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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 
 
Textová část odůvodnění územního plánu 
 
 
 
Textová část-II.1: 
 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů 
pro zpracování návrhu 

c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty , včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

d) 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 

e) vyhodnocení předpokládaných  důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
 
 

TEXTOVÁ ČÁST II.1 
 
 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 
včetně souladu s 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. 
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b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění 
pokynů pro zpracování návrhu 

 
Všechny požadavky byly splněny. 
 
 

c) 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 Sušice, 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. 
Všechny jevy, limity využití území a další prvky udržitelného rozvoje jsou respektovány v navrženém 
řešení a koncepce rozvoje sídla z nich vychází. 
 
 

d) informace o výsledcích vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území spolu 
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část 
nebylo respektováno 

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

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

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

Ovzduší: . 

Na území obce dochází k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí na 100% území (PM10) vlivem 
dálkového přenosu emisí z Přerova. 

Obec ve spolupráci z orgány ochrany životního prostředí krajského úřadu Olomouckého kraje postupuje 
dle schváleného krajského programu snižování emisí a programu zlepšování kvality ovzduší. Na tyto 
dokumenty dále navazuje řešení této kapitoly, která požadavky těchto dokumentů zapracovává do ÚPO 
Sušice. 

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

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

• přeložka silnice II třídy umožní plynulejší a kratší průjezd obcí – dojde ke snížení emisí (zlepšení 
imisní situace), 

• realizace prvků ÚSES sníží větrnou erozi – zlepšení kvality ovzduší 
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V rozsahu podrobnosti ÚPO je garantován princip, že v místech, kde kvalita ovzduší vyhovuje imisním 
limitům nedojde ke zhoršení nad přípustnou míru a v místech, kde imisní limity jsou překračovány (a to 
včetně limitů pro ekosystémy) se kvalita ovzduší zlepší. 

Voda. 

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

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

• nově navržené objekty budou připojeny na kanalizaci a rekonstruovanou ČOV  - nedojde ke 
zhoršení kvality vod 

• realizace prvků ÚSES  a protierozních opatření sníží vodní erozi – zlepšení kvality povrchových 
vod 

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

 Hluk 

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

Realizace opatření navržených územním plánem v oblasti dopravy hladinu hluku v zastavěném území 
sníží. 

Ochrana přírody a krajiny, ekologická stabilita 

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

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

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

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

• navržená plocha rybníka při okraji nivy Bečvy při realizaci břehových porostů stanovištně 
odpovídajícími dřevinami (vrba, olše, jasan)  zlepší vzhled krajiny 

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

• realizací prvků ÚSES přibude v území cca 20 ha trvalých dřevinných přírodě blízkých porostů  
 

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

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

Ochrana z hlediska radonového nebezpečí 
Z obecného hlediska nachází zastavěné území obce Sušice v oblastech s vysokým radonovým 

rizikem, tak jako téměř celá zbylá část řešeného území s výjimkou severní část k.ú. Sušice , 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).  
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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. 
 
 

e) vyhodnocení předpokládaných  důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Použitá metodika 

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

 

Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí katastrální území Sušice u Přerova členěno 
takto: 
 plocha [ha] podíl ploch [%] 

Výměra celkem 599,34 100,00 
Zemědělská půda celkem 424,52 87,60 
z toho  orná půda  
 zahrady 
 ovocné sady 
 TTP 

362,71 
18,57 

1,42 
41,82 

74,85 
3,83 
0,29 
8,63 

Lesní pozemky 19,09 3,94 
Vodní toky a plochy 5,68 1,17 
Zastavěné plochy 8,30 1,71 
Ostatní plochy 27,02 5,58 

Z přehledu vyplývá, že takřka devět desetin z celkové výměru katastru tvoří zemědělská půda, která je 
v převážné míře zorněna. Významné je rovněž zastoupení trvalých travních porostů. 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky 

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

l. místo - Klimatický region 

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

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 
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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. 

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, v kódu BPEJ označeném číslicí 3.  

Z hlavních půdních jednotek se zde nacházejí: 

03 - Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, slínů či 
teras, středně těžké; bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným. Nacházejí 
se jižně od  současně zastavěného území obce, které částečně zasahují. 

06 - Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech, 
karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, 
ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu.  Nacházejí se v jižní části katastru. 

08 - Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, 
smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na 
spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší 
sklonitosti. Nacházejí se ve střední části katastru, zasahují východní část současně zastavěného 
území obce. 

11 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), 
středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry. Nacházejí se v menší 
míře ve východní části katastru v lokalitě Kudlov. 

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny 
pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a podobné, 
půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středné skeletovité, často i slabě 
oglejené. Nacházejí se ve větší výměře v jihovýchodní části katastru na západně a severozápadně 
exponovaných svazích Přísahance.. 

21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 
nevododržných, silně výsušných substrátech. Nacházejí se ve vyšší výměře na okraji říční terasy 
v severní polovině katastru a v prostoru mezi Bečvou a  odstaveným ramenem Bečvy (Libuška) 
v nejzápadnějším okraji katastru. 

22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírné těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s 
vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející. Pokrývají převážnou část současně 
zastavěného území 

37 - Kambizemě lititické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných 
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až 
středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách. 
Nacházejí se v malém rozsahu v centrální části katastru. 

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, 
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středné těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, 
vláhově závislé na klimatu a expozici. Nacházejí se  v úzkém pásu sledujícím severně exponované 
svahy horního toku Libušky ve východní části katastru. 

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středné těžké, ve 
spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsi, se sklonem k převlhčení. Nacházejí se v menším 
rozsahu  na temeni kopce Přísahanec v jihovýchodní části území. 

55 - Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černíce arenické i pararendziny arenické na lehkých 
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné. Nacházejí se jen velmi 
okrajově v nivě Bečvy v severozápadním cípu katastru. 
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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 Bečvy  v severní části katastru. 

59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry 
nepříznivé, vyžaduji regulaci vodního režimu. Nacházejí se v nivě Bečvy v severozápadní části 
katastru. 

Z hlediska agronomického je kvalita zemědělské půdy v řešeném území velmi různorodá. Nejúrodnější 
půdy v katastru, zařazené do I. a II. třídy ochrany, se vytvořily na hlubokých spraších úpatních svahů 
Přísahance (3.03.00 – I. třída) a náplavových hlínách v nivě Bečvy (3.58.00 – II. třída). Do III. třídy 
ochrany jsou řazeny fluvizemě glejové na náplavových hlínách s nepříznivými vláhovými poměry 
náplavových hlínách v nivě Bečvy, hnědozemě luvické na sprašových hlínách na temeni Přísahance, 
modální hnědozemě na severních a západních svazích Přísahance. Do IV. třídy ochrany je řazena velká 
část katastru s půdami arenického subtypu a černozemě modální s vyšší sklonitostí. Do V. třídy ochrany 
spadají menší plochy půd s nízkou produkční schopností na extrémně výsušných substrátech, příp. 
v údolních svazích horního toku Libušky a bezejmenného přítoku Libuše. Tyto půdy ve svazích jsou 
z velké části zatravněny. 

 

Investice do půdy 

V minulosti bylo v řešeném území vybudováno na cca 111 ha odvodnění. Meliorační detail je v majetku 
vlastníků pozemků.  
Část ploch navrhovaných územním plánem k zástavbě zasahuje na odvodněné plochy. Při realizaci 
výstavby v takových lokalitách je potřeba prověřit funkčnost zařízení, aby v případě jeho poškození 
nedošlo k podmáčení širšího okolí stavby. 

 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Hlavní výrobní funkci má v obci zemědělský podnik Moravská zemědělská a. s. V zemědělském 
areálu v západní části obce chová dle aktuální situace až 175 dojnic, 100 telat, 100 ks mladého dobytka, 
150 prasnic se selaty a 50 běhounů. Pro maximální stavy zvířat bylo orientačně spočítáno pásmo 
hygienické ochrany. Toto pásmo je tvořeno kružnicí o poloměru 205 m. 

 

 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 
Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je do značné míry sloučena do velkých celků orné 
půdy, plošně významné jsou rovněž trvalé travní porosty v nivě Bečvy. Zemědělskou půdu převážně 
obhospodařuje Moravská zemědělská a. s. 
V území nebyl zpracován projekt komplexní pozemkové úpravy a ani se o jeho zpracování doposud 
neuvažuje. 

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

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

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

 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 
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Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení, popis lokalit 

Územní plán navrhuje v řešeném území lokality záboru zemědělské půdy pro: 

• bydlení v rodinných domech, 
• dopravu, 
• sídelní a krajinnou zeleň, 
• technické vybavení, 
• sport a rekreaci, 
• vodohospodářská opatření,  
• ÚSES. 

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

Část lokalit je navrhována v plochých, ne kterých bylo v minulosti vybudováno odvodnění. Před zahájením 
výstavby v těchto lokalitách je nutné prověřit funkčnost odvodňovacího zařízení, aby při jeho poškození 
nedošlo k podmáčení širšího okolí lokality. 

Vzhledem k poměrně nízké agronomické kvalitě půd v bezprostředním okolí současně zastavěného 
území, kam je převážně směřován stavební rozvoj obce, nezasahuje územním plánem navrhovaná 
výstavba na půdy I. a II. třídy ochrany. 80 % všech lokalit záboru ZPF zasahuje na půdy ve IV. a V. třídě 
ochrany, pouhých 20 % se dotýká půd ve III. třídě ochrany. 

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

Územní plán navrhuje v řešeném území lokality ke změně funkčního využití celkem 10,73 ha pozemků 
náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 7,59 ha, zbývající výměra 
bude využita jako zahrady u objektů bydlení. 

Dimenzování ploch pro bydlení vychází z demografické prognózy do roku 2020 s přihlédnutím k reálné 
zastavitelnosti území (max. 70%). 

Lokalita B/1 - plocha o celkové rozloze 2,61 ha, určená pro výstavbu 17 rodinných domů při jižní hranici 
obce. Je tvořena ornou půdou  a zahradami ve IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy 
činí cca 0,34 ha. Lokalita je částečně situována na odvodněné pozemky. 

→plocha v jihozápadní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Plocha přímo navazuje 
na zastavěné území obce a je vhodně napojena na dopravní skelet obce a další inženýrské sítě. Plocha je 
situována z hlediska zdravého životního prostředí za záhumenní část stávající zástavby tak, aby nebyla 
nevhodně ovlivněna hustou dopravou na silnici II.třídy (hluk, prašnost,…). 

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

→plocha v západní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Plocha je v současně 
zastavěném území a je vhodně napojena na dopravní skelet obce a další inženýrské sítě. Plocha je 
situována z hlediska zdravého životního prostředí za navrženou plochou zeleně tak, aby nebyla nevhodně 
ovlivněna hustou dopravou na silnici II.třídy (hluk, prašnost,…). 

Lokalita B/3 - plocha o celkové rozloze 0,54 ha, určená pro výstavbu pěti rodinných domů v jižní části 
obce. Je tvořena 0,20 ha zahrad ve IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 
0,10 ha. 

→plocha v západní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Plocha je přímo situovaná 
v současně zastavěném území obce a je vhodně napojena na dopravní skelet obce a další inženýrské 
sítě.  
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Lokalita B/4 - plocha o celkové rozloze 0,09 ha, určená pro výstavbu rodinného domu při jihovýchodní 
hranici obce. Je tvořena ornou půdou ve IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí 
cca 0,02 ha. 

→plocha v jižní části obce určená pro bydlení v rodinných domech (BP). Plocha přímo navazuje na 
zastavěné území obce a je vhodně napojena na dopravní skelet obce a další inženýrské sítě. Plocha je 
situována z hlediska zdravého životního prostředí v odsazené poloze tak, aby nebyla nevhodně ovlivněna 
hustou dopravou na silnici II.třídy (hluk, prašnost,…). 

Lokalita D/1 - plocha o celkové rozloze 0,38 ha, určená pro místní komunikace k obsluze navrhovaných 
lokalit bydlení při jižní hranici obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami ve IV. třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. 

→plocha v jihozápadní části obce určená pro dopravní obsluhu plochy pro bydlení v rodinných domech. 
V ploše bude umístěna obslužná komunikace funkční třídy D1 (obytná ulice). 

 Lokalita D/2 - plocha o celkové rozloze 0,09 ha, určená pro místní komunikace k obsluze navrhovaných 
lokalit bydlení při jižní hranici obce. Je tvořena ornou půdou ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality. Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→ plocha v jihozápadní části obce určená pro dopravní obsluhu plochy pro bydlení v rodinných domech. 
V ploše bude umístěna obslužná komunikace funkční třídy C3 s napojením stávající účelové komuniace a 
navržení komunikace D1 (viz.lok. záboru D/1).  

Lokalita D/3 - plocha o celkové rozloze 0,09 ha, určená pro místní komunikace k obsluze navrhované 
smíšené lokality S/1 v jižní části obce. Je tvořena zahradami ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality.  

→ plocha v západní části obce určená pro rozšíření stávajíc účelové komunikace na místní obslužnou 
komunikaci )C3), která bude dopravně napojovat navrženou plochu smíšených aktivit a dále plochu 
zemědělské výroby. 

Lokalita D/4 – plocha o celkové rozloze 0,15 ha, určená pro vybudování cyklostezky podél silnice ze Sušic 
do Radslavic. Je tvořena 0,13 ha orné půdy ve IV. třídě ochrany a 0,02 ha nezemědělských pozemků. 
Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→ plocha v západní části řešeného území, která bude určena pro vybudování cyklistické stezky Sušice-
Radslavice. Úsek silnice II.třídy je v tomto úseku značně dopravně zatížen a pěší a cyklistická doprava je 
zde hojně využívání. Řešení bude značným přínosem pro bezpečnost silničního provozu. Řešení dále 
navazuje na schválený ÚPN VÚC OA, který v tomto úseku navrhuje nadregionální cyklistickou trasu. 

Lokalita D/5 – plocha o celkové rozloze 0,73, určená pro přeložku silnice II. třídy. Je tvořena ornou půdou 
a zahradami ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita je částečně situována na 
odvodněné pozemky. 

→ plochy ve východní části obce je určená pro přeložku silnice II.třídy. Řešení vychází ze schváleného 
ÚPN VÚC OA a dále ze zpracované PD k územnímu řízení.  

Lokalita D/6 – plocha o celkové rozloze 0,08 ha, určená pro vybudování účelové komunikace k vodnímu 
zdroji severně od obce. Je tvořena trvalými travními porosty ve III. a IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality. Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→ plocha v jižní části obce určená pro účelovou komunikaci k vodnímu zdroji. V současné době je ze 
zdroje zásobována celá obec a dále Oldřichov  a osada Rybáře. K vodnímu zdroji nevede účelová 
komunikace, která by zajistila příjezd k této technické vybavenosti obce. 

Lokalita D/7 – plocha o celkové rozloze 0,34 ha, určená pro přeložku účelové komunikace, ke které dojde 
v souvislosti s  vybudováním protipovodňové hráze severně od obce. Je tvořena 0,33 ha orné půdy, 
zahrada a trvalých travních porostů ve III. a V. třídě ochrany a 0,01 ha nezemědělských pozemků. 
Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy.  
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→ navržená úprava trasy stávající účelové komunikace v severní části obce v souvislosti s navržením 
ohrázování obce. Ohrázování má vyloučit severní část obce ze záplavového území suchého poldru Osek 
nad Bečvou. Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita D/8 – plocha o celkové rozloze 0,17 ha, k jejímuž záboru dojde při vystoupání silnice III. třídy na 
korunu protipovodňové hráze severně od obce. Je tvořena 0,13 ha orné půdy ve III. třídě ochrany a 0,04 
ha nezemědělských pozemků. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. Lokalita je částečně 
situována na odvodněné pozemky. 

→ navržená úprava nivelety (násyp) silnice III.třídy v severní části obce v souvislosti s navržením 
ohrázování obce. Jedná se o násyp, který vyvolá rozšíření pozemku pro dopravu. Ohrázování má vyloučit 
severní část obce ze záplavového území suchého poldru Osek nad Bečvou. Řešení ohrázování  je 
v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita D/9 – plocha o celkové rozloze 0,24 ha, určená pro přeložku účelové komunikace, ke které dojde 
v souvislosti s  vybudováním protipovodňové hráze severně od obce. Je tvořena ornou půdou ve III. a V. 
třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→ navržená úprava trasy stávající účelové komunikace v severní části obce v souvislosti s navržením 
ohrázování obce. Ohrázování má vyloučit severní část obce ze záplavového území suchého poldru Osek 
nad Bečvou. Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita D/10 – plocha o celkové rozloze 0,09 ha, určená pro vybudování účelové komunikace k čistírně 
odpadních vod severně od obce. Je tvořena ornou půdou ve III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
zemědělské půdy. Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→ navržená trasa účelové komunikace v severní části obce ke zpřístupnění ČOV v souvislosti 
s navržením ohrázování obce. Ohrázování má vyloučit severní část obce ze záplavového území suchého 
poldru Osek nad Bečvou. Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita Z/1 - plocha o celkové rozloze 0,19 ha, určená pro výsadbu sídelní zeleně na okraji obce u silnice 
do Pavlovic. Je tvořena zahradami ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

→ navržená plocha sídelní zeleně nabídne občanům parkově upravenou plochu pro odpočinek a další 
možnosti rekreace a regenerace. Plocha se nachází v současném zanedbaném obecní sadu TGM. 

Lokalita Z/2 - plocha o celkové rozloze 0,85 ha, určená pro výsadbu krajinné rekreační zeleně severně od 
obce. Je tvořena trvalými travinnými porosty ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 
Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→ navržená plocha krajinné rekreační zeleně navazuje na navrženou vodní plochu v severní části obce. 
Plocha nabídne kvalitní plochu pro rekreaci a regeneraci obyvatel obce. 

Lokalita Z/3 - plocha o celkové rozloze 0,13 ha, určená pro výsadbu krajinné zeleně severně od obce. Je 
tvořena zahradami ve III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality.  

→ navržená plocha krajinné zeleně vyplní zbytkový prostor mezi plochou pro ohrázování obce a plochami 
dopravy a ÚSES.. 

Lokalita Z/4 - plocha o celkové rozloze 0,06 ha, určená pro výsadbu sídelní zeleně podél návrhové lokality 
bydlení B/2 v jižní části obce. Je tvořena zahradami ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
lokality. 

→ navržená plocha sídelní zeleně nabídne občanům parkově upravenou plochu zeleně a oddělí stavební 
plochy pro bydlení od frekventované silnice II.třídy. 

Lokalita T/1 – plocha o celkové rozloze 0,49 ha, určená pro vybudování vodního zdroje  jihovýchodně od 
obce. Je tvořena ornou půdou ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality.  

→ navržená plocha technické vybavenosti řeší dobudování vodního zdroje „Komárovy“, který je 
v současné době nevyužíván . 

Lokalita R/1 – plocha o celkové rozloze 0,09 ha, určená pro rozšíření zařízení pro sport a rekreaci 
v severní části obce. Je tvořena zahradami ve IV. a V. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 
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→ navržená plocha sportu a rekreace navazuje na stabilizovanou plochu sportu a rozšiřuje ji o možnost 
vybudování dalších sportovišť. 

Lokalita V/1 – plocha o celkové rozloze 0,08 ha, určená pro přeložku vodního koryta, ke které dojde 
v souvislosti s  vybudováním protipovodňové hráze severně od obce. Je tvořena ornou půdou ve III. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita je situována na odvodněné pozemky. 

→ navržená úprava trasy meliorační svodnice v severní části obce v souvislosti s navržením ohrázování 
obce. Ohrázování má vyloučit severní část obce ze záplavového území suchého poldru Osek nad Bečvou. 
Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita V/2 – plocha o celkové rozloze 0,03 ha, určená pro přeložku vodního koryta, ke které dojde 
v souvislosti s  vybudováním protipovodňové hráze severně od obce. Je tvořena ornou půdou ve III. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality.  

→ navržená úprava trasy meliorační svodnice v severní části obce v souvislosti s navržením ohrázování 
obce. Ohrázování má vyloučit severní část obce ze záplavového území suchého poldru Osek nad Bečvou. 
Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita V/3 – plocha o celkové rozloze 0,93 ha, určená pro vybudování rybníka severovýchodně od obce 
Je tvořena trvalými travními porosty ve IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita je 
situována na odvodněné pozemky. 

→ navržená vodní plocha v severní části obce v návaznosti na stávající vodní zdroj obce (prameniště 
„Olšiny“. Vodní plochy umožní využít přebytky vody z vodního zdroje a v návaznosti na plochu rekreační 
krajinné zeleně umožní vytvořit rekreační zázemí obce. 

Lokalita O/1 – plocha o celkové rozloze 0,95 ha, určená pro vybudování protipovodňové hráze severně od 
obce. Je tvořena 0,73 ha zahrad ve III. a V. třídě ochrany a 0,22 ha nezemědělských ploch. Zabrána bude 
celá výměra zemědělské půdy. 

→ navržená plocha pro ohrázování obce v severní části obce v souvislosti s navrženým suchým poldrem 
Osek nad Bečvou. Ohrázování má vyloučit severní část obce ze záplavového území suchého poldru Osek 
nad Bečvou. Řešení ohrázování  je v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA. 

Lokalita O/2 – plocha o celkové rozloze 1,35 ha, určená pro vybudování protipovodňové hráze severně od 
obce. Je tvořena 0,34 ha orné půdy a trvalých travních porostů ve III. a IV. třídě ochrany a 0,01 ha 
nezemědělských ploch. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. Lokalita je částečně situována na 
odvodněné pozemky. 

→ navržená plocha pro ohrázování obce v severní části obce v souvislosti s navrženým suchým poldrem 
Osek nad Bečvou. Ohrázování má vyloučit severní část obce ze záplavového území suchého poldru Osek 
nad Bečvou. 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. Jedinou výjimkou 
je IP 8, který je již v současné době využíván jako trvalé travní porosty a pozemky plnící funkci lesa. I když 
prvek má funkci krajinné zeleně, zemědělské využívání trvalých travních porostů je součástí péče o krajinu 
a stávající kultura trvalý travní porost tu musí být zachována.  

Celkový rozsah všech ploch dotčených předloženým návrhem ÚSES činí 32,65 ha. Z této 
výměry se předpokládá vynětí 13,10 ha ploch, které jsou součástí ZPF, a to cca 6,90 ha pro realizaci 
biocenter a 6,20 ha pro biokoridory. 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených 
předpokládaným záborem ZPF 
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BPEJ třída ochrany 
3.08.50 IV 
3.20.11 IV 
3.21.12 IV 
3.21.13 V 
3.22.10 IV 
3.22.12 IV 
3.59.00 III 

 

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 2,16   
       zahrada 0,45   
           

    vým ěra  lokality    2,61   

2,61   z toho zábor    0,34   

B/2  bydlení v RD    3.22.12   IV 
    v zastavěném území  zahrada 0,38   
           

    vým ěra  lokality    0,38   
0,75 

  
z toho zábor  

  
0,04 

  

B/3  bydlení v RD    3.22.12   IV 
    v zastavěném území  zahrada 0,20   
           

    vým ěra  lokality    0,20   

0,54   z toho zábor    0,10   

B/4  bydlení v RD    3.08.50   IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,09   
           

    vým ěra  lokality    0,09   

0,09   z toho zábor    0,02   

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

0,29   zábor    0,29   

D/2  místní obslužná     3.22.10   IV 
≈  komunikace  mimo zastavěné území  orná 0,10   

       3.22.12  IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,01   
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0,11 
  zábor    0,11 

  

D/3  místní obslužná     3.22.12   IV 
   komunikace v zastavěném území  zahrada 0,06   
           

0,09 
  zábor    0,06 

  

D/4  cyklostezka    3.22.12   IV 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,13   
           

0,15 
  zábor    0,13 

  

D/5  přeložka silnice II. třídy    3.08.50  IV 

≈    mimo zastavěné území  orná 0,17   

       3.21.12  IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,19   

       3.22.12  IV 
    v zastavěném území  orná 0,09   
     mimo zastavěné území  orná 0,22   
       zahrada 0,06   
           

0,73 
  zábor    0,73 

  

D/6  účelová komunikace    3.21.12  IV 

≈    mimo zastavěné území  TTP 0,07   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  TTP 0,01   
           

0,08 
  zábor    0,08 

  

D/7  účelová komunikace    3.21.13  V 

     mimo zastavěné území  zahrada 0,03   
       TTP 0,10   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,12   
       zahrada 0,08   
           

0,34 
  zábor    0,33 

  

D/8  silnice III. třídy    3.59.00  III 

≈    mimo zastavěné území  orná 0,07   
       zahrada 0,06   
           

0,17 
  zábor    0,13 

  

D/9  účelová komunikace    3.21.12  IV 

≈    mimo zastavěné území  orná 0,01   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,23   
           

0,24 
  zábor    0,24 

  

D/10  účelová komunikace    3.59.00  III 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,07   
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0,09 
  zábor    0,07 

  

Z/1  sídelní zeleň    3.08.50   IV 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,19   
           

0,19 
  zábor    0,19 

  

Z/2  krajinná zeleň rekreační    3.21.12   IV 
≈    mimo zastavěné území  TTP 0,85   
           

0,85 
  zábor    0,85 

  

Z/3  krajinná zeleň    3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,13   
           

0,13 
  zábor    0,13 

  

Z/4  sídelní zeleň    3.22.12   IV 
    v zastavěném území  zahrada 0,06   
           

0,13 
  zábor    0,06 

  

T/1  vodní zdroj    3.08.50  IV 

     mimo zastavěné území  orná 0,43   

       3.20.11  IV 
     mimo zastavěné území  orná 0,06   
           

0,49 
  zábor    0,49 

  

R/1  sport a rekreace    3.21.13  V 

     mimo zastavěné území  zahrada 0,08   

       3.22.12  IV 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,01   
           

0,09 
  zábor    0,09 

  

V/1  přeložka vodního toku    3.59.00  III 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,08   
           

0,08 
  zábor    0,08 

  

V/2  přeložka vodního toku    3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,03   
           

0,03 
  zábor    0,03 

  

V/3  rybník    3.21.12  IV 
≈    mimo zastavěné území  TTP 0,93   
           

0,93 
  zábor    0,93 

  

O/1  ohrázování obce    3.21.13  V 

     mimo zastavěné území  zahrada 0,22   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,51   
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0,95   zábor    0,73   

O/2  protipovodňová nádrž    3.21.12  IV 
≈    mimo zastavěné území  TTP 0,49   

       3.22.12  IV 
     mimo zastavěné území  TTP 0,08   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,77   
           

1,35   zábor    1,34   

Výměra navrhov aných lokalit záboru ZPF     10,37   

Reálný zábor ZPF     7,59   
      

≈ - 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. Sušice 

(ha) 
Kultura 

BPEJ, třída 
ochrany 

Dotčená 
výměra ZPF 

(ha) 

BC 1  regionální biocentrum 6,10  TTP  3.40.78 (V) 0,83 
BC 2  lokální biocentrum 2,67  orná  3.20.11 (IV) 2,04 
BC 3  lokální biocentrum 2,34  TTP  3.06.00 (III) 2,02 

         3.06.10 (III)   
         3.20.11 (IV)   

BC 4  lokální biocentrum 2,07  orná  3.03.00 (I) 2,01 
         3.06.00 (III)   

BK 1  lokální biokoridor 2,08  orná, TTP    3.08.50 (IV) 1,19 
         3.20.11 (IV)   
         3.37.16 (V)   
         3.40.77 (V)   

BK 2  lokální biokoridor 0,98  orná  3.06.10 (III) 0,98 
         3.20.11 (IV)   

BK 3  lokální biokoridor 0,54  orná  3.21.12 (IV) 0,54 
         3.58.00 (II)   

BK 4  lokální biokoridor 5,12  orná, TTP  3.21.12 (IV) 1,92 
         3.21.13 (V)   
         3.58.00 (II)   
         3.59.00 (III)   

BK 5  lokální biokoridor 0,80  orná  3.21.12 (IV) 0,43 
         3.58.00 (II)   

BK 6  lokální biokoridor 0,26  orná  3.58.00 (II) 0,26 
BK 7  lokální biokoridor 0,64  orná  3.22.10 (IV) 0,64 

         3.22.12 (IV)   
BK 8  nadregionální biokoridor 1,50 orná  3.21.13 (V) 0,24 
BK 9  lokální biokoridor 0,02       
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BK 30  lokální biokoridor 1,02       
IP 8  interakční prvek 6,51  TTP  3.08.50 (IV)  ponecháno  

         3.37.16 (V)  v ZPF 

Celkem 32,65      13,10 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

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

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Výměra lesů v řešeném územ je podle aktuálních údajů katastru nemovitostí 19,09 ha. Katastr má tudíž 
extrémně nízkou lesnatost území - 3,94 %..Lesy v katastru jsou soustředěny do jeho severovýchodního 
okraje, kam zasahuje rozsáhlý lesní komplex Lipník z katastru Hlinska. Zbývající část výměry je tvořena 
drobnými polními lesíky z nichž jeden je na svazích Přísahance, další dva na hraně nivy Bečvy, a jeden 
v rameni Bečvy (Libuška) poblíž dnešního koryta řeky. Všechny lesní porosty jsou zařazeny do kategorie 
lesů hospodářských. 

V lesích řešeného území jsou zastoupeny porosty různých věkových stupňů. Druhová skladba lesních 
porostů je velmi různorodá, v nivě Bečvy a na jejích okrajích převládají v porostech listnaté dřeviny 
podmáčených stanovišť s jasanem, vrbou a kříženci topolů. 

V údolí Libušky a jejího přítoku převládají podél toků listnaté dřeviny chrakateristické pro podmáčená 
stanoviště - jasan, olše, vrba, javor, dub letní, na sušších stanovištích k nim přistupují smrk, modřín, habr, 
buk a lípa. 

Navrhovaná opatření 

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

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

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

V územním plánu obce Sušice není navržen zábor žádného pozemku určeného k plnění funkce lesa. 

 


