75 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1 

9. 300 

10.  

11. Polní cesta zcela bez vegetace. 

12. Výsadba stromořadí z domácích dřevin dle STG či ovocných dřevin. 

1. 72 (25-13-25), 57 (25-13-20) 

2. BC8 

3. lokální biocentrum 

4. V lískách 

5.  Křtomil 

6. 2BC4 (5), 2B3 

7. 424C, D 

8. 2,3,4 

9. 3,00 

10.  

11. Údolí bezejmenného toku s lesními porosty na svazích. V dřevinném patře se nachází jasan ztepilý, 
dub letní, lípa malolistá, habr obecný, bříza bílá, z křovin svída krvavá, šípek. 

12. Podporovat přírodě blízkou dřevinnou skladbu. 

1. 72 (25-13-25) 

2. BK1 

3. lokální biokoridor 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2BC4 (5) 

7. 424D, E 

8. 4 

9. 800 

10.  

11. Okraj lesa s drobnou vodotečí. V porostech dominuje dub letní, doprovázený lípou malolistou a habrem 
obecným, v klenbovém společenstvu toku převládá olše lepkavá. Přilehlé zemědělské pozemky jsou 
zorněny těsně k lesu, rozhraní mezi lesem a zemědělskou kulturou je silně ruderalizováno. 

12. Vytvořit cestu mezi zemědělskou kulturou a okrajem lesa. Zabránit další ruderalizaci a splachům z polí. 

1. 72 (25-13-25) 

2. IP66 

3. interakční prvek 

4.  
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5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1,2 

9. 700 

10.  

11. Polní cesta s bohatě kvetoucími travinnobylinnými pásy a stromořadím slivoní. 

12. Chránit, doplňovat výsadby ovocných dřevin. 

1. 72 (25-13-25) 

2. IP72 

3. interakční prvek 

4.  

5.  Křtomil 

6. 2B3 

7.  

8. 1 

9. 800 

10.  

11. Polní cesta s bohatě kvetoucími travinnobylinnými pásy a stromořadím slivoní. 

12. Chránit, doplňovat výsadby ovocných dřevin. 

G.  Zvláštní zájmy – obrana státu 

V řešeném území nejsou evidovány objekty a zařízení ve vlastnictví  ČR – Ministerstva obrany. 
Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, 
vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Úsek nemovité infrastruktury Olomouc: 

- výstavba souvislých kovových překážek, 

- výstavba větrných elektráren, 

- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem, 

- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení, 

- výstavba a rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy, 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů včetně zařízení, 

- výstavba vedení VN a VVN, 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiová, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základové stanice…), 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky). 
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IV.   INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU 

S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, POPŘ. ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO 

STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO 

RESPEKTOVÁNO  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj není součástí řešení Územního plánu Křtomil, protože Zadání 
územního plánu obce Křtomil neobsahovalo požadavek na jeho zpracování. Návrh územního plánu byl 
upraven dle ust. § 188 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

 

V.   VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL  

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. 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., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí katastrální území Křtomil členěno viz. 
tabulka. 

tab. 43  Struktura půdního fondu v území 

Obec Křtomil Plocha (ha) Relativní vyjádření (%) 

Celková výměra půdního fondu 403,54 100,0 

Zemědělská půda celkem 339,91 84,2 

 z toho  orná půda 309,16 76,6 

  zahrady 12,62 3,1 

  ovocné sady 4,01 1,0 

  louky 8,4 2,1 

  pastviny 5,72 1,4 

Lesní pozemky 33,07 8,2 

Vodní toky a plochy 3,8 0,9 

Zastavěné plochy 7,36 1,8 

Ostatní plochy 19,40 4,8 
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Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda zabírá v katastru čtyři pětiny z celkové výměry a 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. 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 odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů. 

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. 

Celé katastrální území Křtomil leží v klimatickém regionu MT3 - mírně teplém, vlhkém, v kódu BPEJ 
označeném číslicí 6. Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny tyto: 

13 - Hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových 
a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké spodině; závislé 
na dešťových srážkách. Nacházejí se v jihozápadní části katastru.  

14 - Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových 
hlínách a svahovinách; středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé. 
Dominantní půdní typ v katastru, leží na nich část současně zastavěného území. 

58 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké,  vodní poměry místně méně příznivé, 
při odvodnění příznivé. Tyto půdy se táhnou středem katastru v nivě Bystřičky, leží na nich část 
současně zastavěného území obce. 

Z hlediska agronomické kvality půd lze katastrální území Křtomil hodnotit jako nadprůměrné. Severní 
část katastrálního území je povětšinou tvořena bonitně nejcennějšími půdami, zařazenými do I. třídy 
ochrany - tj. půdami pouze výjimečně odnímatelnými ze ZPF. Tyto půdy v malé míře zasahují 
i severovýchodní část zastavěného území. Značná část katastru, včetně převážné části současně 
zastavěného území, je tvořena půdami v daném klimatickém regionu s nadprůměrnou produkční 
schopností, zařazenými do II. třídy ochrany. Dle výše uvedeného metodického pokynu se jedná o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně 
zastavitelné. V menší míře se v jižní části území nacházejí také půdy s průměrnou produkční 
schopností a III. třídou ochrany. Tyto půdy pouze okrajově zasahují jižní část zastavěného území obce.  

Vzhledem k vysoké agronomické kvalitě půd nelze v plné míře dodržet požadavek metodického 
pokynu, který výrazně omezuje možnost výstavby na půdách I. a II. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že 
tyto půdy v drtivé míře převažují v řešeném území, znamenalo by zamítnutí možnosti rozvoje na takové 
plochy prakticky znemožnění rozvoje obce Křtomil. 

Investice do půdy 

V minulosti byla značná část zemědělské půdy (190,46 ha) v katastru Křtomil odvodněna. Meliorační 
opatření byla realizována částečně ve 30. a 40. letech, částečně v 60. letech 20. století, vzhledem 
k jejich stáří by tedy bylo vhodné prověřit funkčnost zařízení. Z návrhových ploch záboru ZPF zasahují 
na odvodněné pozemky pouze lokalita lokálního biokoridoru BK 7/57 a většina interakčních prvků. 
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Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská prvovýroba v území je zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu. 

V areálu zemědělské výroby severně od obce chová ZD Dřevohostice  hovězí dobytek. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je v drtivé převaze tvořena ornou půdou sloučenou 
do velkých celků. Pozemky obhospodařuje ZD Dřevohostice 

V území byly ve prospěch vlastníků půdy nebyly zpracovány jednoduché pozemkové úpravy, 
o zpracování komplexních pozemkových úprav se v současné době neuvažuje. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

K zajištění ekologické stability v území byl v roce 1996. zpracován generel lokálního územního 
systému ekologické stability (Kolářová a spol., Brno). Řešením navrhovaným územním plánem není 
tento systém narušen. 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán  Křtomil počítá s návrhem záboru ploch zemědělské půdy pro: 

- bydlení v rodinných domech 

- rekreaci a sport 

- ČOV 

- dopravu  

- krajinnou  zeleň a veřejná prostranství 

Zábory zemědělské půdy pro stavební funkce budou realizovány zejména na pozemcích uvnitř 
zastavěného území, případně na pozemcích bezprostředně na ně navazujících. Výběr lokalit provázela 
snaha o co nejmenší narušení zemědělského využívání rozsáhlých nezastavěných ploch. 

Zastavěná plocha jednoho rodinného domu včetně nutného zázemí bude činit cca 200 m
2
. Zbývající 

části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy. V bilančním přehledu jsou 
uváděny jak celkové výměry lokalit, tak i plochy reálného záboru 

Rozsáhlé plochy orné půdy se střední až vyšší svažitostí, které pokrývají velkou část katastrálního 
území Křtomil jsou značně postiženy vodní erozí. 

Zemědělská půda v řešeném katastrálním území je vysoce kvalitní, jedná se o půdy zařazené do I., II. 
a III. třídy ochrany. Nelze tedy v plné míře vyhovět požadavku odboru ochrany lesa a půdy MŽP, který 
takovým pozemkům přiznává vysoký stupeň ochrany. Územní plán navrhuje většinu lokalit záboru ZPF 
na půdách v daném případě horší kvality, tj. II. třídy ochrany. 

Popis lokalit  

Lokalita Z2 – lokalita  o celkové rozloze 1,45 ha, v západní části obce, mimo zastavěné území, je 
určena pro výstavbu 10 rodinných domů. Jedná se o lokalitu, která je podmíněna výstavbou veškerých 
sítí.  Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 
0,2 ha, zbývající část pozemků bude nadále  využita jako zahrada. 

Lokalita Z4 – lokalita  o celkové rozloze 0,70 ha, přiléhající na východě k zastavěnému území obce, 
je určena pro výstavbu 4 rodinných domů. Doplňuje zástavbu podél silnice II/150. Jedná se o ornou 
půdu v I. a II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,08 ha, zbývající část 
pozemku bude nadále  využita jako zahrada. 

Lokalita Z5 - lokalita o celkové rozloze 0,078 ha ve východní části zastavěného území, je určena pro 
výstavbu 1 rodinného domu. Doplňuje zástavbu v ulici Trávníky. Jedná se o zahradu ve II. třídě 
ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,02 ha, zbývající část pozemku bude nadále  
využita jako zahrada.  
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Lokalita Z6 - plocha o celkové rozloze 0,74 ha je určena pro výstavbu 3 rodinných domů. V území jsou 
veškeré inženýrské sítě. Doplňuje stávající zástavbu v ulici Trávníky. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě 
ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,06 ha, zbývající části pozemků budou 
využity jako zahrady. 

Lokalita Z8 - plocha o celkové rozloze 1,85 ha,  je určena pro výstavbu 10 rodinných domů. Částečně 
doplňuje zástavbu v  ulici Trávníky. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,2 ha, zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita Z9 - plocha o celkové rozloze 1,78 ha,  je určena pro výstavbu 13 rodinných domů. Jedná se o 
ornou půdu a zahrady ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,26 ha, 
zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita Z11 - plocha o celkové rozloze 1,62 ha, přiléhající na jihovýchodě k zastavěnému území obce, 
je určena pro výstavbu 10 rodinných domů, místních komunikací a ploch veřejné zeleně pro 
technickou infrastrukturu. Jedná se o ornou půdu ve II. a III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,2 ha, zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita Z10 - plocha o rozloze 0,49 ha, mimo zastavěné území, je určena pro rozšíření sportoviště 
(tenisový kurt, případně volejbalové hřiště) pro obyvatele obce. Jedná se o ornou půdu ve II. a III. třídě 
ochrany.  

Lokalita Z3 - plocha o rozloze 0,01 ha je určená pro rozšíření stávající čistírny odpadních vod při toku 
Bystřičky v západní části katastru a přístupovou místní komunikaci. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě 
ochrany.  

Lokalita Z12 - plocha o rozloze 0,05 ha je určená pro výstavbu čistírny odpadních vod při toku Bystřičky 
v západní části katastru a přístupovou místní komunikaci. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany.  

Lokalita Z1 - rozloha plochy koridoru, ve kterém bude umístěna přeložka silnice II/150 a účelové 
komunikace zajišťující přístup na pozemky, činí 12,39 ha. Jedná se o ornou půdu a zahradu v I. a  II. 
třídě ochrany.  

Plocha koridoru pro silniční dopravu - je vymezena pouze jako plocha pro pozemky přeložky silnice II. 
třídy, účelové komunikace zajišťující prostupnost území a pozemky, na kterých jsou umístěny součásti 
komunikace jako např. doprovodná zeleň.  

V záborech vydaných ZÚR Olomouckého kraje není tento úsek bilancován (nesrovnalost - okolní obce 
bilancovány jsou). Šířka koridoru je upravena, není vymezován v šířce 200,0 m na obě strany od osy 
(dle ZUR Olomouckého kraje), vzhledem k tomu, že by se jednalo o nereálné vymezení, zasahující do 
stávajících ploch bydlení. Zábor je upřesněn v území, kde je již trasa silnice dlouhodobě stabilizována. 
Ve východní části v návaznosti na Zlínský kraj nelze upřesnit rozsah koridoru, musí být uvedeny do 
souladu ZUR Zlínského kraje a Olomouckého kraje. 

Výměra skutečného záboru bude upřesněna v další projektové dokumentaci. Na základě znalosti 
požadovaných parametrů přeložky silnice II/150 a při ponechání rezervy na zemní práce s přeložkou 
spojené (15%), byl proveden odborný odhad záboru, který pro přeložku činí 2,15 ha. 

Lokalita Z7 - plocha o rozloze 0,48 ha je určená pro plochy dopravní infrastruktury - vybudování 
místních komunikací, účelové komunikace a pásů zeleně pro technickou infrastrukturu. Plochy zajistí 
obslužnost lokalit Z8 a Z9. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany.  

Lokalita Z13 - plocha o rozloze 0,04 ha je určená pro dobudování místní komunikace - propojení 
s Bystřicí pod Hostýnem - Rychlovem a vybudování obratiště. Komunikace bude sloužit i jako 
cyklostezka, bude zajištěna prostupnost území. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany.  

Lokalita P1 - plocha o rozloze 0,04 ha je určená pro realizaci veřejného prostranství. Jedná se o plochu 
v centrální části, která výraznou měrou zlepší kvalitu a estetickou úroveň území. Dojde k asanaci 
stávajícíh objektů -  rodinného domu v asanačním stavu  a bývalé hasičské zbrojnice. Jedná se o 
zahradu  ve II. třídě ochrany.  

Lokalita P2 - plocha o rozloze 0,05 ha je určená pro realizaci místní komunikace a bezprostředního 
okolí upraveného jako veřejného prostranství. Jedná se o plochu v centrální části, kdy řešení vstřícné 
křižovatky umožní bezpečný příjezd do lokality Z10 a Z11. Jedná se o zahradu  ve II. třídě ochrany.  
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Lokalita Z14 - plocha o celkové rozloze 0,1 ha je určená pro plochu veřejného prostranství, jedná se 
o zázemí lokality bydlení Z9. Jedná se o trvalý travní porost  ve II. třídě ochrany.  

Lokalita Z15 - plocha o celkové rozloze 0,17 ha je určena pro vodní plochu, která je součásti 
protierozních opatření (přívalové vody) v území. Jedná se o trvalý travní porost  ve II. třídě ochrany. 

Lokalita Z16 - plocha o celkové rozloze 0,21 ha je určena pro plochy smíšené nezastavěného území – 
plochu suché nádrže, která je součásti protierozních opatření  v území. Jedná se o trvalý travní porost 
ve II. třídě ochrany. 

Lokalita Z17- plocha o celkové rozloze 0,77 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně, která bude 
součástí územního systému ekologické stability jako lokální biokoridor. Jedná se o ornou půdu v I. a II. 
třídě ochrany. 

Interakční prvky - plocha o celkové rozloze 4,68 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně, která bude 
součástí územního systému ekologické stability jako interakční prvky. Jedná se o ornou půdu v I. a II. 
třídě ochrany. 

Územní plán navrhuje v obci Křtomil lokality ke změně funkčního využití celkem na 21,41 ha pozemků 
náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 4,37ha (bydlení – 1,02 
ha, občanské vybavení - rekreace a sport - 0,44 ha, plochy technické infrastruktury 0,06 ha a plochy 
dopravní infrastruktury 2,71 ha, veřejná prostranství – 0,14) zbývající výměra (0,92 ha) bude využita 
jako zahrady u objektů bydlení. A plocha 12,39 ha je plocha koridoru přeložky silnice II/150, kterou 
v této dokumentaci nelze upřesnit.  

Na výměře 5,45 ha zemědělských pozemků se předpokládá zábor a změna funkce k realizaci prvků 
ÚSES - lokální biokoridor a interakční prvky. Na výměře 0,38 ha dojde k realizaci protierozních 
opatření (vodní plocha a suchý poldr).  

V obci je navrženo velké množství pozemků určených pro funkci bydlení z toho důvodu, že jen velmi 
těžko s ohledem na majetkoprávní vztahy lze určit, které budou pro tuto funkci využity. Reálný odhad 
je, že k záboru fakticky dojde pouze na třetině navrhovaného území. 

PŘEHLED BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK V KATASTRU  

DOTČENÝCH UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU 

tab. 44  Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru  dotčených uvažovanou výstavbou 

BPEJ Třída ochrany zemědělské půdy 

6.13.00 II 

6.13.10 II 

6.14.00 I 

6.14.10 II 

6.14.40 III 

6.14.50 III 

6.58.00 II 
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tab. 45  Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF  

Ozn. lokality  Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra (ha) Třída ochrany 
ZPF 

Z2  bydlení v RD  6.58.00 1,44 II 

p.č.470   mimo zastavěné území orná   

   6.14.10 0,01  

   orná   

      

  výměra lokality  1,45  

  z toho zábor  0,2  

Z 4  bydlení v RD   6.58.00 0,39 II 

p.č. 505/1  mimo zastavěné území orná   

   6.14.00 0,31 I 

   orná   

      

  výměra  lokality  0,70  

  z toho zábor  0,08  

Z5 bydlení v RD  6.58.00  II 

p.č.222   mimo zastavěné území zahrada 0,08  

      

  výměra lokality  0,08  

  z toho zábor  0,02  

Z6 bydlení v RD  6.58.00  II 

p.č.224, 225,   mimo zastavěné území orná         0,5  

226, 227      

  výměra lokality  0,50  

  z toho zábor  0,06  

Z8  bydlení v RD  6.58.00  II 

p.č. 241-236, 
234, 233 

  mimo zastavěném území orná 1,85  

      

  výměra  lokality  1,85  

  z toho zábor  0,2  

Z9  bydlení v RD  6.58.00  II 

p.č. 255,259,    mimo zastavěné území orná 1,63  

258,257,256,   6.58.00  II 

246,244   mimo zastavěné území zahrada 0,15  

      

  výměra  lokality  1,61  

  z toho zábor  0,26  

Z11  bydlení v RD včetně 
komunikací a ploch 

 6.14.50  II 
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Ozn. lokality  Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra (ha) Třída ochrany 
ZPF 

veřejné zeleně 

p.č. 310 , 521  

 

  mimo  zastavěné území orná 0,11  

   6.58.00  II 

   mimo  zastavěné území orná 0,01  

   6.58.00  II 

   mimo zastavěné území orná 0,03  

   6.14.50  II 

  v i mimo zastavěné 
území 

orná 1,02  

   6.14.10  II 

  mimo zastavěné území orná 0,45  

      

  výměra lokality  1,62  

  z toho zábor  0,2  

celkem 

bydlení 

 výměra lokalit  7,81  

  z toho zábor  1,02  

Z10 sport a rekreace   6.58.00  II 

p.č.520, 519   mimo zastavěné území  orná 0,34  

   6.14.00  I 

   mimo zastavěné území orná 0.02  

   6.58.00  II 

   mimo zastavěné území pastvina 0,08  

   6.14.50  I 

  mimo zastavěné území pastvina 0,04  

  zábor  0,48  

rekreace 

celkem 

   0,48  

Z3  ČOV   6.58.00  II 

p.č.470   mimo zastavěné území orná 0,01  

      

  zábor  0,01  

      

Z12  ČOV   6.58.00  II 

p.č.543   v zastavěném území   louka 0,05  

      

  zábor  0,05  

technické 

plochy celkem 

 zábor  0,06  
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Ozn. lokality  Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra (ha) Třída ochrany 
ZPF 

Z1  doprava   6.14.10  II 

471, 476, 479,    mimo zastavěné území  orná 1,52  

83/3, 83/2,     6.14.10  II 

504, 105, 109-
115, 118/1, 

117, 116, 501, 
502,  104, 106-

108 

  mimo zastavěné území zahrada 0,17  

   6.14.10  II 

  v zastavěném území zahrada 0,06  

   6.14.00  I. 

  mimo zastavěné území zahrada  2,19  

   6.14.00  I. 

  mimo zastavěné území TTP 0,04  

   6.14.00  I. 

  mimo zastavěné území orná 7,16  

   6.58.00  II. 

  mimo zastavěné území orná 1,03  

   6.58.00  II. 

  mimo zastavěné území TTP 0,22  

      

                     výměra lokality  12,39  

  zábor  2,15  

      

Z7 doprava  6.58.00  II 

255 – 259,   mimo zastavěné území orná 0,48  

246, 244,      

242-233  zábor  0,48  

P2  doprava   6.58.00  II 

302   v zastavěném  území zahrada 0,05  

      

  zábor  0,05  

Z13 doprava  6.58.00  II 

195/1  v zastavěném území pastvina 0,04  

      

  zábor  0,04  

doprava 

celkem 

 výměra lokalit           12,96  

  Z toho zábor            2,71  
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Ozn. lokality  Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra (ha) Třída ochrany 
ZPF 

P1  veřejné prostranství  6.58.00  II 

p.č.383   zastavěné území zahrada 0,04  

      

  zábor  0,04  

Z14 veřejné prostranství   6.58.00  II 

p.č. 262   mimo zastavěné území TTP 0,1  

      

  zábor  0,1  

      

veřejné 

prostranství  

celkem 

 zábor  0,14  

Výměra navrhovaných lokalit zástavby celkem 21,41  

Skutečný zábor ZPF celkem 4,37  

 

tab. 46  Změna kultury pro vodní plochu a plochu suché nádrže 

Ozn. lokality  Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra (ha) Třída ochrany 
ZPF 

Z15 vodní plocha  6.58.00  II 

p.č. 262  mimo zastavěné území TTP 0,17  

      

  zábor  0,17  

Z16 suchá nádrž ( poldr)  6.58.00  II 

p.č. 515  mimo zastavěné území TTP 0,21  

      

  zábor  0,21  

Výměra navrhovaných lokalit celkem         0,38  

 

tab. 47  Změna kultury pro prvky ÚSES 

Ozn. lokality  Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra (ha) Třída ochrany 
ZPF 

Z17  biokoridor  6.14.10  II 

p.č.471, 472 
473, 475  

 mimo zastavěné území orná půda 0,59  

   6.14.00  I 

   orná půda 0,18  

      

  z toho zábor  0,77  
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
lesní půdní fond 

V řešeném území dojde k záboru lesního půdního fondu. 

21.3. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(zákon č. 289/95 Sb.) 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Lokalita Z13 - plocha o výměře 0,02 ha. Zábor pro místní komunikaci, která je na části pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa. Pozemek se nachází  při hranici s Bystřicí pod Hostýnem - Rychlovem. 
Na sousedním katastru je až po tento pozemek vybudována místní komunikace. Navrhovaným 
řešením dojde k propojení obou obcí. Využití se předpokládá zejména pro cyklisty a pěší. Trasa je 
zakreslena pouze schematicky, musí být upřesněna projektem s ohledem na vzrostlé dřeviny. Odnětí 
PUPFL bude předmětem následných řízení. 

tab. 48  Bilance jednotlivých záborů LPF 

Označ. 
lokality 
záboru 

Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kultura Výměra (ha) 

 

Z13  

p.č.510 

ostatní plocha - místní 
komunikace 

mimo zastavěné 
území 

lesní pozemek  
0,02 

dotčené plochy LPF 0,02 

 

Realizací suché nádrže  (poldru) – lokalita Z16 -  p.č. 514, 516, 518, 524 nedochází k záboru LPF. 
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