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

v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

 
 
Z hlediska koordinace využití území z hlediska širších vztahů bylo řešení koordinováno s okolními obcemi 
a jejich schválenými, případně rozpracovanými ÚPD. 
Navržené řešení je plně v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, kterou je 
v současné době ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace. Všechny jevy z něho vyplývající pro řešené území 
jsou zapracovány a zohledněny v řešení územního plánu. 
 
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

Navržené řešení je plně v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Všechny 
jevy z něho vyplývající pro řešené území jsou zapracovány a zohledněny v řešení územního plánu.  

Pro řešené území z hlediska změny č.1 nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 
Konkrétně jsou respektovány tyto dokumenty: 

o Politika územního rozvoje ČR schválená usn. vlády č.561 ze dne 17.5.2006 
o Zásady územního rozvoje , které Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné podle 

ustanovení § 7 odst. 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 téhož zákona a dle § 171 a 
následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po projednání na zasedání 
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. února 2008 a v souladu s usnesením 
UZ/21/32/2008, formou opatření obecné povahy vydal Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje. 

o PRÚOOK 
 
Všechny jevy z něho vyplývající pro řešené území jsou zapracovány a zohledněny v řešení územního 
plánu. 
 
Širší vztahy 

Obec Lobodice se nachází v okrese Přerov (v jeho západní části, cca 9 km od Přerova). 
Zastavěné území obce je v nadmořské výšce cca 195-203 m nad mořem. Komunikační sítí II. a III. třídy je 
obec Lobodice vhodně napojena na vyšší sídelní centra –Tovačov, Kojetín, Přerov, Olomouc. 

Z hlediska vyjížďky a dojížďky za prací lze konstatovat, že obec Lobodice (i přes výrazný podíl 
místních pracovních míst) má pozitivní bilanci vyjíždějících a dojíždějících za prací. Vyjíždějící obyvatelé 
směřují zejména do vyšších center v sídelní struktuře.  

Přestože organizační struktura osídlení přestala fungovat na administrativně stanovených 
vztazích a vazbách, nadále existuje vazba mezi bývalou spádovou obcí Lobodice a Tovačov, vazba na 
Přerov byla znovu posílena spádovostí k Přerovu jako k městu s rozšířenou působností. Jedná se o 
spádovost především ke školství, státní správě, zdravotnictví, pracovním příležitostem, kulturou a 
službami. 

Z hlediska širších územních vztahů je obec začleněna do systému nadřazené silniční sítě, do 
regionálního systému ekologické stability a rovněž je napojena na nadřazené sítě technické infrastruktury. 

Řešení územního plánu bude vycházet a respektovat nadřazenou ÚPD – ZÚR. 
 
Obce Lobodice se dále dotýká strategický dokument: Program rozvoje - Střední Haná. 
Zpracování územního plánu obce Lobodice naplní část cílů strategie rozvoje mikroregionu 

Střední Haná. 
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Obec Lobodice nemá schválenou územně plánovací dokumentaci , na kterou by mohl 
zpracovaný Územní plán obce Lobodice navázat. 

Obec Lobodice nemá ani zpracovanou urbanistickou studie ani jiný územně plánovací 
podklad. 
 
Postavení obce v systému osídlení 

Přestože organizační struktura osídlení přestala fungovat na administrativně stanovených 
vztazích a vazbách, nadále existuje vazba s městem Tovačov, a to zejména v oblasti pracovních 
příležitostí, základního školství a základní zdravotnické péče. Další spádovost především k vyššímu 
školství, zdravotnictví, pracovním příležitostem, kulturou, státní správou a službami směřuje do Kojetína, 
Prostějova, Přerova a Olomouce. 
 
 
Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Řešeného území se z hlediska dopravy dotýkají zájmy silniční dopravy – stávající silnice   III/ 
třídy a soustava místních a účelových komunikací. 

Zastavěným územím obce prochází silnice III/43518 a III/43519, které zajišťují obslužnou funkci 
pro přilehlou zástavbu (v zastavěném území obce) a zároveň napojují obec v rámci širších územních 
vztahů. 

Hromadná přeprava osob je zajišťována linkovými autobusy Connex Morava. Železniční 
spojení je umožněno prostřednictvím železniční stanice Kojetín nebo Přerov, ležící na železniční trati ČD 
č. 270.  Železniční trať č.270 leží jižně od řešeného území (bez přímého vztahu k řešenému území). 
Řešeným územím prochází trasa železnice č.334 Kojetín-Tovačov, která je však využívána pouze pro 
nákladní dopravu. Téměř celé řešené území se nachází v ochranném pásmu vzletových a přistávacích 
prostorů Letiště Přerov. Veškerá výstavba nad rámec stávajících výškových poměrů v území musí být 
z hlediska OP vzletových a přistávacích prostorů projednána v VUSS Olomouc. 

Katastrálním územím obce je plánováno vedení nadřazené sítě technické infrastruktury – 
vedení velmi vysokého napětí 22 kVA. 

Z hlediska zásobování vodou je obec napojena na oblastní vodovod, který vede přes řešené 
území.  

Dále je řešené území napojeno na rozvody STL plynovodu a sdělovací rozvody.  
Odkanalizování obce je řešeno v rámci navržené koncepce odkanalizování obce. 

 
 
Širší vztahy ÚSES  a dalších přírodních systémů  

Z hlediska širších územních vztahů je obec začleněna do systému ÚSES. V řešeném území 
jsou umístěny pouze prvky místního ÚSES, které navazují na prvky ÚSES na okolních katastrech. 
 
 
1.2 Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění 

pokynů pro zpracování návrhu 
 

Urbanistická koncepce a prostorová regulace 
-objekty místního uměleckého a historického významu (kříže, kaple); 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace je uveden jejich výčet. 
-historický půdorys obce, zohlednit venkovská charakter zástavby v její historické části; 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace-venkovský charakter je respektován. 
-stávající měřítko a výškovou hladinu zástavby; 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace-měřítko a výšková hladina jsou respektovány. 
-aktivity v území koordinovat s územním systémem ekologické stability. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
 

Funkční regulace 
- ÚPD musí stabilizovat stávající a navrhnout nové plochy pro bydlení o kapacitě cca 15 rodinných domů a stanovit regulační podmínky jejich 
funkčního a prostorového využití 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V návrhovém období územního plánu (rok 2020) se nepředpokládejte s návrhem ploch  občanského vybavení pro školství a výchovu. V centrální 
části je stabilizována plocha ZŠ a v západní části plochy MŠ. Ve východní části obce jsou stávající plochy sportu (fotbalové hřiště a výletiště), pro 
ty navrhněte rozvoj, jež umožní umístění případných potřeb volnočasových či podobných aktivit. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
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- v návrhovém období územního plánu nepředpokládejte s návrhem ploch  občanského vybavení pro veřejnou správu ani kulturu. Stávající plochy 
a objekty jsou stabilizovány. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- v návrhovém období územního plánu předpokládejte s rozšířením stávajících ploch sportu a rekreace v návaznosti na stávající plochy 
venkovního sportoviště ve východní části obce.  
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V návrhovém období územního plánu nepředpokládejte s návrhem ploch  občanského vybavení pro zdravotní a sociální péči.   
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V návrhovém období územního plánu nepředpokládejte s návrhem ploch komerční občanské vybavenosti. V řešení územního plánu 
předpokládejte umisťování vybavenosti do ploch bydlení a stávající občanské vybavenosti.  
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V návrhovém období územního plánu nepředpokládejte s návrhem ploch hromadné rekreace, pro rozvoj individuální rekreace je navrhněte 
rozvojovou plochu. V řešení územního plánu předpokládejte umisťování rekreace a vybavenosti (např. agroturistika) do ploch bydlení a stávající 
občanské vybavenosti. 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- není předpoklad návrhu rozvojových ploch zemědělské výroby. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V ÚPO navrhněte návrhové plochy výroby-plochy pracovních aktivit a návrhovou plochu smíšených aktivit. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy, popř. co nejdále od provozovaného tělesa dráhy, 
výstavbu objektů k trvalému bydlení v ochranném pásmu dráhy nedoporučují vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem železniční 
dopravy, dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. – hluk a vibrace; SŽDC nebude hradit případná protihluková opatření, na případné stížnosti plynoucí z 
provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Veškeré plochy bydlení jsou situovány mimo OP dráhy. Problematika byla 
odsouhlasena i KHS Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, ing. Rochla. 
- návrhem stimulujte vytvoření vhodných podmínek pro další rozvoj podnikání v agrárním sektoru 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace.Stávající areály zemědělské výroby jsou stabilizovány a dostačují požadavkům 
území. 
- u možných ploch pro občanské vybavení, sport a rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských sítí či vedení se železnicí, při 
výsadbě zeleně apod. respektujte vyhlášku č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah v platném znění 
► Požadavek respektován. 
- prověřte možnost rozšíření plochy bydlení předměstského typu západním směrem 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Problematika odsouhlasena jednání s Ing. Jochcovou KÚ Olomouckého kraje a 
Ing. Havlíčkovou – MěÚ Přerov. 
- areál zemědělské výroby, mlýn je nutno vhodným způsobem začlenit do krajiny, navrhnout výsadbu zeleně do a popř. kolem stávajícího 
zemědělského areálu 
► Mlýn je vklíněn mezi vodní plochy a stávající obytnou a průmyslovou zástavbu. V tomto území není možné navrhovat plochy zeleně kolem 
tohoto objektu. Z východní strany přiléhá k mlýnu vodní plochy s břehovými porosty a s lokálním biokoridorem.V této strany je dostatečně 
začleněn do krajiny. 
 

Veřejně prospěšné stavby 
- vymezit plochy pro veřejně prospěšné stavby v souladu se zákonem. Stavby veřejně prospěšné stanoví orgán, který bude schvalovat územně 
plánovací dokumentaci (tj. obecní zastupitelstvo) v její závazné části. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Proti vymezení VPS z US nebyly žádné připomínky. 
 

Ochrana přírody a krajiny 
- V ÚPO nenavrhujte  žádný zábor PUPFL. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- ÚPD musí stanovit nové vhodné plochy k realizaci zeleně a posoudit potřeby a způsob rekonstrukce a dotvoření stávajících ploch zeleně.  
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V případě navržených lokalit pro novou bytovou výstavbu, individuální rekreaci, občanskou vybavenost či podnikatelskou činnost respektujte 
požadavky §§ 30 až 34 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11, 12 a 19 nařízení vlády č. 502/2002 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Problematika byla projednána s Ing. Rochlou z KHS Olomouckého kraje , 
pracoviště Přerov a ten navržené řešení po vysvětlení odsouhlasil. 
- ÚPD musí stanovit nové vhodné plochy k realizaci zeleně a posoudit potřeby a způsob rekonstrukce a dotvoření stávajících ploch zeleně.  
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- Návrh ÚPD bude respektovat zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu , zejména: 
- řešit zájmy zemědělské výroby při hospodaření na zem. půdě s ohledem na ekologické požadavky; 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace v rámci možností ÚPO. 
- zachovat stávající síť zemědělských účelových komunikací, případně ji doplnit či nahradit; 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace.V rámci projednávání nebyly vzneseny konkrétní připomínky ani podněty, proto se 
dá považovat navržené řešení za vhodné 
- navrhnout pro nezemědělské využití jen nejnutnější plochy ZPF; 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace-viz. dále. 
- v rámci zpracování návrhu územně plánovací dokumentace je třeba upřednostnit protierozní opatření, která zamezí vodní erozi a splachům půdy 
► Požadavek splněn. 
- minimalizujte zábor ZPF. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace-viz, dále. 
- Pozemkům určeným k plnění funkcí lesa bude věnována ochrana na základě zákona č. 289/1995 Sb. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- ÚPD musí navržené ÚSES respektovat. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- ÚPD bude respektovat podmínky stanovené zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podmínky určené v Návodu ÚTP 
regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Ochraně krajiny jako celku bude věnována velká pozornost. Při navrhování změn v krajině bude 
postupováno tak, aby se zvyšovala její ekologická a estetická hodnota. 
►Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
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- Součástí návrhu ÚPD bude i vyhodnocení dopadů územního plánování navrhovaného funkčního využití ploch na jednotlivé složky životního 
prostředí a jejich vývoj v řešeném území včetně návaznosti na další závazné koncepční materiály (např. Plán odpadového hospodářství kraje 
apod.) 
►Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- V rámci ÚPD bude řešeno vyhodnocení dopadů a posuzovaných záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, dle rozvojových koncepcí 
a programů jednotlivých oborů. Zpracovatel územního plánu bude garantovat princip, aby v místech, kde kvalita ovzduší vyhovuje imisním limitům 
nedošlo ke zhoršení nad přípustnou míru a v místech, kde imisní limity jsou překračovány, a to včetně limitů pro ekosystém, se musí kvalita 
ovzduší zlepšit. Součástí ÚPD dále bude vyhodnocení kvality ovzduší a zapracování schválených krajských a místních programů snižování emisí 
a programů zlepšování kvality ovzduší. 

►Požadavek je splněn v textové části dokumentace – vyhodnocení kvality ovzduší provedlo MŽP – viz textová část 
- V oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, zdravých životních podmínek, využitelnosti přírodních zdrojů a ochrany krajiny (včetně ZPF a 
PUPFL) a územních systémů ekologické stability musí ÚP dále řešit: 
► Proklamatorní sdělení bez možnosti zapracování. 
- ve smyslu ustanovení §23 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů je třeba 
vyhodnotit dopady územního plánování navrhovaného funkčního využití ploch na jednotlivé složky životního prostředí a jejich vývoj v řešeném 
území včetně návaznosti na další závazné koncepční materiály (např. Plán odpadového hospodářství kraje apod.) 
►Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- v rozsahu podrobnosti ÚPO vyhodnotit dopady na kvalitu ovzduší zejména při územním plánování, územním rozhodování, prosazování záměrů, 
které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, rozvojových koncepcí a programů rozvoje jednotlivých oborů a odvětví 
►Požadavek splněn v textové části dokumentace,  
- v rozsahu podrobnosti ÚPO garantovat princip, aby v místech, kde kvalita ovzduší vyhovuje imisním limitům nedošlo ke zhoršení nad přípustnou 
míru a v místech, kde imisní limity jsou překračovány (a to včetně limitů pro ekosystémy) se musí kvalita ovzduší zlepšit 
►Požadavek splněn v textové části dokumentace.  
- vyhodnotit kvalitu ovzduší a zapracování schválených krajských a místních programů snižování emisí a programů zlepšování kvality ovzduší 
►Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- aktivity v území koordinovat s územním systémem ekologické stability. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- v návrhu regulativů i v textu je nutné jako závazné části uvádět všechny skladebné prvky ÚSES (vč. interakčních prvků) a jejich plochy s tím, že 
lokalizace nově navrhovaných (dosud neexistujících) prvků může být upřesněna v návaznosti na komplexní pozemkovou úpravu a dále je nutné 
uvést, že na plochách ÚSES není možné umísťovat stavby s výjimkou staveb charakteru podmíněně přípustných a měnit využití ploch na plochy s 
nižší ekologickou stabilitou 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- v případě provádění Komplexní pozemkové úpravy dle zák. č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech bude nezbytné 
předpokládat s úpravami již navržených prvků ÚSES v návrhu ÚP, případně s novými návrhu ÚSES, které vyplynou z návrhu vyčlenění nezbytné 
výměry půdního fondu pro tzv. společná zařízení KPÚ, proto bude nutná vzájemná spolupráce a vzájemná výměna podkladů mezi pořizovatelem, 
zhotovitelem územního plánu, projektantem KPÚ a Pozemkovým úřadem 
► Požadavek splněn v proklamativní rovině, v území zatím KPÚ nebyly zahájeny. 
- orgán ochrany ZPF požaduje navrhnout technicky řešitelné územní alternativy nejvýhodnějšího řešení a u každé z nich vyhodnotit důsledky na 
ZPF, zejména s možností využití sousedních pozemků s horší bonitou půdy 
► Požadavek byl konzultován s Ing. Havlíčkovou – MěÚ Přerov a Ing. Jochcovou-KÚ Olomouckého kraje a bylo konstatováno:.navržené řešení 
respektuje legitimní potřeby ekonomického rozvoje území. Problematickou se pouze jevila plocha rozšíření plochy společnosti Betonika severním 
směrem na třídě ochrany I. Protože se jedná a rozšíření stávajícího provozu a k tomuto je z hlediska limitů využití území (dobývací prostor, OP a 
BP VTL plynovodů, železniční trať, silnice III.třídy) možný pouze tento směr rozvoje bylo toto řešení akceptováno a oběma DOSS odsouhlaseno. 
- chystaný zábor ZPF minimalizujte, navrhněte provést hospodárným způsobem a maximálně respektujte zájmy ochrany ZPF, územní organizaci 
a celistvost rostlinné výroby, dbejte, aby nebyla narušena síť zemědělských účelových komunikací 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Zájmy ZPF zpracovatel respektoval. Řešení je odsouhlaseno s Ing. Jochcovou a 
Ing. Havlíčkovou. 
- vzhledem k tomu, že v k.ú. Lobodice nebyla zatím zahájena komplexní pozemková úprava, Pozemkový úřad Přerov požaduje, aby návrh sítě 
polních cest, vodohospodářských opatření a prvků ÚSES bylo možné v rámci budoucích návrhů řešení KPÚ upřesnit, případně, aby mohlo dojít ke 
korekci, po dohodě s orgánem územního plánu a životního prostředí, u prvků ÚSES 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. K úpravám bude docházet formou změn ÚPO dle platné legislativy. 
- zohledněte stávající systematickou drenáž 
► Požadavek v mezích možností splněn v textové a grafické části dokumentace. BC a BK 6 jsou v kolizi s plochami odvodnění, jejich návrh však 
odpovídá Generelu ÚSES a stanovištním podmínkám.Dále je v kolizi část ohrázování obce vycházející z ÚPN VÚC OA. Ostatní plochy jsou mimo 
odvodněná území. 
- návrh úprav krajiny v dotčeném území zaměřte nejen na obnovu krajiny, ale i na rozvoj přírodě blízkého a hospodářsky efektivního zemědělství 
► Požadavek splněn v podrobnosti náležející ÚPO. 
- v návrhu regulativů i v textu jako závazné části uvádějte všechny skladebné prvky ÚSES (vč. interakčních prvků) a jejich plochy s tím, že 
lokalizace nově navrhovaných (dosud neexistujících) prvků může být upřesněna v návaznosti na komplexní pozemkovou úpravu a dále uveďte, že 
na plochách ÚSES není možné umísťovat stavby s výjimkou staveb charakteru podmíněně přípustných a měnit využití ploch na plochy s nižší 
ekologickou stabilitou 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- všechny prvky ÚSES musí mít funkční vymezení ploch pro krajinnou zeleň (u interakčních prvků je toto nutno uvádět alespoň v textové části a v 
legendě) 
- v případě hraničních prvků ÚSES musí být zajištěna návaznost v sousedním k.ú. a musí být znázorněno pokračování ploch biocenter, 
biokoridorů a interakčních prvků v sousedních k.ú., případně naznačena jejich celková plocha 
►Je zajištěna návaznost  
- jednotlivé prvky ÚSES je třeba řešit vždy v návaznosti na územní plány sousedních obcí 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- doplňte chybějící popis IP 29 
► Požadavek splněn v  grafické části dokumentace. 
- u prvků ÚSES zohledněte stávající systematickou drenáž 
► Požadavek v mezích možností splněn v textové a grafické části dokumentace. BC a BK 6 jsou v kolizi s plochami odvodnění, jejich návrh však 
odpovídá Generelu ÚSES a stanovištním podmínkám. 
- návrh úprav krajiny v dotčeném území je nutno zaměřit nejen na obnovu krajiny, ale i na rozvoj přírodě blízkého a hospodářsky efektivního 
zemědělství 
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► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- podle § 14  odst. 1 lesního zákona dbejte zachování lesa a řiďte se při tom ustanoveními lesního zákona 
► Požadavek splněn. 
- navrhněte a zdůvodněte taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů 
nejvhodnější 
►Taková řešení byla navržena a jsou v textové části a zejména v zemědělské příloze zdůvodněna 
- pro žádné posouzení dokumentace zpracujte samostatnou část týkající se pozemků určených k plnění funkcí lesa s vyhodnocením dopadu 
navrhovaných změn funkčního využití území na lesy. V případě, že nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, je nutné tuto 
skutečnosti uvést v textu ÚPD 
►Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa -  je uvedeno v textu   

 
Památková ochrana 

- respektovat veškeré památkově chráněné a památkově hodnotné nemovitosti 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- památky místního významu, a to pamětní deska na budově školy (pam. deska Františku Vítkovi), památník Rudé armádě a památník obětem I. 
světové války jsou válečnými hroby 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, z tohoto důvodu je nutno textovou část o tuto skutečnost doplnit 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
 

Doprava 
- v návrhových plochách budou realizovány opět alespoň jednostranné chodníky podél místních komunikací, které budou navazovat na stávající 
síť chodníků 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace s Výjimkou komunikací D1 na kterých dochází k mísení automobilové a pěší 
dopravy v návaznosti na platnou legislativu. 
- navrhnout a územně zajistit maximální výluku účelové dopravy z lokalit obytné zástavby 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- bude přeřešena MO7,5 (6,5 mezi obrubami) tak aby odpovídala zásadě, že mimo obec má být komunikace širší, jako v obci 
► Požadavek splněn. 
- v ÚP nelze pominout bezpečnostní prvky, a to budování vjezdových ostrůvků při vjezdu do obce a řešení autobusové zastávky a přirozených 
tahů pěších. Budování bezpečnostních prvků kraji a obcím ukládá materiál Ministerstva dopravy „Národní strategie bezpečnosti silničního 
provozu“ schválený vládou ČR v dubnu 2004 
► Na jednání s DI a v návaznosti na jeho stanovisko (nemají zásadních připomínek) nejsou vjezdové ostrůvky a zálivy navrhovány. Zohledněno 
bylo také to, že Lobodice jsouvelmi málo dopravně zatíženou obcí, více méně pouze s cílovou dopravou na slepé silnici . 
- při stanovení hranice současně zastavěného území a při vymezení zastavitelného území obce v územním plánu vymezte ve smyslu § 8 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, průjezdní úseky stávajících silnic 
► Požadavek splněn grafické části dokumentace. 
- Trasa MO C2 k areálu společnosti RWE Transgas bude v souvislosti s navrženým ohrázováním obce upravena z hlediska vedení nivelety 
komunikace, která musí překonat výšku ohrázování. Při návrhu bylo uvažováno s max. podélným sklonem 4,5%. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V souvislosti se stavbou ohrázování obce navrhněte úpravy tras účelových komunikací 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- navrhněte cyklistickou stezku podél silnice III/třídy směr Polkovice. Tato trasa spojí Lobodice s Polkovicemi 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Trasa je vedena po stávající vozidlové komunikaci v návaznosti na její malou 
dopravní zatíženost. 
- Na katastrálním území Lobodic se neuvažuje s budováním dalších dopravního zařízení ani objektů železniční dopravy. Stávající objekty a 
zařízení železniční dopravy budou upravovány v současných plochách železniční dopravy. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- dbejte, aby byla zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízen 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace v možnostech podrobnosti ÚPO. 
- v důsledku návrhu ÚPO nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Přístupové směry k drážnímu tělesu jsou zachovány. 
- pokud budou záměry obce, lokality či stavby v řešeném území kolidovat s obvodem a ochranným pásmem dráhy, je třeba postupovat ve smyslu 
ust. zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění 
►Navržené řešení nekoliduje s obvodem ani OP železnice. V OP železnice jsou navrženy interakční prvky dle schváleného generelu ÚSES a 
dále plochy smíšené zástavby a části jedné plochy pro bydlení. Územní plán řeší funkční využití ploch, ne umisťování jednotlivých objektů 
v území. Umisťování staveb řeší územní řízení, ve kterém bude postupováno podle platné legislativy. V části – Závazná část ve formě regulativů – 
je uvedeno, že umisťovat objekty rodinných domů v OP železnice není dovoleno. 
- zásahy do zájmů dráhy je nutné projednat také s Drážním úřadem a SŽDC – Stavební správou Olomouc, případně s dalšími příslušnými orgány 
železniční infrastruktury, které stanoví případné podmínky stavební činnosti v obvodu a v ochranném pásmu dráhy 
► Navržené řešení nezasahuje do zájmů drah.. 
- řešené území je situováno v prostoru ochranného pásma vzletového a přibližovacího prostoru letiště Přerov, v této lokalitě je třeba dodržovat 
výšková omezení staveb 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- k.ú. prochází řeka Morava, která je dle zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. v platném znění sledovanou vodní cestou dopravně 
významně využívanou, na sledovaných vodních cestách je možné zřizovat stavby pouze s jejich souhlasem a za podmínek stanovených ve 
správním řízení, obdobně i provoz na sledované vodní cestě podléhá jejich dozoru a musí splňovat jimi stanovené podmínky 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
 

Technická infrastruktura a nakládání s odpady 

- Při řešení ÚPO počítejte se stabilizací veřejného vodovodu v rozsahu celého zastavěného území obce. Stav zásobování pitnou, užitkovou a 

požární vodou bude vyhovovat současným i návrhovým potřebám obce. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- V rámci řešení likvidace odpadních vod v obci Lobodice navrhněte napojení stávajícího i navrženého (dostavovaného) systému kanalizace na 
navrženou čistírnu odpadních vod situovanou v jihozápadní části obce v návaznosti na vodní tok Svodnice a Valovou. V návrhu uvažujte 
s klasicko mechanicko biologickou čistírnou odpadních vod (z hlediska plošných nároků na plochu technického vybavení pro ČOV). 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
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- Likvidace komunálního odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a následným odvozem mimo řešené území. Na řešeném území se 
skládkování odpadu nenavrhuje. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- Na poli nakládání s odpady v Lobodice je aktuální zejména: 
• zamezit vytváření divokých skládek, i formou represívních opatření, 
• zajištění odvozu inertního odpadu výhradně na povolené skládky - variantním řešením k individuálnímu odvozu je přistavení 

velkoobjemového kontejneru. 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- Doporučit lze též rozšíření sortimentu ve sběru tříděného odpadu (např. o papír, textil). 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- Likvidace tuhého komunálního odpadu bude prováděna v souladu se zákonem  č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně platnou vyhláškou obce Lobodice, týkající se likvidace a třídění odpadů. 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 

- Návrh ÚPD musí respektovat vybudované plynovodní řady. V rámci řešení bude navrženo rozšíření plynovodní sítě STL v návaznosti na 

realizaci navrhované výstavby tak, aby bylo pokryto celé zastavěné území obce včetně navržených ploch k zastavění. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
-Návrh ÚPD musí: 

• respektovat stávající provozovaná i výhledová plynárenská zařízení v souladu s generelem plynofikace a ochranná a 

bezpečnostní pásma plynárenských zařízení ve smyslu §§ 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb. 

• V ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby nebyla při provádění pravidelné údržby a při odstraňování 

poruch nebo havárií ničena nebo poškozena. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 458/2000 Sb. respektujte "Přechodná ustanovení" v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z něho vyplývající 
povinnosti dodržování ochranných a bezpečnostních pásem stanovených podle dosavadních právních předpisů (ochranná a bezpečnostní pásma 
stanovená podle právních předpisů před účinností zákona č. 458/2000 Sb.  se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona), v souladu s těmito 
ustanoveními je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujícího ochranná pásma v elektroenergetice a bezpečnostní pásma plynových zařízení 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace konstatováním:Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů a výjimky 
z nich, udělené před nabytím účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., zůstávají v platnosti. 
- v k.ú. obce se nachází zařízení VTL plynovod DN 500 a DN 300, která musí být plně respektována vč. jejich ochranných a bezpečnostních 
pásem v souladu např. se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN 12007, TPG 70O2 01 atp. 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- v textové části uveďte a stávající plynárenská zařízení a zakreslete je v aktuálním stavu v grafické části 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- v textové případně i grafické části ÚP uveďte názvy vodních toků a jejich správců, s příslušnými správci všech toků protékajících zájmovým 
územím je třeba projednat veškerá případná dotčení vodotečí a návrhy revitalizace toků a dle požadavků správců toků stanovte volné manipulační 
a ochranné pruhy podél toků 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- respektujte manipulační pásmo významných vodních toků Morava, Valová, Blata a Malá Bečva, tzn. pruh o šířce 8m od břehové čáry vodního 
toku (§ 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- v záplavovém území toků neumisťujte žádnou výstavbu trvalého charakteru 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- stanovte regulativy pro využívání ploch ležících v záplavovém území, zejm. omezující podmínky pro zástavbu a technické regulativy přípustných 
staveb 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- územně chraňte oblast pro navrženou trasu Dunaj – Odra – Labe 
► Požadavek nesplněn v řešeném území se trasa průplavního spojení nevyskytuje. 
- v zájmové území přednostně řešte otázku odkanalizování obce a likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách – na 
úrovni současného technického pokroku 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- prověřte, zda je možné novou kanalizaci řešit jako oddílnou 
► Požadavek splněn v rámci návrhu byla tato varianta zhodnocena a v návaznosti na stanovisko obce a PRVKOK je ponecháno původní řešení. 
- odvádění dešťových vod z nově zastavovaného území do toku nesmí způsobit zhoršení odtokových poměrů, tj. musí být řešeno tak, aby 
nedocházelo ke zvýšení stávajícího odtokového součinitele a dešťové vody byly v maximální možné míře zdrženy nebo zachyceny k vsakovaní v 
dané lokalitě 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- respektujte skutečnost, že vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo k zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní 
činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny - § 27 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- dle místních podmínek řešte problematiku extravilánových vod 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- v rámci zpracování ÚPO upřednostěte protierozní opatření, která zamezí vodní erozi a splachům půdy 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- v bodě 7.2.4.3. je uveden odkaz na neplatnou vyhl. č. 337/1997 Sb., opravte správně vyhl. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
seznam nebezp. odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu a dovozu, ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb. 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- nakládání s odpadem řešte v souladu s Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje (Obecně závazná vyhl. Olomouckého kraje č. 
2/2004 Sb., kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje) 
►Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- plně akceptujte připravovanou výstavbu telekomunikační věže T-Mobile v lokalitě ve směru na Polkovice 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
- řešte problematiku grafického znázornění záplavových území řeky Moravy, v nichž je nutné řídit se opatřeními danými § 67 zák. č. 254/2001 Sb. 
(Omezení v záplavových územích) a otázek týkajících se čištění odpadních vod, jejichž řešení je nutné z důvodu náležitosti daného území k 
CHOPAV Kvartér řeky Moravy, jejímž úkolem je zajistit preventivní ochranu oblastí, ve kterých dochází k přirozené akumulaci vod 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. 
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- prověřte, zda je možné řešit odkanalizování rozvojových lokalit odděleně z důvodu snížení množství odpadních vod odváděných na ČOV a tím 
zajištění její lepší čistící účinnosti. maximální množství dešťových vod vzniklých zástavbou odvádět do vsaku na pozemcích investorů (§ 27 zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách) 
► Požadavek splněn v rámci návrhu byla tato varianta zhodnocena a v návaznosti na stanovisko obce a PRVKOK je ponecháno původní řešení. 
 

Ostatní požadavky 
- zpracovat doložku civilní ochrany a respektovat požadavky příslušné legislativy; 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události – je potřeba zajistit pro obyvatelstvo obce dostatečné množství plochy pro případné 
vybudování improvizovaných úkrytů při mimořádné události tak, aby kapacita úkrytů odpovídala počtu obyvatel obce, plocha pro jednu osobu v 
improvizovaném úkrytu se navrhuje 1,5 m2 a jeden improvizovaný úkryt má mít kapacitu max. 50 ukrývaných osob 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování navrhnout plochu tak, aby odpovídala požadavkům evakuace všech obyvatel obce dostupnou pro 
hromadnou dopravu 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- v dalším stupni opravte chybnou citaci neplatné vyhlášky v kapitole 7.2.1.3 (vyhláška č. 376/2000 Sb. byla nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 
v platném znění) 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace. 
- v US je nevhodně použitá hnědá barva, která výrazně znesnadňuje čitelnost řady prvků ÚSES na hl. výkresu – třeba zvolit jinou barvu 
► Požadavek splněn v grafické části dokumentace-zvolena tmavě zelená barva (č.98). 
- prověřte stanovisko RWE Transgas, které za závažný nedostatek se jeví záměr Povodi Moravy s.p. vybudovat novou ochrannou 
protipovodňovou hráz v blízkosti obce, a to na východní straně. Zásadním problémem v případě vybudování této hráze by dle Transgas bylo to, že 
proti povodním by byla chráněna pouze obec Lobodice, avšak centrální areál podzemního zásobníku by zůstal v záplavovém území, a to mezi 
současnou a starou protipovodňovou hrází a hrází nově budovanou. Užitečnější by dle jejich názoru bylo investovat do stávající protipovodňové 
hráze, která by současně chránila jak centrální areál podzemního zásobníku, tak i samotnou obec 
► Požadavek byl konzultován v Oddělením vodního hospodářství KÚ Olomouckého kraje a bylo konstatováno: navržené řešení je plně v souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kde je stanoveno, že se nesmí ze záplavového území vylučovat zemědělsky obhospodařované 
plochy. V regulativech k plochám VVp je doplněno jako přípustné využití území - stavby a zařízení protipovodňové ochrany areálů, ploch a 
objektů, kdy protipovodňová ochrana bude řešena vlastníkem ve stávajícím areálu. Navržené řešení je ponecháno v původním stavu. 
- v návrhu řešte i skutečnost,  že nová protipovodňová hráz by se křížila s výstupním plynovodem DN 500 z podzemního zásobníku 
► Požadavek splněn v textové části dokumentace, kde je uvedeno, že veškeré křížení stavby ohrázování obce s trasami inženýrských sítí a 
komunikací bude technicky řešeno v následujících fázích projektové dokumentace. Toto není v možnostech ÚPO. 
- sousedící obce Polkovice, Troubky a město Tovačov mají pro svá správní území schválenou územně plánovací dokumentaci, ve všech ohledech 
je tedy nutné provést koordinaci se záměry zde uvedenými, zejména z hlediska průchodu sítí technické vybavenosti a návaznosti prvků územního 
systému ekologické stability, v současné době pjsou pro obce Polkovice a Troubky pořizovány změny územních plánů a pro město Tovačov byly 
zahájeny práce na nové územně plánovací dokumentaci 
► Požadavek splněn. 
- řešení návrhu územního plánu obce Lobodice koordiujte s územně plánovací dokumentací sousedních obcí 
► Požadavek splněn. 
- v souladu s § 126 odst. 1 stavebního zákona se souhlas váže na splnění stanovené podmínky: pro lokality určení k bydlení č. 1001, 1002, 1003 
a lokalitu 1006 (smíšená) bude provedeno v dalším stupni územně plánovací dokumentace vyhodnocení hlučnosti z provozu na přilehlé železniční 
dráze Kojetín – Tovačov, a to pro denní a noční dobu tak, aby byla dokladována vhodnost navrženého funkčního využití předmětných lokalit k 
bydlení z hlediska ochrany před hlukem, a to vzhledem k venkovnímu chráněnému prostoru a venkovnímu chráněnému prostoru staveb dle 
požadavků § 12 odst. 2 nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
► Požadavek splněn v textové a grafické části dokumentace. Veškeré plochy bydlení jsou situovány mimo OP dráhy. Problematika byla – po 
vysvětlení a doložení dopravní zátěže tratě -  odsouhlasena KHS Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, ing. Rochla. 

 
 
1.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 

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

 
 
Navržené řešení vychází z potřeb a požadavků obce Lobodice, jejich občanů a dalších zainteresovaných 
stran. Řešení bylo prověřeno urbanistickou studií v rozsahu konceptu územního plánu, která byla 
projednána a bylo zpracováno zadání, které bylo následně projednáno a dohodnuto. Dále bylo vyžádáno 
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto vše bylo provedeno dle v tu dobu platného 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb. , a prováděcích vyhlášek v platném znění. Následně byl návrh upraven 
dle požadavků zadání a nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek. Členění 
ploch s rozdílným využitím území byl ponechán z důvodů rozpracovanosti územního plánu dle původního 
členění z důvodu zajištění kontinuity veřejných projednávání a lepší čitelnosti dokumentu pro veřejnost se 
kterou byl již několikrát projednán. 
Všechny jevy, limity využití území a další prvky udržitelného rozvoje jsou respektovány v navrženém 
řešení a koncepce rozvoje sídla z nich vychází. 
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zdůvodní se přijaté řešení a vybrané varianty 
Navržené řešení vychází z potřeb obce definovaných v zadání ÚP a projednaných na veřejných 
jednáních. Variantní řešení bylo prověřeno v územní studii a ve fázi návrhu již žádné varianty nebyly 
řešeny. 
Koridory a trasy dopravní a technické infrastruktury jsou stabilizovány a nejsou navrhovány žádné 
přeložky ani nové trasy. 
 
 

pokud byly stanoveny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných 
požadavcích na využívání území, uvede se od ůvodn ění  
Plochy s rozdílným způsobem využití byly zařazeny dle členěné příslušné vyhlášky. Bylo navrženo 
podrobnější členění těchto ploch, které věrněji a podrobněji člení tyto plochy na další funkční typy. S jasně 
stanoveným způsobem využití. Návrh podrobnějšího členění ploch s rozdílným využitím je uveden 
v textové části návrhu ÚP s popis navrženého využití. 
 
účelné využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch 
V současné době je stávající zastavěné území využito bez větších proluk a nezastavěných ploch v rámci 
zastavěného území, proto bylo nezbytné vymezit návrhové ploch v návaznosti na zastavěné území. 
Nevymezením těchto rozvojových ploch by byl zastaven další možný rozvoj obce a její další růst. Potřeba 
vymezit návrhové plochy pro bydlení vyplynuly z požadavků místních obyvatel, kteří chtějí stavět rodinné 
domy v obci Lobodice a dále ze zkušeností představitelů obce  zájem investorů o koupi pozemků na 
výstavbu rodinných domů. 
 
důsledky řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje  
Navržené řešení podporuje všestranný rozvoj obce a celého správního – řešeného - území. Z hlediska: 

a. horninového prostředí a geologie návrh ÚP nenavrhuje žádné řešení, které by mělo na tuto oblast 
negativní vliv. Návrhem prvků ÚSES se zamezí větrné a vodní erozi. 
b. Vodního režimu nejsou navrhovány žádná negativní opatření. Likvidace odpadních vod je řešena 
na navržené ČOV. Návrh ÚSES zamezí vodní erozi. Z hlediska stávajících vodních zdrojů – studní – 
zůstává stávající stav beze změn. 
c. Hygieny životního prostředí je zajištěn soulad mezi jednotlivými plochami s rozdílným využitím. 
d. Ochrana přírody a krajiny je řešena v návrhu ÚSES a dalších kapitolách. Je navrženo takové 
řešení, které stabilizuje stávající hodnoty v území a navrhuje další opatření ke zlepšení ochrany 
přírody a krajiny – ÚSES,… 
e. Zemědělský půdní fond je stabilizován a řešením co nejméně narušen, je zajištěna ochrana 
zemědělských pozemků prvky ÚSES v návaznosti na větrnou a vodní erozi. Obhospodařování 
pozemků není nijak omezováno nevhodnými zásahy do zemědělské krajiny. 
f. Pozemků určených k plnění funkcí lesa – tyto jsou stabilizovány a respektovány vč, ochranného 
pásma.  
g. Veřejné a dopravní infrastruktury jsou stabilizovány stávající prvky dopravní a technické 
infrastruktury a v návaznosti na plochy rozvoje obce jsou navržena rozvody a trasy nové. Nadřazené 
prvky dopravní a technické infrastruktury jsou všechny respektovány. 
h. Sociodemografických podmínek je zajištěn návrhovými plochami další rozvoj obce. 
i. Bydlení jsou všechny plochy stabilizovány a navržena jsou návrhové plochy zaručující další 
rozvoj sídla. 
j. Rekreace jsou navržen rozvojové plochy z hlediska vhodnosti územních podmínek. 
k. Hospodářských podmínek jsou navrženy rozvojové plochy. Tyto plochy zajistí vznik nových 
pracovních míst přímo v obci a zajistí tím její další rozvoj. 

 
soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochran u nezastav ěného území  
Navržené řešení je plně v souladu s cíli územního plánování. 
Zvláště jsou chráněny architektonické a urbanistické hodnoty území v rámci ochrany památek místního 
významu a urbanistického obrazu sídla, která návrh ÚP respektoval a vhodně na něj navázal dalšími 
rozvojovými lokalitami. 
Nezastavitelné území je chráněno jak možným využitím jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, 
tak i dalšími prvky ochrany, které jsou uplatněny z hlediska zákonů a dalším opatření (PUPFL, ÚSES,…). 
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1.4 Informace o výsledcích vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území 

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

 
 

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

Ovzduší: . 

Podle posledního sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (Věstník 
MŽP, prosinec 2004) je kvalita ovzduší v obci dobrá  (obec Lobodice není zařazena jako oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 
350/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 
sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší). 

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

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

• Navrhované vegetační úpravy krajiny (vytváření ÚSES, výsadby a rekonstrukce 
stromořadí) sníží větrnou erozi v území a  přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v obci v předjarním 
a podzimním období. 

• provozování zdrojů znečištění ovzduší v souladu s ustanoveními zákona 
č. 83/2002 Sb. (o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

• snižování emisí do ovzduší v souladu s národním programem a zpracovávaným  
krajským programem snižování emisí, 

• přednostní využívání ekologických způsobů vytápění (zejm. plyn, příp. 
elektrická energie), event. vydání obecní vyhlášky ve smyslu přílohy č. 11 k zákonu č. 86/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, která zakazuje obyvatelům spalování nekvalitních druhů paliv 
ve správním obvodu obce, 

Zpracovatel ÚPD v rámci možností a podrobnosti ÚPO garantuje princip, že v místech, kde 
kvalita ovzduší vyhovuje imisním limitům nedojde ke zhoršení nad přípustnou míru a v místech kde imisní 
limity jsou překračovány, a to včetně limitů pro ekosystém, se kvalita ovzduší zlepší. 

Programu  snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje územní 
plán řeší využití území tak, aby byla  chráněna důležitá zájmová území přírody  a složky životního 
prostředí. 

 

Voda. 

Kvalita povrchových vod m v katastru je negativně snížením přirozených samočisticích 
schopností toku Valové a Svodnice vlivem regulací jejich koryt. 

Realizace navržených opatření zahrnutých do územního  plánu obce ovlivní kvalitu vod 
následujícím způsobem: 
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• bude vybudována ČOV na kterou budou napojeny všechny stávající i nově 
navrhované objekty 

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

Hluk 

Navrhované lokality pro rozvoj podnikání jsou situovány v severní části obce – hluk z dopravy a 
technologií nezasáhne obytnou zástavbu. 

 

Ochrana přírody a krajiny, ekologická stabilita 

Řešené území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určuje široká niva Bečvy a nevýrazný 
okraj Prostějovské pahorkatiny. Významné je převažující zemědělské využití s rozsáhlými hony orné půdy 

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

• rozvoj podnikatelských aktivit v severní části obce – lze předpokládat výstavbu 
objektů větších objemů. Je  třeba sledovat vlastní architekturu staveb. 

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

• navržené plochy zeleně a rekreace za předpokladu využití domácích listnatých 
dřevin přispějí ke zkvalitnění vzhledu obce  

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

• realizací prvků ÚSES přibude v území významná rozloha trvalých dřevinných 
přírodě blízkých porostů  

• výstavba ochranných hrází bude výraznou změnou reliéfu a jejich pouze 
zatravněný povrch vnese do krajiny nový výrazně technicistní prvek. 

 
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. 

V katastru Lobodic je vyhlášena Národní přírodní rezervace Zástudánčí reprezentující typické 
společenstvo lužního lesa podél středního toku řeky Moravy. Byla zřízena výnosem tehdejšího 
ministerstva školství, věd a umění č. 46.340/52 v roce 1953.  

Rozkládá po obou březích neregulované přírodní části toku řeky Moravy, na rozhraní katastrů 
Tovačova a Lobodic. Chráněné území má celkovou výměru výměrou 100,6 ha . Dle sdělení Agentury 
OPAK Olomouc, nejsou součástí rezervace dnes již neexistující části ohrázování řeky Moravy, které byly 
zlikvidovány divočícím tokem řeky při povodních.(p.č. 663/2, 663/3,663/6, 663/7).  Přestože jsou tyto 
parcely v ochranném pásmu rezervace, bylo by vhodné tuto zřejmě administrativní chybu odstranit a 
plochy zahrnout do rezervace. 

Národní přírodní rezervace Zástudánčí má ochranné pásmo do vzdálenosti  50 m od jeho 
hranice. Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, 
změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu je nezbytný 
souhlas orgánu ochrany přírody (v tomto případě Správy CHKO Litovelské Pomoraví) 

V lesním společenstvu nalézáme ukázky typického složení měkkého i tvrdého luhu. První typ 
reprezentují dřeviny jako je topol bílý, topol osika, jilm vaz, vrba bílá, aj., druhému typu dominují dub letní, 
jasan ztepilý, javor mléč, lípa srdčitá aj. Podstatou těchto lužních společenstev jsou pravidelné převážně 
jarní záplavy, zásobující porosty velkým množstvím živin a vláhy. Lesní společenstva reprezentuje typická 
flóra a fauna.  
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Plocha NPR má zásadní význam pro avifaunu Moravy. Strmé nárazové i nánosové hliněné 
břehy neupraveného toku řeky Moravy a štěrkové lavice jsou dodnes přirozeným hnízdištěm ohrožených 
ptačích druhů - břehule říční, ledňáčka říčního a dytíka úhorního. V lesním komplexu se nalézá významné 
hnízdiště volavky popelavé, jediné na střední Moravě. Lokalita je hnízdištěm řady dalších druhů ptactva - 
např. včelojeda lesního, chřástala vodního, kulíka říčního, pisíka obecného, krutihlava obecného 
moudivláčka lužního a slavíka obecného. Území národní přírodní rezervace je rovněž významnou 
křižovatkou ptačích tahů - během tohoto období se zde zdržují např. čáp černý, ostříž lesní, orlovec říční, 
sluka lesní, racek bouřní, dudek chocholatý, skřivan lesní a brkoslav severní. 

 
Soustava Natura 2000 (EVL). 

Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní 
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany 
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími 
oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (viz § 39 zákona 114/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona 114/92 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). 

Do evropsky významných lokalit byla zařazeno v katastru Lobodic následující území: 

Morava - Chropyňský luh, celková výměra lokality 3.205,33 ha  - z velké části mimo katastr 
Lobodic. V řešeném území je lokalita v překryvu s NPR Zástudánčí.  
 
Navržené řešení je v souladu s podmínkami ochrany NPR a EVL. Navržená cyklostezka, která je v ÚP 
zakreslena je převzata z nadřazené ÚPD – ÚP VÚC OA. Navržené řešení respektuje ochranné pásmo 
NPR Zástudánčí, které činí 50 m od hranice NPR. 
 
 

Ochrana z hlediska radonového nebezpečí 
Z obecného hlediska nachází zastavěné území obce Lobodice v oblastech se středním, 

 vysokým a velmi vysokým radonovým rizikem, tak jako téměř celá zbylá severní část řešeného území 
s výjimkou jižní a východní části k.ú. Lobodice , kde se nachází nízké radonové riziko. Tento obecný 
vývod musí být při případné stavební činnosti upřesněn měřením pro každý pozemek zvlášť (pokud se 
nenachází v oblasti velmi nízkého rizika).  

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

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
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Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu podle zákona č. 
334/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů,.§ 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu 
odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve 
znění pozdějších právních předpisů. 

 

 

Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska využití území je katastrální území Lobodice členěno přibližně takto: 

 

L O B O D I C E plocha [ha] podíl ploch 
[%] 

Výměra celkem 719,3
2 

100,0
0 

Zemědělská půda celkem 464,3
0 64,55 

z toho orná půda  
zahrady 
trvalé travní porosty 

436,
87 

13,34 
14,09 

60,7
3 

1,86 
1,96 

Lesní pozemky 150,3
9 20,91 

Vodní toky a plochy 32,65 4,54 

Zastavěné plochy 16,78 2,33 

Ostatní plochy 55,20 7,67 

Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda zabírá v katastru téměř dvě třetiny 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. 
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Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů 
při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Řešené území leží v klimatickém regionu T3 - teplém, mírně vlhkém, nížinném v kódu BPEJ 
označeném číslicí 3. 

Z hlavních půdních jednotek se v katastrálním území nacházejí: 

01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, 
půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem. Nacházejí 
se v severní části katastru, zasahují část současně zastavěného území obce, včetně areálů 
průmyslové a zemědělské výroby. 

04 - Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 
cm) uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silné propustné půdy s 
výsušným režimem. Nacházejí se v malé výměře v severní polovině katastru. 

22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na 
mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s příznivějším vodním režimem. Nacházejí 
se v nevelkém rozsahu v různých částech katastru, částečně zasahují současně zastavěné území.  

56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické; koluvizemě 
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středné těžké lehčí až středně těžké, 
zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. Nacházejí se v nivě Moravy v enklávě zemědělské půdy 
uvnitř lesního komplexu. 

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

59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové 
poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu. Nacházejí se v pásu podél svodnice v jižní 
části katastru a rovněž v nivě Moravy v v severovýchodní části řešeného území. 

62 - Černice glejové, černice glejové karbonátově na nivních uloženinách, spraši i 
sprašových hlínách, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v 
hloubce 0,5 -1 m. Nacházejí se v pásu podél svodnice ve střední části katastru.  

63 - Černice pelické glejové i karbonátové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké 
a velmi těžké, bez skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vody. 
Nacházejí se v nivě Valové podél jihozápadní hranice katastru. 

Z hlediska agronomické kvality půd je katastrální území Lobodice hodnoceno převážně jako 
nadprůměrné. Základní půdní typy jsou dané geografickou polohou obce. Okraje Prostějovské pahorkatiny 
jsou tvořeny kvalitními  černozeměmi na spraších, středomoravská niva, na které leží zbytek katastru je 
pokryta velmi úrodnými fluvizeměmi. Pouze půdy s nepříznivými vláhovými poměry  - arenické, případně 
glejové jsou zařazeny do nižších tříd ochrany.  

V severní části řešeného území se tudíž nacházejí půdy v daném klimatickém regionu 
nejcennější, zařazené do I. třídy ochrany, ve východní polovině území převažují půdy s nadprůměrnou 
produkční schopností, spadající do II. třídy ochrany. Na těchto nejcennějších půdách leží převážnou 
výměrou současně zastavěné území obce. Do I. třídy ochrany náleží rovněž půdy v enklávě uvnitř lesního 
komplexu v nivě Moravy. Podél svodnice v jižní části katastru a v části nivy Moravy na severovýchodě se 
nalézají rozsahem nevelké plochy půd s průměrnou kvalitou a III. třídou ochrany. V nivě Valové podél 
jihozápadní hranice katastru a v několika drobných enklávách se nacházejí půdy s podprůměrnou 
produkční schopností ve IV. třídě ochrany. Tyto půdy jen okrajově zasahují současně zastavěné území. 

 

Investice do půdy 
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Na části zemědělské půdy, převážně v nivě Valové (cca 113 ha), částečně i Moravy (cca 41 
ha), bylo v minulosti vybudováno odvodnění. Všechny lokality, které územní plán navrhuje k zástavbě, 
s výjimkou části protipovodňové hráze a přilehlé plochy zeleně, jsou situovány mimo odvodněné pozemky. 

 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská prvovýroba v území je zaměřena na rostlinnou i živočišnou.  
Areál zemědělské výrovy severozápadně od obce využívají mj. pro živočišnou výrobu dva 

soukromí rolníci. V části areálu chová pan Řezníček 30 prasat na výkrm a pět dojnic s telaty. Druhý 
zemědělec pan Vybíralík chová 50 prasat na výkrm, 16 ks hovězího dobytka na mléko i na žír a 2 koně. 

 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda v katastru mimo zastavěné území je v převážné většině sloučena do velkých 
celků orné půdy. Půdy obhospodařují oba soukromí rolníci a dále zde hospodaří Agro Tovačov a Hlavinka 
Polkovice. 

V řešeném území se doposud neuvažuje o zpracování komplexní pozemkové úpravy. 

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Pro zajištění ekologické stability v řešeném území je součástí předkládané dokumentace návrh 
místního ÚSES, vycházející z předchozích dokumentů (generel lokálního ÚSES pro k. ú. Lobodice v rámci 
širšího území – 1992, územní plán VÚC Olomoucká aglomerace – 1997), které upřesňuje a doplňuje. 

Lokalizace jednotlivých prvků ÚSES je pouze směrná, závazně může být upřesněna pouze při 
realizaci pozemkových úprav, o jejichž projektování se v daném území doposud neuvažuje 

 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán počítá v Lobodicích se záborem ZPF pro: 

• bydlení v rodinných domech, 

• rekreaci hromadnou a individuální, 

• výrobu, 

• smíšenou funkci obchodu a služeb, 

• dopravu, 

• technickou vybavenost, 

• zeleň, 

• protipovodňové ohrázování obce, 

• ÚSES. 

Zábory zemědělské půdy budou realizovány převážně na pozemcích v bezprostřední 
návaznosti na současně zastavěné území obce, v menší míře i v obci. Všechny zábory jsou navrhovány 
uvnitř protipovodňového ohrázování.  

Řešením navrhovaným územním plánem jsou dotčeny povětšinou půdy zařazené do I. (27 %) a 
II. (45 %) třídy ochrany, v menší míře půdy III. (9 %) a IV. (19 %) třídy. Protože však převažující část 
katastru, stejně jako současně zastavěného území, v návaznosti na něž se stavební rozvoj navrhuje, 
pokrývají půdy nejlepších bonit, znamenalo by zamítnutí rozvoje na tyto plochy ve svém důsledku 
prakticky znemožnění uceleného stavebního rozvoje obce. 
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Zastavěná plocha jednoho rodinného domu včetně nutného zázemí bude činit maximálně 200 
m2. 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. 

Územní plán navrhuje jednu lokalitu pro individuální rekreaci v zahrádkových osadách. 
Případný zábor pro drobnou rekreační stavbu je bilančně zanedbatelný, proto ho neuvádíme. 

Územní plán navrhuje v řešeném území lokality ke změně funkčního využití celkem na 25,07 ha 
pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 20,00 ha, 
zbývající výměra bude využita jako zahrady u objektů bydlení. 

Lokalita B/1 - plocha o celkové rozloze 1,38 ha, určená pro výstavbu 8 rodinných domů 
západně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. a IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,16 ha. 

→plocha v západní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Plocha umístěna v těsné 
návaznosti na současně zastavěné území obce a je vhodně napojena na stávající dopravní skelet obce a 
další inženýrské sítě. Plocha je situována z hlediska zdravého životního prostředí tak, aby nebyla 
nevhodně ovlivněna záplavovým územím, které zasahuje východní a jižní část řešeného území. 

Lokalita B/2 - plocha o celkové rozloze 1,78 ha, určená pro výstavbu 11 rodinných domů 
západně od obce. Je tvořena 1,72 ha orné půdy ve II. a IV. třídě ochrany 0,06 ha nezemědělských ploch. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,22 ha. 

→plocha v západní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Plocha umístěna v těsné 
návaznosti na současně zastavěné území obce a je vhodně napojena na stávající dopravní skelet obce a 
další inženýrské sítě. Plocha je situována z hlediska zdravého životního prostředí tak, aby nebyla 
nevhodně ovlivněna záplavovým územím, které zasahuje východní a jižní část řešeného území. 

Lokalita B/3 - plocha o celkové rozloze 0,49 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů na 
západním okraji obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami v I. a II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,04 ha. 

→plocha v západní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Plocha umístěna v těsné 
návaznosti na současně zastavěné území obce a je vhodně napojena na stávající dopravní skelet obce a 
další inženýrské sítě. Plocha je situována z hlediska zdravého životního prostředí tak, aby nebyla 
nevhodně ovlivněna záplavovým územím, které zasahuje východní a jižní část řešeného území. 

Lokalita B/4 - plocha o celkové rozloze 0,93 ha, určená pro výstavbu 4 rodinných domů 
v severní části obce. Je tvořena ornou půdou, zahradami a trvalými travními porosty v I. třídě ochrany. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,08 ha. 

→plocha ve východní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Téměř celá plocha je 
umístěna v hranici současně  zastavěného území obce a je vhodně napojena na stávající dopravní skelet 
obce a další inženýrské sítě. Plocha je situována z hlediska zdravého životního prostředí tak, aby nebyla 
nevhodně ovlivněna záplavovým územím, které zasahuje východní a jižní část řešeného území. 

Lokalita B/5 - plocha o celkové rozloze 0,38 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů 
v severní části obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,04 ha. 

→plocha v jihovýchodní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Celá plocha je umístěna 
v hranici současně  zastavěného území obce a je vhodně napojena na stávající dopravní skelet obce a 
další inženýrské sítě. Plocha je situována z hlediska zdravého životního prostředí tak, aby nebyla 
nevhodně ovlivněna záplavovým územím, které zasahuje východní a jižní část řešeného území. 

Lokalita B/6 - plocha o celkové rozloze 0,93 ha, určená pro výstavbu 9 rodinných domů 
západně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. a IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,18 ha. 

→plocha v západní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Celá plocha je umístěna 
mimo hranici současně  zastavěného území obce a je vhodně napojena na stávající dopravní skelet obce 
a další inženýrské sítě. Plocha je situována z hlediska zdravého životního prostředí tak, aby nebyla 
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nevhodně ovlivněna záplavovým územím, které zasahuje východní a jižní část řešeného území. Umístění 
plochy reaguje na možnosti ploch pro bydlení v Lobodicích, kde velká část území je v záplavovém území 
a není je bez ohrázování využít k výstavbě a dále na rozvojový záměr ve správním území Tovačova – 
rekreační využití ploch těžby, kde je možné vytvořit množství pracovních příležitostí s možností bydlení 
v obci Lobodice. Umístění plochy bylo předjednáno s Ing. Jochcovou z KÚ Olomouckého kraje a s Ing. 
Havlíčkovou u MěÚ Přerov s kladným výsledkem jednání. 

Lokalita R/1 – plocha o celkové rozloze 0,74 ha, určená pro rozšíření stávajícího fotbalového 
hřiště. na Opletách. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality.  

→plocha ve východní části obce určená pro rozšíření stávajícího areálu fotbalového hřiště, který 
neumožňuje potřebný rozvoj ploch sportu a rekreace. Rozvoj sportovních ploch je uvažován v návaznosti 
na předpokládaný rozvoj sídla a dále v návaznosti na rozvojový záměr sportovního a rekreačního využití 
tovačovských jezer )připravovaný záměr mikroregionu Střední Haná). 

Lokalita R/2 – plocha o celkové rozloze 0,14 ha, určená pro individuální rekreaci v zahrádkové 
osadě. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Případný zábor pro drobnou rekreační stavbu je 
bilančně zanedbatelný. 

→plocha v jihovýchodní části obce určená pro rozšíření stávajícího areálu výletiště a sportovních aktivit, 
který neumožňuje potřebný rozvoj ploch sportu a rekreace. Rozvoj sportovních ploch je uvažován 
v návaznosti na předpokládaný rozvoj sídla a dále v návaznosti na rozvojový záměr sportovního a 
rekreačního využití tovačovských jezer )připravovaný záměr mikroregionu Střední Haná). 

Lokalita V/1 – tvořená dvěma plochami o celkové rozloze 3,80 ha je určená pro rozšíření 
stávajícího areálu spol. Betonika severně od obce. Plochy odděluje zelený pás nad trasou VTL plynovodu. 
Lokalita je tvořena ornou půdou v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality.  

→dvě plochy v severní části obce určené pro rozšíření stávajícího areálu společnosti Betonika Lobodice, 
který neumožňuje potřebný rozvoj ploch výroby a skladování. Rozvoj výrobních ploch je uvažován 
v návaznosti na předpokládaný rozvoj společnosti, která již skupuje pozemky pro rozšíření svého areálu. 
Rozvojové plochy musely být z důvodu stávajícího a navrženého vedení VTL plynovodu rozděleny na  dvě 
plochy, které jsou od sebe odděleny plochy zeleně s plynárenským zařízením. Propojení ploch bude 
realizováno pouze dopravními komunikacemi. Rozvoj společnosti Betonika Lobodice je nezbytný z důvodu 
zvýšení skladovacích plochy a následně i ploch výrobních. Bez rozšíření bude problematické obstát 
v konkurenci ostatních výrobců betonového zboží. Z hlediska požadavku na prověření dalších možností 
rozšíření areálu společnosti lze konstatovat, že navržené řešení (rozšíření ploch výroby severním 
směrem) je jediné možné. Z východní strany je situován dobývací prostor, biokoridor a vodní tok, z jižní 
strany jsou plochy stabilizované obytné zástavby a ze západní strany je silnice s trasou železnice a 
bezpečnostním a ochranným pásmem VTL plynovod. Umístění plochy bylo předjednáno s Ing. Jochcovou 
z KÚ Olomouckého kraje a s Ing. Havlíčkovou u MěÚ Přerov s kladným výsledkem jednání. 

 

Lokalita S/1 - plocha o celkové rozloze 0,46 ha, určená pro smíšenou funkci obchodu a služeb 
s vyloučením bydlení na západní hranici obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami v I. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha ve východní části obce určená pro rozvojovou plochu smíšených aktivit. Plocha je umístěna 
v návaznosti na rozvojové plochy bydlení v RD a trasu železniční tratě Kojetín-Tovačov. Plocha propojí 
rozvojové plochy bydlení se stabilizovanou plochou pro bydlení v místě, kde umístění trvalého bydlení 
není (z důvodu železniční tratě) možné. Navržená plocha umožní rozvoj podnikatelských aktivit 
v návaznosti na bydlení a umožní vzniknout oboustranně obestavěné ulici a vytvoření kvalitního urbánního 
prostředí. 

Lokalita D/1 - plocha o celkové rozloze 0,42 ha, určená pro vybudování místní komunikace 
k obsluze navrhovaných lokalit bydlení B/1, B/2 a B/3 západně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. a 
IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha v západní části obce určená pro umístění místní obslužné komunikace, která dopravně 
zpřístupní rozvojové plochy pro bydlení. 
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Lokalita D/2 - plocha o celkové rozloze 0,11 ha, určená pro vybudování účelové komunikace 
pro zpřístupnění pozemků v souvislosti s ohrázováním jihozápadně od obce. Je tvořena ornou půdou ve 
IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha v jihozápadní části obce určená pro umístění účelové komunikace pro zpřístupnění vlastnickcýh 
parcel v území z důvodu výstavby ohrázování obce, které je v navrženo v souladu se závaznou částí ÚPN 
VÚC OA. Ohrázování vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze záplavového území Moravy. 

Lokalita D/3 - plocha o celkové rozloze 0,08 ha, určená pro vybudování místní komunikace 
k obsluze navrhované ČOV jihozápadně od obce. Je tvořena ornou půdou ve IV. třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. 

→plocha v jihozápadní části obce určená pro umístění místní obslužné komunikace pro zpřístupnění 
vlastnickcýh parcel v území z důvodu výstavby ohrázování obce, které je v navrženo v souladu se 
závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze záplavového území 
Moravy. Komunikace dále zajistí příjezd k navržené ploše ČOV. 

Lokalita D/4 - plocha o celkové rozloze 0,12 ha, určená pro vybudování místní komunikace 
k obsluze navrhované ČOV a účelové komunikace pro zpřístupnění pozemků v souvislosti s ohrázováním 
jihozápadně od obce. Je tvořena ornou půdou ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha v jihozápadní části obce určená pro umístění místní obslužné a účelové komunikace pro 
zpřístupnění vlastnickcýh parcel v území z důvodu výstavby ohrázování obce, které je v navrženo 
v souladu se závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze 
záplavového území Moravy. Komunikace dále zajistí příjezd k navržené ploše ČOV. 

Lokalita D/5 - plocha o celkové rozloze 0,16 ha, určená pro překlenutí účelové komunikace přes 
těleso ohrázování jižně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
lokality. 

→plocha v jihozápadní části obce určená pro umístění dopravní plochy přemostění ohrázování obce 
stávající účelovou komunikací (úprava nivelety komunikace) z důvodu výstavby ohrázování obce, které je 
v navrženo v souladu se závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování vyloučí zastavěné a zastavitelné 
území ze záplavového území Moravy. 

Lokalita D/6 - plocha o celkové rozloze 0,04 ha, určená pro vybudování účelové komunikace 
pro zpřístupnění pozemků v souvislosti s ohrázováním jižně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha určená pro umístění účelové komunikace pro zpřístupnění vlastnických parcel v území z důvodu 
výstavby ohrázování obce, které je v navrženo v souladu se závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování 
vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze záplavového území Moravy. 

Lokalita D/7 - plocha o celkové rozloze 0,03 ha, určená pro vybudování účelové komunikace 
pro zpřístupnění pozemků v souvislosti s ohrázováním jižně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha určená pro umístění účelové komunikace pro zpřístupnění vlastnických parcel v území z důvodu 
výstavby ohrázování obce, které je v navrženo v souladu se závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování 
vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze záplavového území Moravy. 

Lokalita D/8 - plocha o celkové rozloze 0,05 ha, určená pro vybudování účelové komunikace 
pro zpřístupnění pozemků v souvislosti s ohrázováním jihovýchodně od obce. Je tvořena ornou půdou ve 
II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha určená pro umístění účelové komunikace pro zpřístupnění vlastnických parcel v území z důvodu 
výstavby ohrázování obce, které je v navrženo v souladu se závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování 
vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze záplavového území Moravy. 

Lokalita D/9 - plocha o celkové rozloze 0,05 ha, určená pro úpravu křižovatky účelových 
komunikací pro zajištění vhodných dopravních parametrů. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra lokality. 
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→plocha v jihovýchodní části obce určená pro úpravu křižovatky účelových komunikací pro zajištění 
plynulosti zemědělské účelové dopravy z důvodu výstavby ohrázování obce, které je v navrženo v souladu 
se závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze záplavového 
území Moravy. 

Lokalita D/10 - plocha o celkové rozloze 0,05 ha, určená pro vybudování parkoviště u sportovní 
plochy a účelové komunikace východně od obce pro příjezd k sondě plynového zásobníku v souvislosti 
s ohrázováním obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha určená pro umístění parkoviště a dále pro umístění účelové komunikace pro zpřístupnění 
plynárenské sondy z důvodu výstavby ohrázování obce, které je v navrženo v souladu se závaznou částí 
ÚPN VÚC OA. Ohrázování vyloučí zastavěné a zastavitelné území ze záplavového území Moravy. 

Lokalita D/11 - plocha o celkové rozloze 0,08 ha, určená pro překlenutí účelové komunikace 
přes těleso ohrázování východně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality. 

→plocha ve východní části obce určená pro umístění dopravní plochy přemostění ohrázování obce 
stávající obslužnou komunikací (úprava nivelety komunikace) z důvodu výstavby ohrázování obce, které je 
v navrženo v souladu se závaznou částí ÚPN VÚC OA. Ohrázování vyloučí zastavěné a zastavitelné 
území ze záplavového území Moravy. 

Lokalita D/12 - plocha o celkové rozloze 0,05 ha, určená pro vybudování parkoviště u sportovní 
plochy východně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha ve východní části obce určená pro umístění dopravní plochy parkoviště pro sportoviště ve 
východní části obce. 

Lokalita D/13 - plocha o celkové rozloze 0,03 ha, určená pro rozšíření místní obslužné 
komunikace v jihovýchodní části obce. Je tvořena zahradami ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality. 

→plocha v jihovýchodní části obce určená pro umístění dopravní plochy – rozšíření stávající místní 
obslužné komunikace, která v současné době svými parametry nevyhovuje potřebám území. 

Lokalita D/14 - plocha o celkové rozloze 0,12 ha, určená pro vybudování místní komunikace 
k obsluze navrhované lokality bydlení B/6 západně od obce. Je tvořena ornou půdou ve II. a IV. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha v západní části obce určená pro umístění dopravní plochy – umístění navržené  místní obslužné 
komunikace k ploše bydlení 1015. 

 

Lokalita T/1 – plocha o celkové rozloze 0,54 ha, určená pro vybudování čistírny odpadních vod 
jihozápadně od obce. Je tvořena ornou půdou ve III. a IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
lokality.  

→plocha v jihozápadní části obce určená pro umístění čistírny odpadních vod na jednotné kanalizaci. 
Umístění čistírny odpadních vod vychází jednak ze spádových poměrů v obce a jednak z již vybudované 
jednotné kanalizace v návaznosti na předpokládaný urbanistický rozvoj sídla. 

Lokalita T/2 – plocha o celkové rozloze 0,05 ha, určená pro vybudování základnové stanice 
GSM firmy T-Mobile západně od obce. Je tvořena ornou půdou ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality. 

→plocha západně od obce při silnici III.třídy směr Polkovice. Plocha bude využita pro umístění 
základnové stanice GSM společnosti Radiomobil. V současné době probíhá územní řízení. Protože ještě 
nebylo vydáno, je plochy zakreslena jako návrhová a je zařazena do bilancí záborů ZPF. 

Lokalita Z/1 – plocha o celkové rozloze 0,86 ha je určená pro pás zeleně nad trasou VTL 
plynovodu. Lokalita je tvořena ornou půdou v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Plocha 
může být osázena keři. 
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→plocha v severní části obce, která je z důvodu situování plynárenského zařízení nezastavitelná. Plocha 
rozděluje rozvojovou plochu Betoniky na dvě části. 

Lokalita Z/2 – plocha o celkové rozloze 1,07 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně v trati 
Oplety severovýchodně od obce. v ploše ohraničené meandrem Mlýnského potoka který je lokálním 
biokoridorem. Lokalita je tvořena ornou půdou v I. a III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality.  

→plocha ve východní části obce určená pro umístění krajinné zeleně v návaznosti na lokální biokoridor a 
na nivu Mlýnského náhonu. Plochy vytvoří neopakovatelné přírodní zákoutí obce. 

Lokalita Z/3 – plocha o celkové rozloze 2,28 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně rekreační 
v sousedství sportovního areálu v trati Oplety severovýchodně od obce. Plocha je ze severu ohraničená 
meandrem Mlýnského potoka který je lokálním biokoridorem. Lokalita je tvořena ornou půdou ve II. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha ve východní části obce určená pro umístění krajinné zeleně rekreační v návaznosti na lokální 
biokorodor, nivu Mlýnského náhonu a rozvojovou plochu sportu. Plochy vytvoří neopakovatelné přírodní a 
rekreační zákoutí obce. 

Lokalita Z/4 – plocha o celkové rozloze 0,13 ha je určená pro výsadbu izolačního  pásu krajinné 
zeleně v severní části obce oddělujícího bydlení od podnikatelských aktivit. Lokalita je tvořena trvalými 
travními porosty v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha ve východní části obce určená pro umístění krajinné zeleně v návaznosti na plochy výroby a 
skladování a navržené plochy pro bydlení v rodinných domech. Plocha zeleně bude mít funkci izolační 
zeleně. 

Lokalita Z/5 – plocha o celkové rozloze 0,25 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně 
v návaznosti na těleso ohrázování východně od obce. Lokalita je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha určená pro umístění krajinné zeleně rekreační v návaznosti na plochy ohrázování obce. Plochy 
zeleně vytvoří příznivé přírodní a rekreační zázemí obce a  odcloní těleso hráze od obce. 

Lokalita Z/6 – plocha o celkové rozloze 0,12 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně 
v návaznosti na těleso ohrázování východně od obce. Lokalita je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha určená pro umístění krajinné zeleně rekreační v návaznosti na plochy ohrázování obce. Plochy 
zeleně vytvoří příznivé přírodní a rekreační zázemí obce a  odcloní těleso hráze od obce. 

Lokalita Z/7 – plocha o celkové rozloze 0,85 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně 
v návaznosti na těleso ohrázování jihovýchodně od obce. Lokalita je tvořena 0,77 ha orné půdy ve II. třídě 
ochrany a 0,08 ha nezemědělských ploch. Zabrána bude veškerá zemědělská půda. 

→plocha určená pro umístění krajinné zeleně rekreační v návaznosti na plochy ohrázování obce. Plochy 
zeleně vytvoří příznivé přírodní a rekreační zázemí obce a  odcloní těleso hráze od obce. Plocha zapojí do 
urbanistické struktury i vodní plochu rybníka. 

Lokalita Z/8 – plocha o celkové rozloze 0,41 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně 
v návaznosti na těleso ohrázování jižně od obce. Lokalita je tvořena 0,32 ha orné půdy ve II. třídě ochrany 
a 0,09 ha nezemědělských ploch. Zabrána bude veškerá zemědělská půda. 

→plocha určená pro umístění krajinné zeleně rekreační v návaznosti na plochy ohrázování obce. Plochy 
zeleně vytvoří příznivé přírodní a rekreační zázemí obce a  odcloní těleso hráze od obce. 

Lokalita Z/9 – plocha o celkové rozloze 0,18 ha je určená pro výsadbu krajinné zeleně 
v návaznosti na těleso ohrázování jižně od obce. Lokalita je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha určená pro umístění krajinné zeleně rekreační v návaznosti na plochy ohrázování obce. Plochy 
zeleně vytvoří příznivé přírodní a rekreační zázemí obce a  odcloní těleso hráze od obce. 
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Lokalita Z/10 – plocha o celkové rozloze 0,12 ha je určená pro výsadbu pásu krajinné zeleně 
mezi silnicí III. třídy do Tovačova a návrhovou plochou výroby V/1 severně od obce. Lokalita je tvořena 
ornou půdou v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→plocha v severní části obce určená pro umístění krajinné zeleně v návaznosti na plochy výroby a 
skladování a trasy silnice III.třídy jako hlavního příjezdu do obce. Plocha zeleně bude mít funkci izolační 
zeleně převážně estetické funkce. 

Lokalita O/1 – plocha o celkové rozloze 1,88 ha je určená pro vybudování protipovodňové hráze 
podél východní hranice obce. Lokalita je tvořena ornou půdou ve II. a IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality. 

→ navržená plocha pro ohrázování obce. Ohrázování má vyloučit východní a jižní část obce ze 
záplavového území řeky Moravy. Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita O/2 – plocha o celkové rozloze 2,33 ha je určená pro vybudování protipovodňové hráze 
podél východní a jihovýchodní hranice obce. Lokalita je tvořena 2,11 ha orné půdy ve II. třídě ochrany a 
0,22 ha nezemědělských ploch. Zabrána bude veškerá zemědělská půda. 

→ navržená plocha pro ohrázování obce. Ohrázování má vyloučit východní a jižní část obce ze 
záplavového území řeky Moravy. Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita O/3 – plocha o celkové rozloze 2,06 ha je určená pro vybudování protipovodňové hráze 
podél jihozápadní hranice obce. Lokalita je tvořena 2,03 ha orné půdy ve II. třídě ochrany a 0,03 ha 
nezemědělských ploch. Zabrána bude veškerá zemědělská půda. 

→ navržená plocha pro ohrázování obce. Ohrázování má vyloučit východní a jižní část obce ze 
záplavového území řeky Moravy. Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

 
PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF PRO PRVKY ÚSES 
Zábory pro realizaci základních prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) byly vyhodnoceny pouze 

orientačně. Konečné výměry a lokalizace lze upřesnit pouze při realizaci pozemkových úprav, kde jsou 
prvky ÚSES součástí polyfunkční kostry. 

Interakční prvky budou realizovány převážně pouze jako případná změny kultury opět v rámci 
komplexních pozemkových úprav - zejména v rámci cestní sítě a protierozních opatření. Územní plán však 
předpokládá realizaci interakčních prvků IP 20, IP 22 a IP 28 ještě v období před případným projektem 
pozemkových úprav. Tyto pozemky jsou součástí ploch navrhované krajinné zeleně. 

Celkový rozsah všech ploch zahrnutých do návrhu ÚSES činí 209,21 ha. Z této výměry bude  
24,40 ha realizováno na zemědělském půdním fondu. Předpokládá se zábor 13,92 ha pro realizaci 
biocenter, zábor 4,19 ha pro biokoridory a 6,29 po interakční prvky. 

 

 

 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených 
předpokládaným záborem ZPF 

 
BPEJ třída ochrany 

3.01.00 I. 

3.22.10 IV. 

3.58.00 II. 

3.59.00 III. 

3.63.00 IV. 
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PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF PRO PRVKY ÚSES 

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

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

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

 

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

Označení 
lokality 

Účel záboru 
Vztah k zastavěnému 

území 

Kód 
BPEJ, 
kultura 

Výměra (ha) 
Třída 

ochrany 
ZPF 

B/1  bydlení v RD    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 1,05   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,29   
           

    vým ěra  lokality    1,34   

1,34   z toho zábor    0,16   

B/2  bydlení v RD    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 1,41   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,31   
           

    vým ěra  lokality    1,72   

1,78   z toho zábor    0,22   

B/3  bydlení v RD    3.01.00  I 
    v zastavěném území  zahrada 0,23   
     mimo zastavěné území  orná 0,01   

       3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,06   
     mimo zastavěné území  orná 0,19   
           

    vým ěra  lokality    0,49   

0,49   z toho zábor    0,04   

B/4  bydlení v RD    3.01.00  I 
    v zastavěném území  zahrada 0,11   
       TTP 0,58   
     mimo zastavěné území  orná 0,19   
       zahrada 0,05   
           

    vým ěra  lokality    0,93   

0,93   z toho zábor    0,08   
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B/5  bydlení v RD    3.58.00  II 
    v zastavěném území  orná 0,12   
       zahrada 0,26   
           

    vým ěra  lokality    0,38   

0,38   z toho zábor    0,04   

B/6  bydlení v RD    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,59   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,34   
           

    vým ěra  lokality    0,93   

0,93   z toho zábor    0,18   

R/1  rekreace hromadná    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,74   
           

0,74 
  zábor    0,74 

  

R/2  rekreace individuální    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,14   
           

0,14 
  zábor    0,14 

  

V/1  výroba    3.01.00   I 
     mimo zastavěné území  orná 3,80   
           

3,80 
  zábor    3,80 

  

S/1  smíšené plochy    3.01.00  I 
    v zastavěném území  orná 0,25   
     mimo zastavěné území  zahrada 0,21   
           

0,46 
  zábor    0,46 

  

D/1  místní komunikace    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,29   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,17   
           

0,46 
  zábor    0,46 

  

D/2  účelová komunikace    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,11   
           

0,11 
  zábor    0,11 

  

D/3  místní komunikace    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,08   
           

0,08 
  zábor    0,08 

  

D/4  místní komunikace    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,12   
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0,12 
  zábor    0,12 

  

D/5  účelová komunikace    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,16   
           

0,16 
  zábor    0,16 

  

D/6  účelová komunikace    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,04   
           

0,04 
  zábor    0,04 

  

D/7  účelová komunikace    3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,03   
           

0,03 
  zábor    0,03 

  

D/8  účelová komunikace    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,05   
           

0,05 
  zábor    0,05 

  

D/9  účelové komunikace    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,05   
           

0,05 
  zábor    0,05 

  

D/10  účelová komunikace    3.58.00  II 
   a parkoviště  mimo zastavěné území  orná 0,05   
           

0,05 
  zábor    0,05 

  

D/11  místní komunikace    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,08   
           

0,11 
  zábor    0,08 

  

D/12  parkoviště    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,05   
           

0,05 
  zábor    0,05 

  

D/13  místní komunikace    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,03   
           

0,03 
  zábor    0,03 

  

D/14  místní komunikace    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,08   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,04   
           

0,12 
  zábor    0,12 

  

T/1  ČOV    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,32   

       3.59.00  III 
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     mimo zastavěné území  orná 0,22   
           

0,54 
  zábor    0,54 

  

T/2  stanice GSM    3.63.00  IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,05   
           

0,05 
  zábor    0,05 

  

Z/1  zeleň    3.01.00  I 
     mimo zastavěné území  orná 0,86   
           

0,86 
  zábor    0,86 

  

Z/2  zeleň krajinná    3.01.00  I 
     mimo zastavěné území  orná 0,06   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 1,01   
           

1,07 
  zábor    1,07 

  

Z/3  zeleň krajinná rekreační    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 1,60   
       TTP 0,68   
           

2,28 
  zábor    2,28 

  

Z/4  zeleň krajinná    3.01.00  I 
    v zastavěném území  TTP 0,13   
           

0,13 
  zábor    0,13 

  

Z/5  zeleň krajinná rekreační    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,25   
           

0,25 
  zábor    0,25 

  

Z/6  zeleň krajinná rekreační    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,12   
           

0,25 
  zábor    0,12 

  

Z/7  zeleň krajinná rekreační    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,77   
           

0,85 
  zábor    0,77 

  

Z/8  zeleň krajinná rekreační    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,32   
           

0,41 
  zábor    0,32 

  

Z/9  zeleň krajinná rekreační    3.58.00  II 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,18   
           

0,18 
  zábor    0,18 

  

Z/10  zeleň krajinná     3.01.00  I 
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     mimo zastavěné území  orná 0,12   
           

0,12 
  zábor    0,12 

  

O/1  ohrázování obce    3.22.10   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,26   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 1,62   
           

1,88 
  zábor    1,88 

  

O/2  ohrázování obce    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 2,11   
           

2,33 
  zábor    2,11 

  

O/3  ohrázování obce    3.22.10   IV 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,85   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,24   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,94   
           

2,06 
  zábor    2,03 

  

Výměra navrhovaných lokalit záboru  ZPF     25,07   

Reálný zá bor ZPF     20,00   
≈ lokalita se nachází na odvodněných pozemcích    

 
Zábor ZPF pro plošné prvky ÚSES: 

 

ÚSES na ZPF 

Označení prvku 
ÚSES 

Účel záboru 

Celková 
výměra prvku   

v k.ú. 
Lobodice (ha) 

Kultura 
BPEJ, třída 

ochrany 

Dotčená 
výměra ZPF 

(ha) 

NRBC 104  nadregionální biocentrum 177,25  TTP  3.56.00 (I) 9,18 
         3.58.00 (II)   

BC 2  lokální biocentrum 3,85  orná  3.63.00 (IV) 2,40 
BC 3  lokální biocentrum 3,55  orná  3.62.00 (II) 2,34 

         3.63.00 (IV)   
RBK 1453  regionání biokoridor 2,20  TTP  3.58.00 (II) 0,46 

         3.59.00 (III)   
BK 2  lokální biokoridor 6,84  zahrada, TTP  3.58.00 (II) 1,20 
BK 3  lokální biokoridor 2,61       
BK 4  lokální biokoridor 4,09       
BK 5  lokální biokoridor 2,21  orná  3.01.00 (I) 2,21 
BK 6  lokální biokoridor 0,32  orná  3.63.00 (IV) 0,32 
IP 20  interakční prvek 0,56  orná  3.63.00 (IV) 0,56 
IP 22  interakční prvek 3,66  orná  3.63.00 (IV) 3,66 
IP 28  interakční prvek 2,07  orná  3.56.00 (I) 2,07 

Celkem 209,21     24,40 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

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

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) 

v § 3 odst. 1. V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní pozemky dle 
evidence katastru nemovitostí.  

Navrhované řešení územního plánu obce Lobodice nepředpokládá žádný zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se může částečně promítnout do 
změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních, z ekologického hlediska 
žádoucích dřevin. 

Navrhovaná opatření 

V souvislosti se začleněním řady lesních porostů území do návrhu ÚSES bude třeba postupně 
změnit dřevinnou skladbu ekologicky méně hodnotných porostů.  
 

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

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


