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II. ODŮVODNĚNÍ 
  

Dokumentace Územního plánu Tovačov je zpracována na základě smlouvy o dílo 
uzavřené mezi objednatelem dokumentace, Městem Tovačov, a zpracovatelem dokumentace – 
Alfaprojektem Olomouc a.s.  

 
Práce na dokumentaci byly zahájeny zpracováním Průzkumů a rozborů v roce 2006. 

Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici mapové podklady ve vektorové podobě, byla na podzim 
roku 2006 zadána firmě GEODES Olomouc digitalizace katastrálních map v rozsahu řešeného 
území. 

Nad digitálním mapovým podkladem byly v rozsahu územně analytických podkladů 
následně zpracovány Průzkumy a rozbory, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
evidenci územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území.  

Na základě textových i grafických výstupů Průzkumů a rozborů byl vypracován návrh 
zadání. Zadání Územního plánu Tovačov, schválené po řádném projednání Zastupitelstvem 
Města Tovačova dne 27.10.2008, bylo úvodním dokumentem pro zpracování územního plánu.  
 
 
 

II.A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z 
HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 
 
ŠIRŠÍ VZTAHY  
 
 Politika územního rozvoje (PÚR ČR) vymezuje rozvojové oblasti národního významu a 
rozvojové osy mezinárodního významu. Politika územního rozvoje (PÚR), jako nástroj územního 
plánování, byla schválena usnesením vlády č. 561 dne 17.5.2006. Řešené území není s ohledem 
na jeho polohu a funkce ve struktuře osídlení zařazeno mezi rozvojové oblasti republikového 
významu. Z dokumentu PÚR ČR pro obec Tovačov vyplývá, že se nachází v Rozvojové ose 
OS5, avšak na hranici stanovených zájmů, dále je územím obce veden Koridor vysokorychlostní 
dopravy VR 1 (VRT). 
 

Z politiky územního rozvoje plynou úkoly pro územní plánování:  

• republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, pro 
vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území a pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. 

• ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví  
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• zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice - území má značnou 
hodnotu jako turistické atrakce  

• vymezit plochu a koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 – dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití 

• vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před riziky v území (záplavy, eroze atd.) 
 

Z hlediska širších vztahů se dále uplatňují výrazné specifické vazby s ohledem na výskyt 
ložisek nerostných surovin se zájmem těžby štěrkopísků a s tím spojené následné využívání 
vytěžených oblastí pro rekreační účely, výskyt chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) s významnými vodními zdroji, kontinuální vazby biokoridorů lokálního, regionálního i 
nadregionálního významu a navazující sítě technické a dopravní infrastruktury. Návrh územního 
plánu respektuje tato specifika a vymezením podmínek využití území stanovuje předpoklady pro 
vyváženost a udržitelný rozvoj území. 
 
 
SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

Z hlediska nad řazené ÚPD - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), 
vydaných 22. 2. 2008 pod č.j. KÚPK/8832/2008/OSR-1/274 - vyplývají pro řešené území 
požadavky a záměry - pro územní plán stanovuje v oblasti posílení sociální soudržnosti v území, 
v oblasti hospodářského rozvoje a v oblasti ochrany životního prostředí obecné principy, priority a 
zásady pro změny v území: 

• zařazení oblasti Tovačova mezi další specifické oblasti: 
o oblast, kde se z hlediska vzájemného srovnání obcí Olomouckého kraje projevují 

problémy z hlediska udržitelného rozvoje 
o oblast s vysokou koncentrací stávající a očekávané těžby – ST 4 (se stanovením 

obecných zásad) 

• hájit územní rezervu pro železniční VRT s předpokládanou realizací v dlouhodobém 
horizontu jako území speciálních zájmů 

• při návrhu zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod vycházet 
z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

• chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

• významné vodní zdroje s vydatností větší než 10l/s 

• koridory významných zásobovacích vodovodních řadů 

• VTL plynovod 

• přeložky silnic II. třídy  

• navýšení ochranných hrází a terénní úpravy 

• zásobovací vodovodní řad 

• ložiska a prognózní zdroje nerostných surovin: chráněné ložiskové území, dobývací 
prostor ložiska nevyhrazených nerostů s územním rozhodnutím, výhradní ložiska 

• nadregionální biokoridory 136 Ramena řeky Moravy – Chropyňský luh a 143 Chropyňský 
luh – Oderská niva 

• regionální biokoridor 1453 Biskupice – Chropyňský luh. 

• prověření a upřesnění vymezení rekreačního krajinného celku RC 10 
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• krajinný typ „A“ - Haná 
 

Při zpracování návrhu územního plánu byly uvedené záměry převzaty do řešení a 
upřesněny v podrobnosti územního plánu, a to jak v grafické, tak textové části. 

Respektováním nadřazené územně plánovací dokumentace je v území zajištěna 
návaznost na území sousedních obcí. 
 
 
 

II.B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ 
KONCEPTU TÉŽ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, pop řípadě dalších širších územních vztah ů 

Požadavek respektování PÚR ČR a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je 
dodržen, návrh územního plánu respektuje nadřazenou dokumentaci zapracováním jejich 
záměrů do řešení, tím jsou provázány i širší vztahy v území. 
 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů  
Územně analytické podklady byly aktuálně využity jako stěžejní informace o území, byly 

zkonfrontovány s Průzkumy a rozbory a korigovány vzniklé nepřesnosti. 
 

c) Požadavky na rozvoj území obce 
Dle požadavku zadání byly navrženy plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, 

veřejných prostranství, výroby a těžby, včetně ploch smíšených obytných, samostatně je 
vymezena plocha sídelní zeleně. 
 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou 
koncepci a koncepci uspo řádání krajiny) 

Požadavky na utváření urbanistické koncepce jsou splněny, včetně stanovení zásad 
prostorového uspořádání (detaily, které neodpovídají podrobnosti měřítka územního plánu jsou 
vypuštěny – např. stanovení typů střech). Nově navrhované plochy, určené pro zastavění jsou 
vymezeny jako zastavitelné plochy.  

Při řešení uspořádání krajiny byly uplatněny všechny požadavky zadání. 
    

e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 
Koncipování dopravní i technické infrastruktury navazuje na stávající zařízení a 

požadavky vzešlé z nadřazené dokumentace kraje i ostatních koncepčních dokumentů. 
Navrhovány jsou zásadní koncepční zásady a hlavní trasy sítí. Detailní návrhy dopravního řešení 
a napojení či řešení inženýrských sítí a jejich přípojek, zejména v nově navrhovaných plochách, 
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budou řešeny v navazujících podrobnějších dokumentacích (jedná se o detail, který není 
předmětem řešení územního plánu a ani neodpovídá měřítku jeho zpracování). 

Byla zvážena lokalizace plochy pro úložiště odpadů. Vymezení plochy však bylo vzhledem 
k výskytu CHOPAV a vydatných vodních zdrojů vyhodnoceno jako nevhodné, proto není plocha 
úložiště odpadů navržena. Svoz odpadů bude řešen dosavadním způsobem a odvážen k likvidaci 
mimo území Tovačova na určenou skládku, současně za respektování Plánu odpadového 
hospodářství Olomouckého kraje.    
 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
V řešení byly zohledňovány požadavky na tvorbu a ochranu urbanistických, historických, 

architektonických i přírodních hodnot dle výčtu v zadání.  
 

g) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a 
asanace 

Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v intencích požadavků zadání. 
 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právní ch p ředpis ů (např. 
požadavky na ochranu ve řejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe čnosti 
státu, ochranu ložisek nerostných surovin, geologic ké stavby území, ochrany 
před povodn ěmi a jinými rizikovými p řírodními jevy) 

Dle požadavku byl v dokumentaci hodnocen dopad na ochranu veřejného zdraví a na stav 
ovzduší, na zájmy civilní ochrany a obrany a ochrany státu, na ochranu ložisek nerostných 
surovin a na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy v příslušné kapitole 
textové části.  
 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů a problém ů v území 
Byly prověřeny záměry a požadavky obce, jednotlivé střety a problémy byly řešeny 

stanovením podmínek využití území, či vymezením ploch pro zajištění splnění potřebných 
odstupů, hygienických limitů či estetických požadavků.  
 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a plo ch p řestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v r ozvojové oblasti nebo 
rozvojové ose 

Jsou vymezena zastavitelná území, navržené plochy jsou v rozsahu do 10 ha, pouze 
lokality určené pro těžbu zabírají plochu nad 10 ha. Návrh dále optimalizuje využití ploch 
v zastavěném území a zejména s ohledem na hodnoty v území, či řešení potenciálních problémů 
navrhuje případné přestavby.  
 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření 
změn jejich využití územní studií  

Jsou vymezeny plochy, ve kterých je uloženo prověření jejich využití územní studií (viz 
výkres Základního členění ploch a text - tabulky zastavitelných ploch a příslušná kapitola).  
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l) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o zm ěnách jejich využití stanoveny regula čním plánem  

Nebyly stanoveny. 
 

m) Požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, pokud dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatn il 
požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vliv ů na životní prost ředí 
nebo pokud nevylou čil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast 

V zadání nebylo požadováno. 
 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, v četně požadavk ů na 
zpracování variant  

Nebyl stanoven.  
 

o) Požadavky na uspo řádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspo řádání obsahu jejich od ůvodn ění s ohledem na charakter území a 
problémy k řešení včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení  

Textová i grafická část změny je zpracována v souladu se stavebním zákonem a dle 
přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. Koncept nebyl požadován. 
 
TEXTOVÁ ČÁST 

V samostatném svazku textové části je zpracován text územního plánu a odůvodnění 
územního plánu. 
 
GRAFICKÁ ČÁST 

I. Územní plán        měřítko 
I.1. Výkres základního členění území     1 : 10 000 
I.2a  Hlavní výkres – urbanistická koncepce, doprava, krajina  1 :   5 000 

 I.2b  Hlavní výkres - Zásobování vodou     1 :   5 000 
 I.2c  Hlavní výkres - Kanalizace, vodní toky    1 :   5 000 
 I.2d  Hlavní výkres - Energetika, spoje     1 :   5 000 
 I.3.  Veřejně prospěšné stavby      1 :   5 000 

 
II. Odůvodnění územního plánu 
II.1. Koordinační výkres       1 : 5 000 
II.2. Výkres širších vztahů       1 : 50 000 
II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5 000 

Dokumentace je zpracována nad digitálním mapovým podkladem v měřítku katastrální 
mapy:  
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD (formát pdf.) pro společné jednání dotčených 
orgánů a pro řízení o územním plánu, celkem ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD - 
formát dgn. po vydání územního plánu. 
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II.C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A 
VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA 
VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
            
VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

Rozsah území řešeného územním plánem je dán velikostí k.ú. Tovačov, jehož součástí je 
i místní část Annín. Celková rozloha řešeného území je 2 276 ha a je vymezen na severu hranicí 
k.ú. Věrovany, na východě hranicí k.ú. Troubky, na jihu hranicí k.ú. Lobodice, na jihozápadě 
hranicí k.ú. Oplocany, na západě hranicí k.ú. Ivaň a na severozápadě hranicí k.ú. Klopotovice. 

 
Město Tovačov leží na okraji nivy řeky Moravy na průsečíku silnic II/434 a II/435. Nachází 

se uprostřed pomyslného čtverce, jehož vrcholy tvoří na severu krajské město Olomouc 
(vzdálené 20 km), na východě město Přerov (vzdálené 15 km), na jihu město Kroměříž (vzdálené 
13 km) a na západě pak město Prostějov (vzdálené 19 km). Díky této své významné strategické 
poloze se již krátce po svém založení město stalo důležitou křižovatkou obchodních cest, 
vázaných na soutok řek Moravy a Bečvy. 
  

Město Tovačov je dopravně dostupné po silnici II/434 z dálnice odbočením v Prostějově a 
nebo po silnici II/435 z Přerova. 

Částí k.ú. Tovačov prochází železniční trať Kojetín – Tovačov, která je v současnosti 
využívána pouze pro přepravu nákladů, osobní doprava byla zastavena. 
 
 Město Tovačov se nachází v mikroregionu Střední Haná, který je tvořen 15 městy a 
obcemi -  Chropyně, Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Němčice nad 
Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Tvorovice, Uhřičice a Záříčí, 
Mikroregion Střední Haná leží uprostřed Moravy na rozhraní okresů Přerov, Prostějov a Kroměříž 
a je součástí turistického regionu Střední Morava. Svou polohou, kulturními a přírodními 
hodnotami zaujímá město Tovačov v rámci mikroregionu významnou pozici. 
  

Tovačovem prochází Moravská cyklostezka, která vede z okresu Jeseník od polských 
hranic přes Olomouc, kde se křižuje s Jantarovou stezkou a dále navazuje na příhraniční 
jihovýchodní stezku a končí na rakouských hranicích. Cyklostezka vede částí území katastru 
Tovačov, probíhá lužními lesy a háji, kolem rybníků Hradeckého, Křenovského a Kolečka. 
 
 Město Tovačov se svými kulturními, historickými a přírodními hodnotami je významným 
cílem pro krátkodobou rekreaci. Charakter města výrazně dotváří vodní soustava čtyř 
tovačovských rybníků o rozloze cca 200 ha – Hradecký, Křenovský, Kolečko, Náklo a čtyř 
tovačovských jezer o rozloze cca 328 ha – jako výsledek těžby štěrkopísků na místě původního 
středověkého rybníku.  

Díky vyvýšenému umístění zámku a své poloze v rovině Hané má město výrazně 
charakteristickou vedutu, která je patrná na příjezdech ze všech směrů. Z tohoto důvodu je 
kladen důraz na zachování obrazu města a při vymezování podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití je na tuto skutečnost brán zřetel, a proto jsou limitovány výškové hladiny 
zástavby a u rozsahem významných navrhovaných lokalit požadováno zpracování územních 
studií. V nich lze ve větší podrobnosti řešit požadavek dodržení charakteristického měřítka a 
prostorového objemu staveb, včetně charakteru zastřešení apod. 
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VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A JEHO CHARAKTERISTIKA 
 
 Zastavěné území je vymezeno v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zastavěné území tvoří hranice intravilánu 
vymezená k 1.9.1966 v mapách katastru nemovitostí, doplněná o další pozemky ve smyslu 
stavebního zákona (§ 58). V Územním plánu Tovačov je hranice zastavěného území stanovena 
ke dni 30.6.2009.  

 
CHARAKTERISTIKA ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

Hlavními částmi zastavěného území jsou kompaktní území vymezená kolem centra města 
Tovačov a v místní části Annín.  

Ostatní vymezená zastavěná území jsou odtržena od souvislé zástavby města, mají 
nebytový, většinou výrobní a těžební charakter a nalézají se převážně v okrajových polohách 
katastrálního území, v severozápadní a severovýchodní části řešeného území a v jižní části 
oblasti s těžbou štěrkopísků.  

Ojediněle jsou vymezena rozsahem nevýznamná zastavěná území s rekreačním využitím. 
 
Využití území v jednotlivých plochách rozdílného způsobu využití se řídí stanovenými 

podmínkami využití pro příslušnou plochu dle grafické části územního plánu. 
Uvnitř zastavěného území jsou obsaženy i plochy rozvojové (obytné a obytné smíšené) a 

plochy přestavby (obytné u rybářství a obytné smíšené u zámku, u Hradeckého rybníku a o 
sportovní haly).  
 

TOVAČOV  
Nejvýznamnější částí zastavěného území města je část Tovačov, soustředěna 

v kompaktním celku kolem zámeckého komplexu. Zastoupené je převážně bydlení v rodinných 
domech, částečně v domech bytových a dále zařízení občanské vybavenosti a drobnějšího 
podnikání a výroby, řemeslná výroba, zemědělská výroba a rybářství. 

 
Obytné prostředí je ovlivněno historickým vývojem a je charakteristické smíšením funkcí a 

převážně sevřenou formou zástavby. Výjimkou je současná výstavba rodinných domů, 
situovaných spíše v okrajových polohách tohoto zastavěného území. Bytové domy jsou 
zastoupeny v plochách jihozápadně od centra města a jejich uspořádání nepůsobí v celkovém 
obraze města rušivě. 

  
Výsadní postavení v území zaujímá zámecký komplex a památková zóna (zahrnující 

zámek a historické centrum s náměstím a kostelem Sv. Václava a židovskou čtvrtí), a to zejména 
z hlediska turistické atraktivity. Výrazným prvkem je také vzrostlá zeleň, nejvýznamnější v okolí 
zámku, kterou je vhodné v rámci centrálního veřejného prostoru zachovat a kultivovat a v dalších 
významných veřejných prostorech města posílit. Jihovýchodní části území pod zámkem je 
věnována zvláštní pozornost a plocha je navržena pro přestavbu, její nové využití a charakter 
objektů musí odpovídat významu území v centru města a v památkové zóně.   

 
V severní části uvedeného zastavěného území je situován rozsáhlý areál zemědělské 

výroby, který je dosud provozován, avšak stávající stav by bylo vhodné zrevidovat intenzifikací a 
modernizací celého areálu s využitím možností, které skýtají podmínky využití plochy výroby. 
Ostatní výrobní provozy jsou zastoupeny v minimálním rozsahu, nejvýznamnější z nich je 
rybářství u Hradeckého rybníku. 
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ANNÍN 
Samostatnou místní částí Tovačova je sídlo Annín s původní ulicovou zástavbou objektů 

bydlení a s rozsáhlým výrobním areálem, který vtiskl této části Tovačova výrazně průmyslový 
charakter, vytvářející antagonistický kontrast k jádrovému městu.  

 
 
OSTATNÍ  
zastavěná území nemají větší význam ve struktuře území města – osamocené enklávy 

ploch individuální rekreace a výroby, výjimku tvoří těžařské enklávy v jižní části katastru (toto 
zastavěné území lze v současném rozsahu a charakteru chápat jako dočasné, byť 
v dlouhodobém časovém horizontu, do doby ukončení těžby štěrkopísků a dokončení 
odpovídajících rekultivací).  
 
   
KONCEPCE ROZVOJE OBCE A URBANISTICKÁ KONCEPCE  
 

Základní úvahy nad koncepčním uspořádáním města a jeho rozvojovými možnostmi se 
odvíjely z charakteru dosavadního historického vývoje a také ze skutečnosti, že město dosud 
není zásadně narušeno nekoncepčními a nevratnými zásahy do jeho urbanistické struktury. 
Územní plán i nadále vytváří předpoklady pro udržení tohoto trendu, tady postupného rozvoje a 
rozšiřování města spíše způsobem vývojovým a evolučním, než zásadními revolučními změnami.  

 
Směry možného rozvoje města jsou de facto dány umístěním města na západním okraji 

široké nivy řeky Moravy a existencí stávajících vodních ploch. Tyto vodní prvky jednoznačně 
omezují možnosti rozšiřování města východním a severním směrem. Rozvojové plochy jsou 
proto navrhovány v západní a jižní části katastru Tovačova, vždy však ve vazbě na stávající 
zastavěné území. Současně jsou rozvojové plochy limitovány navrhovaným dopravním 
systémem, který uzavírá město ve formě jihozápadního prstence. V územním plánu se tak 
objevuje nový limitní prvek plošného rozvoje města Tovačova – nové trasy překládaných silnic II. 
třídy, které dosud procházejí centrální částí města. Vzhledem k neustále se zvyšující motorizaci a 
značným hygienickým zátěžím dopravy na obytné území, jsou navrhované přeložky jediným 
řešením, jak ochránit území před hlukem a vibracemi průjezdné dopravy. 

 
Základnímu principu rozvoje města – udržení charakteru urbanistického vývoje Tovačova, 

včetně respektování vyhlášené památkové zóny města a přírodního rámce města, odpovídají i 
další stanovené regulace na území města i ve volné krajině ve formě podmínek využití území 
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití i s návrhy prostorové regulace ve 
vymezovaných plochách.  

 
Dalším neopominutelným prvkem v území, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje 

charakter řešeného území a potenciál rozvoje města je existence ložisek štěrkopísků, jejich 
těžba a následné využívání vytěžených oblastí. Kromě možnosti rekultivace po těžbě s návratem 
vytěžených území do přírodního režimu se nabízí městu Tovačov využít šance zrekultivovat 
vytěžené lokality pro rekreační využití a vytvořit potřebné zázemí pro hromadnou rekreaci (i 
nadmístního významu) v kvalitním přírodním prostředí, posílit nabídku služeb a zvýšit 
zaměstnanost.  
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A. OBYVATELSTVO (DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE)  
V demografickém (přirozená reprodukce) a sociálním chování populace (např. sociální 

soudržnosti rodin, místních komunit) se projevují změny spíše v jeho dlouhodobém vývoji. 
Z krátkodobějšího hlediska se do vývoje území (např. migrace za prací) mohou promítnout 
zejména hospodářské impulsy – např. lokalizace podnikatelských zón, významné instituce apod.   
 

Počet obyvatel v řešeném území v minulosti (posledních cca 100 letech) spíše klesal či 
stagnoval. Krátká období růstu nenahradila předchozí poklesy. Důsledky druhé světové války se 
výrazněji nepromítly do poklesu počtu obyvatel, nevedly k výraznější obměně populace. Mírný 
růst nastal v šedesátých letech minulého století – v souvislosti s výstavbou menších sídlišť, od 
devadesátých let nastala stagnace, v některých letech vystřídána poklesem. Podle nejnovějších 
údajů (ČSÚ) bylo k 3.7.2006 v obci 2616 trvale bydlících obyvatel. Vývoj počtu obyvatel v 
řešeném území je možno z hlediska obecných demografických podmínek (převažující pokles 
počtu obyvatel v mnoha regionech) považovat za obvyklý.  
 

I v řešeném území se stále více projevují obecné preference bydlení v lokalitách zejména 
s atraktivním rekreačním prostředím s dobrou dopravní dostupností. Pokles počtu obyvatel 
„generují“ ve městech zejména sídliště s bytovými domy, kde počet bytů stagnuje a klesá jejich 
průměrná zalidněnost, tj. i počet obyvatel těchto sídlišť. Příčin je celá řada, od tuhé regulace 
nájmů, způsobu vlastnictví, který brání intenzifikaci využití tohoto území až po vlastní 
demografický a sociální vývoj (ztráty funkce rodiny, klesající sociální kooperativnost obyvatel). 
 

Věková struktura obyvatel v Tovačově vykazuje průměrné až nepříznivé charakteristiky. 
Stárnutí obyvatel – nepříznivý vývoj věkové struktury se dlouhodobě promítá do poklesu potřeb 
školských a naopak růstu poptávky po sociálně zdravotních zařízení (zejména do oblasti 
komunitního plánování). Zde je však nutno připomenout, že rozsah poptávky zejména po 
sociálních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudržnosti obyvatel 
území. 
 

Omezujícím faktorem rozvoje řešeného území jsou zejména podmínky zaměstnanosti 
vzhledem ke zdrojům pracovních příležitostí (dlouhodobě velmi nepříznivá situace v 
zaměstnanosti na Přerovsku, či přesněji přímo na Kojetínsku). Podle definitivních výsledků 
sčítání z roku 2001 bylo v Tovačově 1283 ekonomicky aktivních obyvatel, z nichž vyjíždělo za 
prací 654 osob (51%). Počet pracovních míst v řešeném území je odhadován asi na cca 1100, 
především ve službách, průmyslu, drobném podnikání, zemědělské a lesní výrobě. 
 

Vzhledem k dosud nedostatečné vlastní nabídce pracovních příležitostí v řešeném území 
a značné závislosti na vyjížďce za prací je potřebné vytvoření odpovídajících územně 
plánovacích podmínek pro rozvoj podnikání (= zvýšení zaměstnanosti). Vysoká nezaměstnanost, 
je jednou z výrazných bariér rozvoje řešeného území, a proto je nutno považovat potřebu 
nabídky pracovních příležitostí v budoucnosti za dominantní. Hlavní řešení tohoto faktoru je 
zejména na makroekonomické a regionální úrovni (podpora strategických podnikatelských zón), 
možnosti územního plánu jsou v tomto směru omezené.  
 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji počtu obyvatel v posledních letech a obecným tendencím 
v rozvoji osídlení je možno předpokládat další mírný pokles až stagnaci počtu obyvatel, a to asi 
na 2550-2600 obyvatel do roku 2015 (2020). S ohledem na funkce územního plánu bylo 
doporučeno vycházet z mírně optimistické prognózy – 2600 trvale bydlících obyvatel.  
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B. SÍDELNÍ STRUKTURA  
 Město Tovačov neplní administrativní funkce obce s rozšířenou působností (Přerov) a ani 

pověřené obce (Kojetín). Přesto vytváří vlastní spádový mikroregion, především s nejbližšími 
obcemi a ve vazbě na Kojetín a Přerov. 
 

Řešené území představuje městské sídlo s centrálním umístěním ve svém spádovém 
obvodu. S převažující zástavbou rodinnými domy, které místy přechází do vesnické zástavby, 
částečně s rekreačními funkcemi. Samostatným vesnickým sídlem je Annín. Převažujícími 
funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, obslužná, dopravní, výrobní a částečně rekreační.  

 
 

C. BYDLENÍ  
Počet trvale obydlených bytů v řešeném území je pro rok 2006 odhadován na cca 900. 

Podle definitivních výsledků sčítání bylo v roce 2001 v Tovačově 883 trvale obydlených bytů, z 
toho 547 bytů v rodinných domech. Přiměřený podíl – 10,1 % (99 bytů) vykazovaly trvale 
neobydlené byty (v r. 1991-86 bytů). Bytové domy jsou soustředěny v Tovačově. V Tovačově je i 
cca 20 objektů individuální rekreace. Celkový rozsah druhého bydlení (jehož část tvoří i tzv. 
neobydlené byty) je odhadován na cca 100 jednotek druhého bydlení.  

Úbytek bytů, který vyplývá ze statistických údajů, je poměrně značný, v některých 
případech však pouze formální - deklarativní, obvykle nejde o demolice nebo skutečné úbytky 
obytné či užitkové plochy. Jedná se např. o úbytky vyvolané zařazením bytů do druhého bydlení 
(vedené v tzv. neobydlených bytech). 

V posledních letech (po r. 2001) je v řešeném území získáváno cca 5-6 bytů ročně novou 
bytovou výstavbou. Na základě odborného odhadu se i nadále předpokládá tento trend – tj. 
realizace cca 5-6 nových bytů ročně, soustředěných především do vlastního Tovačova. 

 
Rozsah nové bytové výstavby v územním plánu ovlivňuje odpad bytového fondu 

v rozsahu asi 0,3-0,5% z výchozího počtu bytů ročně, přitom často nepůjde o fyzický odpad 
(demolice), ale spíš o slučování bytů, převod na druhé bydlení - rekreační účely apod. a také 
neustálé zmenšování průměrné velikosti cenzové domácnosti (růst podílu domácností důchodců, 
rozvedených a samostatně žijících osob apod.).  

Pro rozvahu potřeby ploch pro bydlení lze uvažovat s obložností cca 3 os/byt, i když je 
nutno vzít v úvahu setrvalý trend zvyšování počtu singlových domácností a pokračující atomizaci 
cenzových domácností. 

Vzhledem k tomu, že skutečná realizace nové výstavby závisí na reálné dostupnosti 
pozemků (nabídnutí na trhu), jejich ceně, na celkové ekonomické situaci apod. je v územním 
plánu uvažováno s výraznými plošnými rezervami pro novou obytnou zástavbu. 

 
Rozsah ploch navrhovaných pro bydlení v územním plánu je zásadně ovlivněn nejen 

potřebou města zajistit dostatečné podmínky pro rozvoj bydlení, ale i výhledovým dopravním 
řešením, které limituje rozsah zastavitelných ploch (byť v dlouhodobějším časovém horizontu). 
Uplatňuje se zde tedy jak rozsah ploch pro okamžité využití, tak i pro následný, časově obtížně 
specifikovaný časový horizont. Proto je pro plochy obytné navržena postupná etapizace 
výstavby, a to jednak s ohledem na postupnou výstavbu u ploch obytných, jednak s ohledem na 
realizaci překládaných komunikací II. třídy u ploch smíšených obytných. 

 
 

D. OBČANSKÁ VYBAVENOST  
Na území města se v současné době nacházejí zařízení veřejné i komerční vybavenosti. 

Vybavenost je soustředěna jednak kolem centrálního veřejného prostoru – náměstí, a to jak 
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v samostatných objektech, tak v přízemním parteru obytných objektů, jednak jsou situována 
v rámci celého zastavěného území města. Nejvýznamnějším objektem je Městský úřad a zařízení 
veřejné vybavenosti – školní zařízení (základní i střední), kulturní zařízení, sportovní zařízení, 
zdravotní středisko, dům sociálních služeb s domovem důchodců, požární zbrojnice, hřbitov. 
Zbylá část vybavenosti je převážně komerčního charakteru – obchod, stravování a drobné 
služby, jejichž zastoupení může být proměnné.  

Běžné funkce občanského vybavení, spíše drobnějšího charakteru, sloužící především 
obyvatelům v místě a bez rizika negativních dopadů na obytné území, jsou umístěny převážně v 
plochách vymezených územním plánem jako smíšené obytné i bydlení a mohou být v souladu se 
stanovenými podmínkami i nově umísťovány. 
 Pouze vybavenost významnějšího rozsahu a charakteru je vymezena v územním 
plánu samostatně v plochách občanského vybavení.  

Navrhované nové plochy jsou umístěny v okrajových polohách zastavěného, případně 
zastavitelného území, ve vazbě na nadřazenější komunikační skelet, aby byl omezen negativní 
dopad dopravní obsluhy a zamezilo se závleku dopravy do zastavěného území. Zásadní plochy 
občanského vybavení komerčního charakteru jsou také proto podmíněny realizací nového 
dopravního skeletu, jako etapa výstavby silnice II.třídy.    
 
 

E. VÝROBA 
 

Průmyslová výroba  
ve městě Tovačov je reprezentována v současné době podnikatelskými subjekty 

SKANSKA PREFA a.s. – Prefa Tovačov (vázán na těžby štěrkopísků v areálu u Skašovských 
jezer) a TOPOS PREFA Tovačov a.s. (v místní části Annín, v prostorách bývalého cukrovaru 
Tovačov – Annín). Zejména annínský provoz s sebou nese nepříznivý dopad, minimálně 
estetický, na obytnou zástavbu, která se nachází v přímém sousedství. Z tohoto důvodu si 
zaslouží zvláštní pozornost usměrnění stávajícího provozu a kultivace prostoru areálu, se 
začleněním výraznější míry ozelenění zejména podél hranice podniku. Jedná se však o zásahy a 
zásady, které územní plán nepostihne. Ke zmírnění negativních dopadů je tam, kde to umožňuje 
prostorové uspořádání, tj. ve východní části areálu, navrhována sídelní zeleň s funkcí ochrannou.   

Rozvoj stávajících výrobních, průmyslových provozoven není navrhován. Plocha výroby 
drobnějšího charakteru je navržena na zbytkové části pozemku v souvislosti s přeložkou silnice 
II. třídy u zemědělského areálu na severu Tovačova a bývalého zemědělského areálu v západní 
části katastru – lokalita Viklický dvůr. V této lokalitě je také navrhována plocha, ve které je 
připuštěna výroba elektrické energie pomocí alternativních zdrojů (např. fotovoltaika). 

 
Těžba št ěrkopísk ů 
je realizována společností ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s. (člen nadnárodní skupiny 

Heidelberg Cement), která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů stavebních materiálů na 
světový trh (kromě těžařských činností zajišťuje také výkon rybářského práva na soukromém 
rybářském revíru Tovačovská jezera). 

Ložisko štěrkopísků Tovačov je situováno na soutoku Moravy a Bečvy. Množstvím 
ověřených zásob i kvalitou patří k největším a nevýznamnějším ložiskům České republiky. Pro 
distribuci je využíváno přímé napojení provozovny na železniční trať Kojetín – Tovačov. 
Provozovna je dodavatelem vysoce kvalitního štěrkopísku do oblastí Olomouce, Přerova, 
Prostějova, Hranic, Ostravy aj. 

Ložisková oblast Tovačova je rozčleněna do pěti ložiskových území:  
Ložisko Tovačov 1 (dobývací prostor Tovačov I) – těžba zastavena v padesátých letech 

po vytěžení suroviny do hloubky cca 8 m, zbytkové zásoby pod touto hloubkou jsou těžitelné a 
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budou v nejbližších letech využity. Z východního okraje jezera je odebírána voda pro skupinový 
vodovod Přerov. Bez rekreačního využití (PHO 1. stupně). 

Ložisko Tovačov 2 (dobývací prostor Tovačov II) – probíhá těžba až do hloubky cca 35 m. 
Z jižní části jezera je odebírána voda pro skupinový vodovod Přerov. 

Ložisko Tovačov 3 (dobývací prostor Tovačov III - Anínské jezero) - ložisko je vytěženo, 
v roce 2009 byly ukončeny likvidační práce. Těžební organizací bude požádáno o zrušení DP 
(předpoklad zrušení dobývacího prostoru – rok 2010).  

Ložisko Tovačov 4 – rezervní ložisko při východním okraji města Tovačova, bez 
stanoveného dobývacího prostoru.  

Ložisko Tovačov 5 (dobývací prostor Tovačov IV) – v současnosti těžebně nejintenzivněji 
využívané území. S postupnou těžbou zde dochází ke zvětšování vodní plochy a tvorbě nových 
břehových partií. Těžba je limitována zájmy ochrany ZPF a zájmy ochrany přírody (NPR 
Zástudánčí). Ložisko je rozděleno do tří částí – Skašov, Jezero (jižní část štěrkoviště) a Remízek.  

Podle Surovinové politiky Olomouckého kraje ložisko Tovačov 2 (3008300) s DP Tovačov 
II a ložisko Tovačov 5 (3242900) s DP Tovačov IV zaujímají v současnosti jedinou surovinovou 
produkci na min. 30-45 let zásob. Doposud netěženou rezervou je ložisko Tovačov 4.  
 

Zemědělská výroba 
je provozovaná Soukromou rolnickou společností AGRO, spol. s r.o. se sídlem 

v Tovačově, chov zvířat je lokalizován v severozápadní části obce na farmě živočišné výroby. 
V areálu farmy je situováno sedm stájových objektů (kravíny, výkrmny a odchovny) a několik 
pomocných objektů - silážní žlab, nadzemní ocelová záchytná jímka (typ „Vítkovice“), dva sklady 
krmiva a steliva (seno, sláma). Součástí areálu je i administrativní budova se zázemím pro 
zaměstnance. Živočišná produkce je zaměřena na odchov a výkrm prasat, v menší míře na chov 
dojnic a na výkrm býků. Společnost AGRO uvažuje s plným využitím ustájovacích kapacit. 
 Pro areál živočišné výroby je zpracován výpočet ochranného pásma chovu 
hospodářských zvířat, a to ve variantách v závislosti na technologie i počty kusů (obytná 
zástavba je navrhována s ohledem na respektování pásma pro největší rozsah).  

Zemědělský areál má v severní části svého území navrženu plochu pro jeho další, 
částečný rozvoj. 
 

Rybářství 
představuje v řešeném území dva rybářské revíry: 
- Rybářský revír Tovačovská jezera (vyhlášený rozhodnutím Krajského úřadu 

Olomouckého kraje ze dne 9.4.2004 pod č.j. OŽP-8043/10563/03-Kva ve výměře 294 ha, 
zahrnující DP Tovačov II (mimo ZCHÚ), DP Tovačov III a DP Tovačov IV).  

- Rybářský revír Morava 17A č. 471 048 (vyhlášený na základě dekretu Ministerstva 
Zemědělství České republiky č.j. 231/48/92-310 ze dne 3.3.1992 a změn uvedených v rozhodnutí 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, OŽP-8043/10563/03-Kva, ve výměře 38,05, sestávající 
z jedné uzavřené vodní plochy DP Tovačov I –sever). 
 
 

F. SÍDELNÍ ZELEŇ 
Nad rámec ploch s rozdílným využitím území, definovaných vyhl. č. 501/2006 Sb., jsou 

v územním plánu samostatně vymezeny plochy zeleně sídelní, které označují významnější a pro 
dané území charakteristickou zeleň, většinou veřejně přístupnou, která je ve většině případů 
doprovodnou součástí veřejných prostranství, nebo důležitou zelenou kulisou prostoru.  

 
Podle charakteru je rozlišována zeleň parková a zeleň ostatní (označením indexu plochy).  
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Navržené plochy zeleně zejména v oblastech obytné zástavby, ale i podél komunikací a 
dopravních ploch snižují náchylnost území ke zvýšenému výskytu prašnosti. Účinnost omezování 
prašnosti se výrazně zvyšuje s hustotou a výškou porostu. Žádoucí je v maximálním rozsahu 
zatravňování a parkové úpravy ploch. 
 
 
 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 

Hlavní cíle rozvoje území, navržené v koncepci územního plánu, vychází především 
z potřeb zajistit podmínky v území:  

• pro příznivé životní prostředí 
• pro ekonomický rozvoj řešeného území 
• pro soudržnost společenství obyvatel v řešeném území 
• pro rozvoj bydlení 
• pro rozvoj cestovního a turistického ruchu 
• pro rozvoj občanské vybavenosti obce 
• pro vybudování sportovně rekreačního zázemí  
• pro podnikatelské aktivity  
• pro provozování těžby štěrkopísků, a to v koordinaci s ochranou přírody 
• pro stabilizaci a rozvoj zemědělské výroby 
• pro vybudování technické vybavenosti obce 
• pro zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti území 
• pro vybudování pěších a cyklistických tras a naučných stezek 

 
Pro zajištění uvedených podmínek v území, které vyplývají z požadavků kladených na 

územní plánování a mají zajistit udržitelný rozvoj města, jsou navrženy nové plochy s rozdílným 
způsobem využití. V následné tabulce zastavitelných ploch jsou přehledně pojmenovány i 
všechny limity a specifické podmínky, vyskytující se v jednotlivých lokalitách:  
 
PŘEHLED ZASTAVITELNÝCH PLOCH:  
 

Ozn. 
plochy Zařazení lokality Místní 

část 
Výměra 
cca ha 

Etapa 
/char. 
plochy 

Poznámka, 
prověření územní studií,  
specifické podmínky 

 
plochy bydlení  
 

BI-1 bydlení individuální Tovačov 0,6805 I. / Z zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
CHOPAV 

BI-2 bydlení individuální Tovačov 8,9131 I. / Z 

požadavek prověření územní studií, 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
CHOPAV, 
ochranné pásmo hřbitova, 
radioreléová trasa, 

BI-3 bydlení individuální Tovačov 7,3555 II. / Z 

II. etapa výstavby,  
požadavek prověření územní studií, 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
CHOPAV 
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BI-4 bydlení individuální Tovačov 0,3824 I. / P 

přestavbové území, 
bydlení v rodinných domech,  
ochranné pásmo MPZ, 
CHOPAV 

BI-5 bydlení individuální Tovačov 1,3794 I. / Z 

ochranné pásmo MPZ, 
zemědělské půdy II.třídy ochrany, 
CHOPAV, 
záplavové území, Q100, Q20, 
ochranné pásmo vedení VN 

BI-6 bydlení individuální Tovačov 0,2819 I. / Z 
ochranné pásmo MPZ, 
CHOPAV, 
záplavové území, Q100, Q20 

BI-7 bydlení individuální Tovačov 0,1015 I. / Z 
CHOPAV,  
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV a 
trafostanice 

BI-8 bydlení individuální Tovačov 3,3149 I. / Z 

požadavek prověření územní studií, 
zemědělské půdy II.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
zachovat manipulační pruh 6m od toku 
přeložka VN 22 kV a trafostanice 

BI-9 bydlení individuální Tovačov 0,4951 I. / Z 

zemědělské půdy II.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
zachovat manipulační pruh 6m od toku 

BI-10 bydlení individuální Tovačov 0,6919 I. / Z 
MPZ 
CHOPAV, 
záplavové území, Q100, Q20 

BI-11 bydlení individuální Annín 1,2069 I. / Z CHOPAV,  
ochranné pásmo železnice 

BI-12 bydlení individuální Annín 0,4119 I. / Z CHOPAV 

BI-13 bydlení individuální Annín 0,5457 I. / Z 

CHOPAV, 
záplavové území, Q100, Q20, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV a 
trafostanice 

 
plochy smíšené obytné  
 

SO-1 smíšené obytné Tovačov 5,1907 I. / Z 

požadavek prověření územní studií, 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
CHOPAV, 
zasahuje navrhované pásmo živočišné 
výroby 

SO-2 smíšené obytné Tovačov 1,4109 I. / P 
přestavbové území, 
ochranné pásmo MPZ,  
CHOPAV 

SO-3 smíšené obytné Tovačov 3,5807 II. / Z 
etapa výstavby silnice II.třídy, 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
CHOPAV 
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SO-4 smíšené obytné Tovačov 2,0126 II. / Z 

etapa výstavby silnice II.třídy, 
zemědělské půdy II.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku, 
radioreléová trasa 

SO-5 smíšené obytné Tovačov 3,3316 II. / Z 

etapa výstavby silnice II.třídy, 
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, 
částečně investice do půdy, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku 

SO-6 smíšené obytné Tovačov 0,8152 I. / P 

přestavbové území, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV 

SO-7 smíšené obytné Tovačov 0,5613 I. / P 

přestavbové území, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku 

SO-8 smíšené obytné Tovačov 0,6238 II. / Z 

etapa výstavby silnice II.třídy, 
částečně MPZ, 
ochranné pásmo MPZ, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku, 
ochranné pásmo hřbitova 

SO-9 smíšené obytné Tovačov 1,4893 I. / P 

přestavbové území, MPZ, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku, 
zasahuje pásmo 50 m od lesa, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV a 
trafostanice 

 
plochy ob čanského vybavení  
 

OK-1 komerční zařízení Tovačov 1,0670 II. / Z 

etapa výstavby silnice II.třídy, 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
CHOPAV, 
zasahuje navrhované pásmo živočišné 
výroby, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV 
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OK-2 komerční zařízení Tovačov 1,0331 I. / Z 

ochranné pásmo MPZ 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku, 
záplavové území, Q100, Q20, 
ochr. pásmo hřbitova, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV 

OK-3 komerční zařízení Tovačov 1,8790 II. / Z 

etapa výstavby silnice II.třídy, 
ochranné pásmo MPZ, 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV a 
trafostanice, 
ochranné pásmo železnice 

OS-5 tělovýchova a sport Tovačov 1,5989 I. / Z 

zemědělské půdy II. třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV 

OS-6 tělovýchova a sport Tovačov 0,6383 I. / Z 

ochranné pásmo MPZ, 
záplavové území, Q100, Q20, Q5, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m 
podél vodního toku, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochranné pásmo letiště 

 
plochy rekreace  
 

RR-1 rodinná rekreace Tovačov 0,4200 I. / Z 

zemědělské půdy II. třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
ochr. pásmo vodního zdroje, 
ochranné pásmo vodovodního 
přivaděče, 
plošný interakční prvek, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV, 
ochranné pásmo letiště 

RH-2 rekreace hromadná Tovačov 0,4906 I. / Z 

zemědělské půdy II. třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
ochr. pásmo vodního zdroje, 
plošný interakční prvek, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochranné pásmo letiště 
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RZ-3 rekreace individuální Annín 0,1948 I. / Z 
CHOPAV, 
ochr. pásmo vodního zdroje, 
ochr. pásmo VN, 

RZ-4 rekreace individuální Annín 0,1102 I. / Z 
CHOPAV, 
ochr. pásmo vodního zdroje, 
ochr. pásmo VN, 

RZ-5 rekreace individuální Annín 0,7217 I. / Z CHOPAV, 
ochr. pásmo vodního zdroje, 

 
plochy výroby a skladování  
 
VD-1 drobná výroba  Tovačov 6,2060 I. / Z zemědělské půdy I. třídy ochrany, 

VD-2 drobná výroba  Tovačov 0,4740 II. / Z 

etapa výstavby silnice II. třídy, 
zemědělské půdy I. třídy ochrany, 
CHOPAV, 
zasahuje pásmo hygienické ochrany 
živočišné výroby, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV  

VZ-3 zemědělská výroba Tovačov 1,8695 I. / Z 

rozšíření stávajícího areálu, ochranné 
pásmo MPZ, 
zemědělské půdy I. třídy ochrany, 
CHOPAV, 
zasahuje pásmo hygienické ochrany 
živočišné výroby 

VD-4 drobná výroba Tovačov 0,1434 I. / Z zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
 
plochy sídelní zelen ě 
 

ZX-1 sídelní zeleň Tovačov 1,9429 II. / Z 

etapa výstavby silnice II.třídy, 
zemědělské půdy I. a II.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
přeložka el. vedení VN 22kV, 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, 

ZX-2 sídelní zeleň Tovačov 0,1562 I. / Z 
zemědělské půdy I. a II.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV, VKP 

ZX-3 sídelní zeleň Annín 1,0375 I. / Z 

záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
el. vedení VN 22kV 

ZX-4 sídelní zeleň Tovačov 0,3610 II. / Z 

etapa výstavby silnice II.třídy, 
ochranné pásmo MPZ, 
zemědělské půdy I.třídy ochrany, 
investice do půdy, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV a 
trafostanice, 
ochranné pásmo železnice 
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ZX-5 sídelní zeleň Annín 0,5572 I. / Z 

CHOPAV, 
záplavové území, Q100, Q20, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV a 
trafostanice 

 
Celé správní území města je zájmem Ministerstva obrany, zájmovým územím pro 

nadzemní stavby „Nadzemní 050“ a „Nadzemní 150“ a celé území zasahuje do ochranného 
pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. 
 
 

 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

A. DOPRAVA SILNI ČNÍ 
Městem Tovačov prochází v současnosti silnice II/434 Bedihošť – Přerov – Lipník n. B., 

II/435 Olomouc – Tovačov – Polkovice, III/4344 Hrdibořice – Biskupovice – Klopotovice, III/4345 
Ivaň – Klenovice n. H., III/4347 Troubky – Brodek u Přerova, III/43518 Annín – Lobodice – 
Polkovice. 

Silnice II/434 a II/435 prochází přímo centrem města a tvoří jeho základní komunikační 
síť. V širších vazbách zajišťují jeho napojení na nadřazenou komunikační síť. Silnice III. třídy 
zajišťují přístupnost jednotlivých sídel. Silniční síť je doplněna systémem místních komunikací ve 
správě obce, zemědělských, lesních a účelových komunikací. 

 
Zastavěným územím města prochází silnice II/434 a II/435 ve svých průjezdních úsecích 

a tvoří jeho dopravní kostru. Mimo dopravní funkci zabezpečují částečně i přímou dopravní 
obsluhu. Ve svém extravilánovém průběhu zajišťují dopravní spojení města na okolní sídla, 
spádová centra – Olomouc, Přerov, Prostějov - a na nadřazenou síť.  

Vzhledem k průběhu silnic středem zástavby a jejich významu jsou výhledová vedení 
silnic trasována do přeložek mimo zástavbu, a to zejména z důvodu dopravních závad na 
průjezdních úsecích zástavbou Tovačova a Annína. Stávající trasy jsou charakterizovány 
bariérovým účinkem komunikací, zvětšeným nebezpečím pro nemotoristický provoz v křižujících 
pohybech a v neposlední řadě negativním ovlivněním prostor města nadměrným hlukem 
z dopravy. 

Podle ZÚR OK je přeložka II/434 ve svém povšechně východo – západním trasování 
vedena jižně zástavby mezi městem a místní částí Annín, ve východní části přechází do trasy ve 
vazbě na obchvat obce Troubky. Podle Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy z roku 
2004 je uváděna jako hlavní tah krajského významu. 

Přeložka II/435 v severo – jižním průběhu je vedena západně obce s následným 
obchvatem Oplocan. Podle Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy je charakterizována 
jako doplňkový tah krajského významu. 

Nově koncipované křížení těchto tras je položeno západně centra města za okrajem 
zástavby. Stávající průjezdní úseky budou ze silniční sítě vyřazeny a stanou se místními 
komunikacemi.  

Do doby realizace uvedených přeložek bude nutno počítat s lokálními úpravami 
průjezdních úseků ve smyslu zklidnění dopravy a zajištění větší bezpečnosti. 
 

Silnice III. třídy jsou územně stabilizovány. 
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Stávající místní komunikace jsou vázány úzce na svou obslužnou funkci, skupina C. 
Vytváří v zónách dopravně obslužné osy a zpřístupňují objekty. Jsou tvořeny jednopruhovými a 
dvoupruhovými komunikacemi. Konkrétní trasování nových obslužných a místních komunikací je 
vázáno na podrobnější řešení požadovaných územních studií, či další stupeň dokumentace. V 
souborech obytné zástavby nebo zástavby vybavenosti vyššího typu budou využity i 
nemotoristické komunikace funkční skupiny D - obytné zóny. 

 
Úpravy silnic v zastavěném území budou prováděny dle zásad ČSN 736110 „Projektování 

místních komunikací“ s přihlédnutím k aktuálním požadavkům na ztvárnění průjezdního úseku ve 
smyslu zvýšení bezpečnosti – TP 145, úpravy úseků mimo zastavěné území budou prováděny 
dle ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“.  
 
 
Kategorizace silni ční sít ě 

Podle návrhu dostavby silniční sítě v Olomouckém kraji – součásti Územního generelu – 
je pro přeložku silnice II/434 s úrovňovým napojením II/435 uvažována kategorie S11,5/80, 
přeložka II/435 kategorie S9,5/80. 

Úpravy silnic III. třídy budou prováděny dle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic pro 
kategorii S7,5/60. 

Úpravy všech silnic v zastavěném území a místních komunikací, včetně nově trasovaných 
budou řešeny dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací pro funkční skupiny B a C. 
 
 
Zatížení úsek ů silni ční sít ě 

Pro určení dopravního zatížení silniční sítě pro období do 2030 se vychází z výsledků 
celostátního sčítání dopravy na silnicích a dálnicích, provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic 
Praha v roce 2005. 

 
V prostoru Tovačova bylo provedeno sčítání v 5 úsecích. Výsledky sčítání v roce 2005 a 

přepočet k roku 2030 je uveden v přiložené tabulce. 

URČENÍ INTENZITY DOPRAVY A HLUKOVÝCH EMISÍ 
SILNICE ÚSEK stav - 2005 návrh - 2030 LAeq 2030 

   T O M S T O M S den noc 

  koeficient 1 1 1   1,13 1,22 0,75       

                       

II/434 7-2246 1252 3499 45 4796 1415 4269 34 5717 69,5 60,9 

II/434 7-3640 1085 1874 36 2995 1226 2286 27 3539 67,2 58,6 

II/434 7-3610 898 2846 38 3782 1015 3472 29 4515 68,5 59,9 

II/435 7-0820 258 871 6 1135 292 1063 5 1359 63,8 55,2 
II/435 7-1919 618 1937 24 2579 698 2363 18 3079 66,8 58,2 

 
 
Hromadná silni ční doprava 

Hromadná doprava osob je v území zajišťována linkami ČSAD, se zastávkami na 
hlavních trasách ve městě a s autobusovým nádražím (AN) v jižní poloze od zámeckého areálu. 
Většina zastávek má samostatný zastávkový pruh, označník a přístřešek. Všeobecně je však tyto 
prostory potřebné kultivovat, nejen úpravou organizace provozu (zejména AN), ale i zařazením 
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více prvků zeleně a řešení drobné architektury a městského mobiliáře. Zastávky hromadné 
dopravy budou stavebně upraveny ve smyslu požadavků ČSN 736425. 

 
 

Ochranná silni ční pásma 

K ochraně silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle 
zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově 
budovanou nebo rekonstruovanou silnici a místní komunikaci I. neb II. třídy vzniká na základě 
rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy 
přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. 

Dále bude nutno respektovat rozhledová pole křižovatek, určená ve smyslu ČSN 736101, 
736110 a 736102. 
 
 
Hluk z dopravy 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích a jeho limity jsou řešeny v Zákoně č. 
258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazujícím Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a ostatní venkovní chráněný prostor jsou stanoveny jako součet základní hladiny 
hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce. 

Maximální přípustná hladina hluku z dopravy je pro obytnou zástavbu v blízkosti 
průjezdních úseků rovna 60dB ve dne a 50dB v noci. V tabulce jsou určeny základní ekvivalentní 
hladiny hluku pro vzdálenost 7,5m od osy komunikace v roce 2030. Je zřejmé, že povolené 
hladiny hluku jsou výrazně překročeny, zejména u II/434. Záměr trasování silnic mimo zástavby 
je tedy z hlediska ochrany před hlukem oprávněný. 

 
 

B. DOPRAVA ŽELEZNI ČNÍ 
 
Severním okrajem území prochází koridor vysokorychlostní trati, stabilizovaný v ZÚR 

Olomouckého kraje a převzatý do řešení územního plánu jako rezerva. 
Vlastní železniční doprava se v Tovačově vyskytuje jen jako plochy a zařízení v území, 

neboť provoz na železniční trati již v současné době neprobíhá. 
Vzhledem k rozsahu těžební oblasti v jižní části území je území zavlečkováno, železniční 

vlečky existují i pro potřeby výrobního areálu v Anníně. Jejich vedení je v územním plánu 
respektováno.  

 

 
C. JINÉ DRUHY DOPRAVY 

 

Zemědělská doprava 

Účelová zemědělská doprava probíhá po samostatných účelových komunikacích, po 
místních komunikacích a po silnici. Zemědělská doprava nevykazuje nadměrné negativní vlivy. 
Při řešení přeložek silnic II. třídy bude nutné zajistit kontinuitu přeložkami okrajově narušenou síť 
zemědělských komunikací  
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Doprava p ěší a cyklistická 

Pěší doprava probíhá dnes většinou po samostatných chodnících, které jsou vybudovány 
podél vozovek a zčásti tam, kde to umožňuje nízká intenzita dopravy, i na vozovce. Významnější 
trasy pěší dopravy se nacházejí ve vazbě na centrální část města. V návrhu ÚP je vymezen 
zásadní veřejný prostor, zde je pro zajištění bezpečnosti chodců potřebné dobudovat chybějící 
úseky chodníků. Lokálně je možno uvažovat s ponecháním smíšeného provozu na obslužných 
komunikacích s velmi malým dopravním významem, zejména při stísněných stavebních 
poměrech. 
 

Územím Tovačova vede významná MORAVSKÁ CYKLOSTEZKA, prochází lužními lesy a 
háji, kolem rybníků Hradeckého, Křenovského a Kolečka. V územním plánu jsou navrženy další 
úseky cyklotras, propojující významné cíle a pamětihodnosti i cíle dle lokálních zájmů.  
 
 
Doprava vodní a letecká  se v území nevyskytuje.  
 
 
 

D. DOPRAVNÍ PLOCHY A OSTATNÍ DOPRAVNÍ ZA ŘÍZENÍ 
 

Čerpací stanice pohonných hmot 

V řešeném území se v severní části města nachází čerpací stanice místního významu. 
 
 

Parkovišt ě 

V Tovačově se nachází stávající plochy pro parkování a odstavování vozidel. Jsou 
situovány v lokalitách bydlení a rovněž v plochách vybavenosti a výroby.  

Mimo stávající parkovací plochy a plochy parkování, je v rámci návrhu územního plánu 
uvažováno se záchytnými parkovišti pro potřeby centrální části města a pro navrhované plochy 
hromadné rekreace.  

Potřeby parkování v dalších navrhovaných zastavitelných plochách musí být řešeny 
v rámci těchto ploch podle bilance stanovené na základě konkrétního využití plochy, tj. v územní 
studii či dalších stupních projektové dokumentace. U všech potenciálních zdrojů dopravy je nutno 
uvažovat parkovací a odstavná stání a to pro výhledový stupeň automobilizace min. 1:2,5. 
Povinnost zřizovat dostatečný počet parkovacích a odstavných stání vyplývá ze zákonného 
předpisu Vyhlášky č.137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.  

Při navrhování ploch pro odstavování a parkování automobilů i garáží je nutno 
respektovat hygienické požadavky na ochranu životního prostředí a je nutno postupovat dle 
platných norem pro tyto stavby. Současně je nezbytné zajistit odpovídající počet parkovacích 
stání pro vozidla imobilních občanů. 
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E. PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PLOCH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:  
 

V následné tabulce jsou přehledně pojmenovány i všechny limity a specifické podmínky, 
vyskytující se v jednotlivých lokalitách: 
 

Ozn. 
plochy 

Zařazení 
lokality 

Místní 
část 

Výměra 
cca ha 

Etapa 
/char. 
plochy 

Poznámka, 
specifické podmínky 

 
plochy dopravní infrastruktury  
 

DS-1 doprava silniční Tovačov 0,8460 I. / Z 

parkoviště pod zámkem, MPZ, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
zachovat volný manipulační pruh 6m podél 
vodního toku, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochr. pásmo kabelového VN a trafostanice 

DS-2 doprava silniční Tovačov 0,2335 I. / Z 

příjezd ke hřišti a parkoviště, ochranné 
pásmo MPZ, 
zemědělské půdy II.třídy ochrany, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV zachovat volný, manipulační pruh 
6m podél vodního toku, 
přeložka trasy el. vedení VN 22 kV, 
ochranné pásmo letiště   

DS-3 doprava silniční Tovačov 0,1348 I. / Z 

parkoviště, 
ochranné pásmo MPZ, 
záplavové území, Q100, Q20, Q5, 
CHOPAV, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochr. pásmo el. vedení VN 22kV 

DS-4 doprava silniční Tovačov 0,0322 I. / Z 

parkoviště, 
ochranné pásmo MPZ, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
ochr. pásmo vodního zdroje, 
zachovat volný manipulační pruh 6m podél 
vodního toku, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
přeložka el. vedení VN 22kV, 
ochranné pásmo letiště 
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DS-5 doprava silniční Tovačov 7,0414 I. / Z 

přeložka silnice II. třídy, ochranné pásmo 
MPZ, 
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, 
PUPFL, 
investice do půdy, 
CHOPAV, 
ochr. pásmo vodního zdroje, 
záplavové území, Q100, Q20, 
ÚSES, VKP, NATURA 
přírodní památka navrhovaná, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochranné pásmo hřbitova, 
přeložka el. vedení VN 22kV, 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, 
radioreléová trasa, 
ochranné pásmo letiště 

DS-6 doprava silniční Tovačov 3,7442 I. / Z 

přeložka silnice II. třídy, zasahuje ochranné 
pásmo MPZ, 
zemědělské půdy I. a II.třídy ochrany,  
investice do půdy, 
CHOPAV, VKP,  
ochr. pásmo živočišné výroby 
přeložka el. vedení VN 22kV, 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, 

DS-7 doprava silniční Tovačov  
Annín 2,4893 I. / Z 

přeložka silnice II. třídy,  
zemědělské půdy I. a II.třídy ochrany,  
investice do půdy, 
CHOPAV, 
ÚSES, VKP,  
radioreléová trasa 

DS-8 doprava silniční Tovačov 4,1788 I. / Z 

přeložka silnice II. třídy,  
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, 
CHOPAV,  
záplavové území, Q100, Q20, Q5, 
ÚSES, VKP, 
radioreléová trasa,  
ochranné pásmo letiště 

DS-9 doprava silniční Tovačov 1,0097 II./Z 

parkoviště, etapa výstavby silnice II. třídy, 
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, 
investice do půdy, 
CHOPAV,  
záplavové území, Q100, Q20,  
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochranné pásmo hřbitova 

DS-10 doprava silniční Tovačov 0,1574 I./Z 

ochr. pásmo vodního zdroje, 
CHOPAV, 
ÚSES,  
ochranné pásmo ČOV, 
zasahuje pásmo 50m od lesa 
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DZ-11 doprava 
železniční Tovačov 10,7694 R 

VRT – záměr ZÚR OK a PÚR ČR – 
rezerva, 
zemědělské půdy I. třídy ochrany, 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, 
ochr. pásmo el. vedení 

 
Celé správní území města je zájmem Ministerstva obrany, zájmovým územím pro 

nadzemní stavby „Nadzemní 050“ a „Nadzemní 150“ a celé území zasahuje do ochranného 
pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. 
 
 
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

A. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
 

Ochranná pásma  

Ochranná pásma stok a vodovodních řadů jsou určena zákonem č.274/2001 § 23 odst.3 
(neurčí-li vodohospodářský orgán jinak), a to v šířce 1500 mm  (resp. 2500 mm) od okrajů 
půdorysných rozměrů potrubí a souvisících objektů. V ochranném pásmu lze provádět jakoukoliv 
stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele kanalizace. 

 
Zásobování vodou 

V současnosti je zájmové území systematicky zásobeno pitnou a požární vodou. Na 
území města se nacházejí zdroje pitné vody (čerpací stanice z přírodních vodárenských nádrží). 

Kapacita zdrojů (povrchové zdroje Tovačov I až III, studny a ČS Klopotovice a dále jezero 
s ÚV v Troubkách) i akumulační objem VDJ Polkovice jsou dostatečné pro stávající i výhledové 
potřeby města. Zásobovací řad z VDJ Polkovice DN 250 mm je veden jako páteřní řad těžištěm 
spotřeby v zájmovém území a je rozveden jednotlivými zásobovacími řady do všech ulic města. 

Převážná část území města Tovačova je tedy v současnosti zásobena pitnou a požární 
vodou z veřejné vodovodní sítě. Kapacita zásobovacích řadů městské vodovodní sítě vyhovuje 
téměř ve všech úsecích (řady z TLT DN 80 až 200 mm) pro výpočtové průtoky špičkových i 
požárních odběrů. Nevyhovující profily jsou pouze v lokalitě Podzámčí (PE DN 32 mm).  

Stávající technický stav vodovodní sítě a objektů na vodovodní síti odpovídá stáří sítě, 
přičemž síť vykazuje velmi malé procento ztrát, což ukazuje na velmi dobrý technický stav.  

 
Vzhledem k výjimečně dobrému technickému stavu sítě a vzhledem k dostatečné 

kapacitě zdrojů pitné vody a odpovídajícímu objemu řídícího vodojemu není možno konstatovat 
žádné koncepční nebo kapacitní problémy, dílčí kapacitní disproporce jsou v zásadě jednoduše 
řešitelné (prodloužení řadu v lokalitě Podzámčí a propojení do ulice Široké). Vzhledem ke stáří 
sítě je bude nutno rekonstruovat úseky z azbestocementových trub.  

 
Nárůst potřeby pitné vody je vyčíslen v tabulce  V1, potřeba pitné vody pro stávající 

zástavbu obce a nově urbanizovaná území je vyčíslena v tabulce  V2, výpočet velikosti vodojemu 
pro cílový stav území je proveden tabelárně v tabulce  V3.  

Podrobnější údaje o napojovacích poměrech jednotlivých lokalit jsou uvedeny tabelárně 
na následujících stranách. Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech vývoje 
spotřeby vody.  

TABULKY 
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Kanalizace 

Převážná část území města Tovačova je v současnosti odkanalizována soustavně 
jednotnou kanalizační soustavou, ukončenou stávající ČOV.  

Malé části města jsou odkanalizovány nesoustavně jednotlivými dešťovými stokami, 
zaústěnými do existujících úseků Mlýnského náhonu. Dešťové vody (ze střech a zpevněných 
ploch přilehlých nemovitostí) jsou v těchto částech města odváděny do výše zmíněných stok 
nesoustavné dešťové kanalizace, nebo odváděny do vsaku. Část dešťových vod je odváděna 
tlakově (čerpací stanice dešťových vod v severozápadní části města). Splašky produkované 
v těchto částech území města (cca 5 % obyvatelstva) jsou z části nelegálně (tedy bez souhlasu 
vlastníka a provozovatele kanalizace) zaústěny do dešťových stok (se všemi negativními 
ekologickými a hygienickými dopady), z části jsou akumulovány v žumpách na vyvážení většinou 
s nízkým stupněm vodotěsnosti.  

Jednotná kanalizační soustava vykrývá cca 90 % rozlohy města a odvádí odpadní vody 
dešťové a splaškové na mechanicko - biologickou ČOV. Kmenová stoka „A“ DN 400 až DN 1200 
mm prochází středem zájmového území a je ukončena odlehčovací komorou (odlehčení do 
Mlýnského potoka). Za odlehčovací komorou pokračuje již pouze splaškový sběrač k ČOV (DN 
300 mm). Na kmenovou stoku navazují jednotlivé kanalizační sběrače DN 400 až DN 1000 mm. 
Na jednotné kanalizaci jsou provozovány 3 čerpací stanice. ČS1 v ulici Zámecká trať s výtlakem 
do stoky AF a s přepadem do dešťové kanalizace, ČS2 s výtlakem do stoky AF3 a s přepadem 
do jednotné kanalizace a ČS3 na břehu Splavské s výtlakem do stoky AC a s přepadem do 
vodoteče Splavská. Odlehčovací komory na jednotné kanalizaci jsou zaústěny do vodotečí 
Mlýnský náhon a Splavská.  

Stavební stav stok a objektů na kanalizační síti odpovídá jejich stáří, část stok je již 
v nevyhovujícím technickém stavu, plášť potrubí je narušen korozí a vrůsty kořenových systémů. 
Zkoušky vodonepropustnosti tras nebyly v historicky známém období prováděny, síť jednotné 
kanalizace je zatížena přítokem balastních (podzemních) vod. 

 
Kanalizační soustava je ukončena čistírnou odpadních vod, situovanou v jižní části města 

na břehu Mlýnského potoka. Kapacita ČOV je 3750 EO, skutečné zatížení ČOV je nižší.  ČOV 
sestává z objektů hrubého předčištění, SBR reaktorů a kalojemu, řízení technologického procesu 
softwarově. Recipientem odpadních vod z ČOV je vodoteč Mlýnský potok. Parametry čistícího 
procesu a kvalita vyčištěné vody splňují limity v současnosti platné legislativy. ČOV má 
stanoveno OP v souladu s TNV  a to 150 m od vnějšího pláště otevřených nádrží odpadních vod. 

 
Kapacity stok stávající jednotné kanalizační soustavy vyhovují ve všech úsecích pro 

výpočtový déšť Q15 s intenzitou s intenzitou 128 l*s-1*ha-1. Pro v současnosti užívanou výpočtovou 
intenzitu deště Q15 tj. 156 l*s-1*ha-1 a návrhový stav území již některé úseky kapacitně nevyhoví 
a při přívalových deštích v těchto úsecích nastane (po napojení všech výhledově 
odkanalizovaných území) tlakový režim proudění, což bude způsobovat jednak vzdutí vody do 
přípojek a suterénních prostor zástavby, jednak nepřiměřené namáhání trubních tras (např. 
kavitací a brzkou destrukci potrubní trasy) s adekvátním snížením životnosti, proto jsou rozvojové 
plochy řešeny oddílnou kanalizací a vybaveny v opodstatněných případech DZ. 

 
Stávající technický stav jednotné kanalizační soustavy není plně v souladu s platnými 

českými (tedy evropskými) normami a platnou legislativou. Konstatovat lze zejména nedodržení: 
• ustanovení ČSN 756101 odst.5.8.1 – vodotěsnost stok 
• ustanovení čl.6 ČSN EN 752-4 – vliv výustí odlehčovacích komor na recipient 
• ustanovení čl.5 ČSN EN 752-3 a ustanovení čl.12.3 ČSN EN 752-4 – kanalizace 

mezního deště 
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• ustanovení čl.6 ČSN EN 752-2 a  ustanovení čl.5 ČSN EN 752-4 – hydraulické 
přetížení stok 

• ustanovení čl.10.2 ČSN EN 752-4 – výhledové napojení  
 
Parametry čistícího procesu a kvalita vyčištěné vody překračují imisní limity dané přílohou 

3. k nař. vlády 229/2007 Sb., ČOV nesplňuje podmínky rámcové směrnice 2000/60/ES (BAT), 
absentuje terciární stupeň čištění. Čistírna odpadních vod není vybavena adekvátním zařízením 
pro odvodnění přebytečného kalu (pouze zahušťovací nádrž) a gravitačně zahuštěný kal (obsah 
sušiny cca 5 %) je odvážen do ČOV Přerov. Na ČOV absentuje dostatečně dimenzovaná 
dešťová nádrž pro zachycení a čištění mezního deště.  

 
Řešení kanalizační soustavy vychází zejména z morfologie zájmového území a dále 

kapacitních možností recipientu. 
 
V cílovém stavu bude kapacita ČOV zvýšena ze stávajících 3750 EO na 4500 EO, ČOV 

bude vybavena dostatečně dimenzovanou dešťovou zdrží pro zachycení a vyčištění objemu 
mezního deště.  

 
Tabelární výpočet počtu napojených ekvivalentních obyvatel stávající zástavby města i 

nově urbanizovaných území v cílovém stavu, celková bilance produkce odváděných vod 
splaškových (od obyvatelstva ve stávajících i nově urbanizovaných územích) a vyčíslení jejich 
kvalitativních parametrů je uvedena v tabulce  K1. Celková bilance objemu dešťových vod (při 
periodicitě návrhových dešťů 0,5) odváděných ze stávající zástavby i nově urbanizovaných území 
novými úseky kanalizace, výpočet mezního deště pro celé nově odkanalizovávané území a návrh 
oddělovače před ČOV, včetně údajů o kvalitativních parametrech takto odváděných dešťových 
vod jsou zpracovány v tabulce  K2. Výpočet vlivu odlehčování odpadních vod před ČOV na 
recipient do toku jsou stanoven v tabulce  K3, parametry nové ČOV jsou stanoveny v tabulce  
K4, vliv odtoku vyčištěných vod na recipient je stanoven v tabulce  K5, výpočet objemu DZ pro 
retardaci nátoku odpadních vod dešťových z lokalit BI2, BI3 a SO3 do veřejné kanalizace je 
stanoven v tabulce  K6.  

Podrobnější údaje o napojovacích poměrech jednotlivých lokalit jsou uvedeny tabelárně 
na následujících stranách. 

 
Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech produkce odpadních vod 

a dle hydrologických a klimatologických údajů zájmového území.  
 

 
 

TABULKY 
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Vodní toky a plochy 
Hydrologicky leží území města Tovačova v povodí významného vodního toku Morava 4–

10–001-01, protékajícího ze severu na jih a ohraničující zájmové území na východě, významného 
vodního toku Malá Bečva 4-12-02-098 a významného vodního toku Bečva 4-11-02-001. Dále 
územím protéká řada menších toků (Splavská číslo hydrologického pořadí 4-12-01-0011, která je 
recipientem jednotlivých (nesoustavných) větví dešťové kanalizace a jsou do něj vyústěny 
přepady odlehčovacích komor a čerpacích stanic jednotné kanalizační soustavy a tok Blata číslo 
hydrologického pořadí 4-12-01-020/2) i bezejmenných potoků. Souběžně s tokem Moravy, tedy 
ze severu na jih, protéká východní částí zastavěného území města umělý vodní tok Mlýnský 
potok, který je recipientem jednotlivých (nesoustavných) větví dešťové kanalizace, jsou do něj 
vyústěny přepady odlehčovacích komor jednotné kanalizační soustavy a je rovněž recipientem 
odpadních vod z městské ČOV. V městské části Annín je soutok Blaty a Mlýnského náhonu. 

 
Na území katastru se nachází poměrně rozsáhlé vodní plochy mezi  nejvýznamnější patří: 
 
Název jezera: Tovačov I (SEVER) 
Katastrální plocha rybníka 37,9408 ha 
Využitelná vodní plocha jezera 37,9408 ha 
Průměrná hloubka jezera 6,4 m 
Největší hloubka jezera 13,6 m 
 

Název jezera: Tovačov III (Annínské jezero nebo Skašovský rybník) 
Katastrální plocha rybníka 119,1040 ha 
Využitelná vodní plocha jezera 119,1040 ha 
Průměrná hloubka jezera 5,4 m 
Největší hloubka jezera 17,8 m 
 

Název jezera: Tovačov IV (JIH) 
Katastrální plocha rybníka 47,3412 ha 
Využitelná vodní plocha jezera 47,3412 ha 
Průměrná hloubka jezera 6,9 m 
Největší hloubka jezera 22,3 m 
 

Podzemní vody jsou vázány na zvodnělé vrstvy sedimentů Hornomoravského úvalu. Ty 
jsou vhodnou zásobárnou pitné vody. Oběh podzemní vody je zintenzivňován v souvislosti s 
přilehlými vodními toky. Ustálená hladina podzemní vody (místy až 1.2 m pod terénem) je 
poměrně vysoká. Minerální podzemní vody jsou zde nevýznamné.   

 
Zájmové území je zcela mimo rozliv Q5 a Q20 v Moravě, záplava při Q100 v Moravě 

zasahuje východní část intravilánu města (převážně nezastavěné území – zahrádkářská kolonie).   
Na významných tocích v zájmovém území jsou stanovena zátopová území. 
V zájmovém území je situována řada přírodních i umělých vodních nádrží. V území je 

počítáno s výstavbou vodohospodářských děl - vodních nádrží (navrhovaná plocha GN-1, GN-2). 
 
 

 
B. ENERGETIKA  

 
Zásobování plynem 

Území Tovačova, včetně místní části Annín je napojena VTL plynovodní přípojkou DN100 
PN40 - č.642160. Regulační stanice s výkonem Q = 1 200m3/hod. je situována po levé straně 
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komunikace při příjezdu do Tovačova od Olomouce. Výstupní přetlak je do 100 kPa. STL 
rozvody v lokalitě jsou z mat. SDR11 PE80 (těžká řada) v dimensích dn 225, 160, 110, 90, 63. 
Páteřní plynovod dn 225 a následně dn 160 je veden přes celý Tovačov a je ukončen u 
posledního odběratele v místní části Annín. 

Vzhledem k tlakové hladině 100kPa je nutné pro další postup provést „Hydraulický 
výpočet“, který prokáže možnost navrženého napojení, případně budou provedena další opatření 
v STL rozvodech plynu. K provedení výpočtu bude nutno zajistit demografické podklady o 
stávajících plynovodech, přípojkách a odběratelích všech kategorií. 

 
Zásobování nově zavržených lokalit zemním plynem je řešeno rozšířením místní provozní 

plynárenské soustavy. Napojení jednotlivých lokalit si však z největší pravděpodobností vyžádá 
rekonstrukci některých úseků stávajících STL plynovodních rozvodů, případně pokládku nových 
STL plynovodů (souběžných se stávajícími) napojených na páteřní STL plynovod. 

V lokalitě Annín budou navržené rozvojové plochy plně zásobeny ze stávající páteřní 
plynovodní sítě dn 160. 

 
Na území Tovačova dochází ke kolizi s vymezeným územím pro vysokorychlostní 

železniční trať a stávajícím VTL plynovodem. Tato kolize bude řešena buď přeložkou stávajícího 
plynovodu v daném úseku, nebo (podle výškového uložení) technickými opatřeními. 

 
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy dle zák. 

458/2000 Sb. Ochranná pásma pro STL plynovody a přípojky 1m na obě strany od půdorysu a 
pro VTL plynovody a přípojky 4m na každou stranu od půdorysu. Bezpečnostní pásma jsou dána 
dle příslušné DN přílohou k zák.458/2000 Sb. 

 
 

Zásobování elektrickou energií 

Podkladem pro vypracování územního plánu Tovačova byly předchozí průzkumy a 
rozbory doplněné konzultací na pracovišti ČEZ-Přerov, oddělení rozvoje sítí VN a NN. Zároveň 
byly ověřeny stávající rozvody VN ZZ kV včetně umístění stávajících transformačních stanic 
22/0,4kV. Transformovny v Tovačově jsou napájeny z rozvodny 110/22kV z Dluhonic venkovními 
vedeními č. 12 a č. 297. Tato vedení byla v předchozím údobí rekonstruována v prostoru města. 
Současný stav sítí VN 22kV včetně transformačních stanic vyhovuje současným odběrům el. 
energie, nedostačuje však zvýšeným nárokům na odběr pro zásobování nově navržených lokalit. 
ČEZ plánuje etapovitě rekonstruovat napájecí linky z rozvodny Dluhonice.  

 
Ve všech nově řešených lokalitách se předpokládá zavedení plynu pro vaření a eventuelní 

vytopení objektu. Totéž se týká ohřevu TUV. Definitivní požadavky na odběr el. energie podá 
stavebník, nebo investor v žádosti o připojení u energetického závodu.  

 
U většiny plánovaných míst pro výstavbu RD je uvažováno se stupněm elektrizace „A“ (tj. 

elektřina pro osvětlení a drobné domácí spotřebiče). U smíšeného obytného bydlení se počítá se 
stupněm B2 (případné vaření el. energií a TUV). 

 
RD „A“  242 RD x 1,5 kVA = 362 kVA 
RD „B2“ 87 RD x 2,5 kVA = 217,5 kVA 
Komerce 190 kVA 
Sport   80 kVA  
Výroba  170 kVA  
Rekreace 60 kVA 
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SOUČET 1080,5 
Výkonová reserva  30%  324,5 
Celkem  1 405,0 
 
Vzhledem k charakteru plánované zástavby je v územním plánu uvažováno pouze 

s novou výstavbou kioskových transformačních stanic, stavebně řešených pro osazení 
transformátorů výkonu 630 kVA, jednoprostorových s připojením na kabelové rozvody 22 kV 
smyčkové. Celkový požadovaný příkon při využití transformátorů na 85% a požadovaném účiníku 
0,9 je konečný výhledový příkon nové výstavby města podle územního plánu cca 1837 kVA.  

Zároveň budou zrušeny venkovní rozvody VN 22kV v prostoru vnitřního města 
k trafostanici DTS 3222, v prostoru pod zámkem včetně zrušení dvou stožárových trafostanic, 
přestavba trafostanic DTS 3226 a její napojení na kabel VN 22kV. V části Zvolenov je navržena 
přeložka stávajících venkovních vedení VN 22kV mimo prostory určené pro rekreaci. Veškeré 
přeložky stávajících energetických rozvodů vyvolané plánovanou výstavbou budou hrazeny 
investorem, který přeložku vyvolal.  

 
Nové transformační stanice jsou situovány převážně v centru odběru, nebo jako náhrada 

ze stávající stožárové trafostanice. Nový vývod do centra města bude proveden ze stávajícího 
venkovního vedení VN 22kV směr Prostějov v části pod zámkem.  

 
Návrh řešení pro novou výstavbu s orientačními kapacitami: 
BI-1 6 RD x 1,5 kVA  = 9 kVA  Nová TS na SO-1 
BI-2 80 RD x 1,5 kVA = 120 kVA Nová TS – BI-2 
BI-3 70 RD x 1,5 kVA = 150 kVA Nová TS – BI-3  
BI-4 15 RD x 1,5 kVA = 23 kVA Stávající TS 
BI-5 15 RD x 1,5 kVA = 23 kVA Rek. stávající TS 
BI-6 3 RD x 1,5kVA = 4,5 kVA Rek. stávající TS 
BI-7 1 RD x 1,5 kVA  = 1,5 kVA Nová TS – rekonstrukce 
BI-8 30 RD x 1,5 kVA = 45 kVA Nová TS – BI-8 
BI-9 5 RD x 1,5 kVA = 7,5 kVA Nová TS na BI-8 
BI-10 3 RD x 1,5 kVA = 4,5 kVA Rek. stávající TS 
BI-11 4 RD x 1,5 kVA = 6 kVA  Annín stávající TS 
BI-12 4 RD x 1,5 kVA = 6 kVA  Annín stávající TS 
BI-13 6 RD x 1,5 kVA = 9 kVA  Annín stávající TS 
SO-1 20 RD x kVA x 2,5 = 50 kVA Nová TS – SO-1 
SO-2 8 RD x 2,5 kVA = 20 kVA Nová TS na BI-2 
SO-3 15 RD x 2,5 kVA = 37,5 kVA Nová TS na BI-3 
SO-4 10 RD x 2,5 kVA = 25 kVA Nová TS na BI-8 
SO-5 15 RD x 2,5 kVA = 37,5 kVA Nová TS na BI-8 
SO-6 5 RD x 2,5 kVA = 12,5 kVA Nová TS – BI-8 
SO-7 3 RD x 2,5 kVA = 7,5 kVA Nová TS – BI-7 
SO-8 3 RD x 2,5 kVA = 7,5 kVA Z nové TS pod zámkem 
SO-9 8 RD x 2,5 kVA  = 20 KVA Z nové TS pod zámkem  
OK-1  komerce 1,096 ha  50 kVA Nová TS na SO-1 
OK-2 komerce 1,035 ha  50 kVA TS – „Pekárna“ 
OK-3 komerce  1,87 ha  90 kVA Stávající TS 
OS-5  sport  1,6 ha  50 kVA Nová TS na BI-8 
OS-6 sport  0,64 ha 10 kVA Z Nové TS pod zámkem 
VD-1 výroba  6,2 ha  100 kVA Ze stávající TS 
VD-2 výroba  0,55 ha 30 kVA Nová TS NA SO1  
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VZ-3 zem.výroba 1,87 ha 40 kVA Stávající TS 
RR-1  rekreace 0,48 ha 20 kVA Z Nové TS pod zámkem 
RH-2 rekreace 1,4 ha  40 kVA Z Nové TS pod zámkem 
 
Rozvody NN  
Převážná většina rozvodů NN je provedena venkovním vedením, pouze centrum města a 

soustředěná výstavba je napojena kabelovým rozvodem NN. Nově navržené rozvody NN 
v soustředěné bytové výstavbě budou zásadně prováděny jako kabelové s umístěním 
přípojkových skříní na veřejně přístupných pozemcích. Totéž se týká kabelových vývodů 
z plánovaných transformačních stanic kioskových.  

Zároveň bude respektována vyhláška 297/2001 Sb., která stanovuje podíl odběratele na 
oprávněných nákladech dodavatele související se zajištěním a připojením požadovaného 
příkonu.  

 
Veřejné osv ětlení 
Hlavní komunikace jsou osvětleny výbojkovými svítidly na silničních stožárech, ostatní 

parkovými svítidly. Okrajové části města jsou osvětleny svítidly umístěnými na sloupech rozvodu 
NN. Nová soustředěná výstavba RD bude osvětlena na přístupových komunikacích a chodnících 
výbojkovými svítidly umístěnými na sadových stožárech ocelových s rozvodem zemními kabely. 
Nově budované komunikace budou osvětleny výbojkovými svítidly na silničních stožárech na 
hodnoty intenzity osvětlení odpovídajícím příslušným normám.  

 
Ochranná pásma energetických zařízení (stanovena zákonem č. 458/2000 Sb.):  
Venkovní vedení VN 22 kV vodiče bez izolace  7m od krajního vodiče na obě strany 
Venkovní vedení VN 22 kV vodiče s izolací  2m od krajního vodiče na obě strany 
Transformační stanice 22/0,4 kV stožárová  7m od konstrukce 
Transformační stanice 22/0,4 kV kompaktní  2m od zdiva 
Transformační stanice 22/0,4 vestavné  1m od zdiva 
Kabelové vedení do 22 kV    1m od krajních kabelů 
 
Spoje a spojová za řízení  
Město Tovačov má instalovánu přenosovou a přístupovou kabelovou síť. Trasu kabelové 

přenosové sítě je nutno respektovat. Nová přístupová síť pro soustředěnou výstavbu a 
individuální investory bude řešena u příslušné distribuční společnosti.  

 
Radioreléové spoje  
Katastrálním územím Tovačova probíhají dvě radioreléové trasy - RS Hradisko, k.ú. 

Chvalkovice – RS Radíkov, k.ú. Lošov a další spoj procházející jižním cípem řešeného území cca 
východozápadním směrem. Chráněný paprsek probíhá nad řešeným územím ve značné výši nad 
terénem, a tak se požadavek na jeho ochranu do dokumentace územního plánu nepromítá.  

 
Distribuce televizního signálu 
Šíření televizního signálu je vyhovující.  V současnosti je TV signál distribuován z TV 

vysílačů Brno-Kojál, Jeseník-Praděd a Olomouc-Radíkov. Současné analogové vysílání bude po 
roce 2012 zrušeno a nahrazeno digitálním. Tím dojde k rozšíření možnosti příjmu nových TV 
programů. Případné rozšíření kabelové televize ve městě je v kompetenci městského úřadu.  

 
Místní rozhlas  
V místech soustředěné výstavby budou provedeny rozvody místního rozhlasu. Rozvody 

navrhujeme provést zemními kabely s umístěním reproduktorů na stožárech veřejného osvětlení. 
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C. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  
 

Zákon č.92/2004 Sb. kterým se mění zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění zákona č.521/2002 Sb., hlava II Ochrana ovzduší, § 4 
Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší, (1) Zdroje znečišťování ovzduší jsou a) 
mobilní, b) stacionární. (5) Spalovací zdroje se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do 
těchto kategorií: 

c) střední spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném 
výkonu od 0,2MW do 5 MW včetně, 

d) malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu 
nižším než 0,2 MW 
 

Z hlediska výše uvedeného zákona se v dané lokalitě v kategorii c) zdroje nad 0,2MW 
nacházejí tyto zdroje (hranici 0,2MW překračují dle instalovaných spotřebičů, ve většině případů 
dosahují nižších provozních výkonů): 

• Areál domova důchodců se čtyřmi plynovými kotli (4x 120kW) 
• Střední škola řezbářská, plynové kotle (350kW) 
• Nákupní středisko – Jednota, kotle na tuhá paliva – uhlí (2x120 kW)   

 
Z hlediska výše uvedeného zákona se v dané lokalitě v kategorii d) zdroje do 0,2MW 

nacházejí tyto zdroje (a zároveň splňující podmínku normy ČSN 07 0703, Plynové kotelny 
III.kategorie): 

• Základní škola 
• Sportovní hala 
• Kotelny a technologické zdroje v areálu Topos 
• Mateřská škola 
• Domovní bytové kotelny v lokalitě Zvolenov (tyto kotelny před časem nahradily sídlištní 

plynovou kotelnu s rozvodem tepla v teplovodních kanálech). Tímto byla zrušena jediná 
lokalita ve městě, kde tepelné rozvody částečně splňovaly podmínky CZT (centrální 
zásobování teplem)  

 
Ostatní objekty jsou vytápěny zdroji o výkonu kotlů menším jak 50kW, případně lokálními 

topidly. Převážná část objektů je plynofikována (85%). Zbývající část objektů je vytápěna kotli na 
tuhá paliva, či jinými topnými zdroji. 
 
 

NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

Město Tovačov již v uplynulém období upustilo od centrálního zásobování teplem (CZT). 
Blokové sídlištní kotelny byly zrušeny. V tomto trendu bude pokračovat teplofikace i v dalším 
období. Odpovídá to obsahu navržených ploch. Jde o území s plochami BI (bydlení individuální) s 
potřebou tepla 2,28MW, SO (smíšené obytné) s potřebou tepla 1,77MW, OK (komerční zařízení) 
+ OS (tělovýchova a sport) s potřebou tepla 1,5MW, RR, RH (rekreace rodinné a hromadné) s 
potřebou tepla 0,25MW a plochy VD (drobná výroba a výrobní služby) + VZ (zemědělská výroba) 
s potřebou tepla 0,9 MW.  

Vzhledem k výše uvedenému a k roztroušenosti těchto ploch budou instalovány topné 
zdroje do výkonu 200kW (malé spalovací zdroje). Dle typu návrhových ploch a k nastoupenému 
trendu zateplování objektů se instalace zdrojů nad 200kW předpokládá jen v ojedinělých 
případech, například v případě potřeby tepla pro technologické účely.  
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Topné zdroje a systémy budou navrženy dle Zákona č. 406/200Sb. a Zákona 
č.458/2000Sb. a jejich prováděcích nařízení a vyhlášek.   

    
Předpokládaná skladba topných zdrojů u individuálního bydlení (rodinné domy) je: 

Plynofikace, převážně kondenzační kotle s vysokou účinností, nízké emise 65% 
Elektrické, klasický systém, akumulační vytápění, přímotopy    10% 
Tepelné čerpadlo         10%                                   
Kotle na biomasu           5% 
Ostatní zdroje/*           10% 

/* Pasivní domy, kombinace výše uvedených zdrojů se slunečními kolektory, teplovzdušné 
vytápění 
 

Předpokládaná skladba topných zdrojů u ostatních typů bydlení, komerčních zařízení, 
tělovýchovy a sportu, drobné výroby a zemědělské výroby: 
Plynofikace, převážně kondenzační kotle s vysokou účinností, nízké emise 75% 
Elektrické, klasický systém, akumulační vytápění, přímotopy     5% 
Tepelné čerpadlo           5%                                   
Kotle na biomasu         10% 
Ostatní zdroje/**           5% 

/** BIO plyn v případě zemědělské výstavby, kombinace se slunečními kolektory v případě 
přípravy teplé vody, automatické kotle na spalování kvalitního uhlí s nízkými emisemi, kotle na 
oleje v případě provozoven produkujících tyto oleje, ostatní neuvedené zdroje. 
 
                             

D. UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKOD ŇOVÁNÍ ODPADŮ 
 

Ukládání a zneškodňování odpadů je řešeno mimo území Tovačova. Ve městě probíhá 
pravidelný svoz odpadu a jsou vymezeny prostory pro sběrný dvůr, jeho umístění a provoz musí 
být řešen způsobem, který nebude mít negativní a rušící dopad na okolní obytnou zástavbu a 
způsobem respektujícím Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje. 
 
 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY A OBRANY STÁTU 
 

Požadavky na ochranu obyvatelstva vyplývají z havarijních a krizových plánů v rozsahu, 
který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace a dle vyhl. 
Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb. 
V Tovačově nejsou na úseku územního plánování dotčeny nové zájmy obrany státu a civilní 
ochrany a nebyly specifikovány žádné rozvojové požadavky. V k.ú. Tovačov se nacházejí 
zájmová území Ministerstva obrany ČR, viz Koordinační výkres a text Odůvodnění - Limity využití 
území str. 45. 
 
  
 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  
 

Zdánlivě rovinatá krajina Tovačova je zejména ve východní části svého území protkána 
vodními plochami a toky, kumulující se v soutoku řeky Moravy a Bečvy. Tato část katastru 
Tovačova je současně těžištěm území s výraznými přírodními hodnotami (území Natury 2000, 
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národní přírodní rezervace, neregionální prvky ÚSES atd.) mísícími se s civilizačním efektem 
těžby štěrkopísků. Naopak západní část katastru je intenzivně agrární krajinou s velkým 
zastoupením rozsáhlých bloků orné půdy a chudým zastoupením krajinné zeleně. 

Charakter stávající krajiny kolem Tovačova byl impulzem pro přístup k jejímu řešení – tj. 
v jihovýchodní části území potvrzení zájmů ochrany přírody a v severní a severozápadní části 
návrh řady krajinotvorných zásahů, korigujících agrární charakter této části, přispívající ke 
zlepšení retenční schopnosti krajiny i omezení větrných erozí. 

V grafické části – v Hlavním výkrese jsou znázorněny plochy přírodní, vodní, zemědělské, 
lesní, smíšené specifické a plochy zeleně krajinné. Rozsah přírodních ploch, zahrnující plochy 
v ochranném režimu (EVL, prvky biocenter apod.) nebyl ve všech případech totožný s hranicemi 
biocenter ÚSES, a to z důvodu přesahujícího rozsahu hranic EVL (dle získaných dostupných 
podkladů, ZÚR OK, ÚAP), plochy přírodní tedy byly vymezeny k hranici EVL.  

   
 
A. KRAJINNÁ ZELE Ň 
Návrh krajinné zeleně vychází zejména z potřeby přechodového článku mezi zastavěným 

územím a výrazně přírodním charakterem navazující volné krajiny a z potřeby kultivovat dané 
území, ať se jedná o nejbližší zázemí významného prostoru s kulturně historickým podtextem, 
nebo o okolí dopravně frekventovaného území s potřebou izolační zeleně. 

  
V následné tabulce jsou přehledně pojmenovány i všechny limity a specifické podmínky, 

vyskytující se v lokalitě: 
 

Ozn. 
plochy Zařazení lokality Místní 

část 
Výměra 
cca ha Etapa  Poznámka, 

specifické podmínky 
 
plochy krajinné zelen ě 
 

ZK-1 krajinná zeleň Tovačov 0,7365 I.  

krajinářské kultivování plochy,  
ochranné pásmo MPZ, 
zemědělské půdy II. třídy ochrany, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
ochr. pásmo el. vedení 

ZK-2 krajinná zeleň Tovačov 1,8637 I. 

liniová zeleň podél komunikace a 
lemující ČOV, 
zemědělské půdy II. třídy ochrany, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV,  
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochranné pásmo ČOV, 

ZK-3 krajinná zeleň Tovačov 1,9372 I. zemědělské půdy I. třídy ochrany, 

ZK-4 krajinná zeleň Tovačov 1,8852 I. 
zemědělské půdy I. třídy ochrany, 
bezpečnostní a ochranné pásmo 
VTL plynovodu 
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ZK-5 
ZK-6 

krajinná zeleň Annín 4,7186 
1,5705 I. 

ložisko nerostů, 
chráněné ložiskové území, 
dobývací prostor, 
zemědělské půdy II. třídy ochrany, 
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
ochranné pásmo národní přírodní 
rezervace Zástudánčí, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
ochranné pásmo železniční vlečky 
ochranné pásmo 22 kV, 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
bezpečnostní pásmo PZP, 
ochranné pásmo letiště 
chráněné území pro zvláštní zásahy 
do zemské kůry, 
ochr. pásmo radioreléové trasy 

 
Specifickou formou krajinné zeleně je i navrhovaná zeleň krajinná liniová. Kromě 

krajinotvorného efektu mají prvky liniové krajinné zeleně charakter interakčních prvků a 
spolupůsobí se systémem ostatních skladebných částí ÚSES na vytvoření harmonické kulturní 
krajiny. 

 
Nezastavěné území skýtá kromě intenzivně obhospodařovaných zemědělských ploch i 

výrazně přírodní prvky a chráněné režimy podle zvláštních předpisů. 
 
Mezi přírodní hodnoty území vyžadující ochranu pat ří: 

• Evropsky významná lokalita CZ 0714085 Morava – Chropyňský luh 
• Národní přírodní rezervace Zástudánčí  
• Významné krajinné prvky – vodní toky a plochy, údolní nivy a lesy 
• Území začleněná do územního systému ekologické stability 

 

B. SOUSTAVA NATURA 2000  
Do zájmového území zasahuje evropsky významná lokalita CZ0714085 Morava – 

Chropyňský luh. Celá evropsky významná lokalita zahrnuje řeku Moravu od Nemilan (jižně od 
Olomouce) po Chropyni a její okolí - aluviální louky a lesy, mokřady a tůně, štěrkovny severně od 
silnice Kojetín - Chropyně s navazujícím lužním lesem a lučními enklávami nacházející se mezi 
Kojetínem, Chropyní, Tovačovem a Kroměříží. Na severu je území zakončeno menším lužním 
lesem mezi obcemi Troubky a městem Tovačov, cca 8 km západně od Přerova.   
 

Součástí EVL je i Národní přírodní rezervace Zástudánčí, která je rovněž zařazena mezi 
mokřady nadregionálního významu a jako taková je součástí nadregionálního biocentra 
Chropyňský luh. 

 

C. NPR ZÁSTUDÁNČÍ  
Rezervace je situována na k.ú. Tovačov a Lobodice. Tvoří ji zachovalý lužní les podél 

neregulovaného toku Moravy pod soutokem s Bečvou.  
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D. VKP DUBOVÁ ALEJ U RYBNÍKA ZV. KOLE ČKO   

Na území města Tovačov je registrována lokalita významných krajinných prvků – „Dubová 
alej u rybníka zvaná Kolečko“. Tato lokalita se nachází podle geomorfologického a 
sosiekologického členění v Hornomoravském úvalu na levém břehu Moravy. Hlavním 
významným prvkem této lokality jsou více jak staleté porosty dubu zimního. Na severním okraji 
lokality se nachází několik vzrostlých platanů. Rybník Kolečko využívají jako hnízdní refugium 
některé zvláště chráněné druhy ptactva.   

Celá lokalita v současné době vykazuje vysokou autoregulační schopnost a poměrně 
velkou ekologickou stabilitu. 

 

E. KRAJINNÝ RÁZ  
Podle projektu „Typologie české krajiny“, řešitel Doc. Ing. arch. Löwa se jedná o starou 

sídelní krajinu Panonica, krajinný typ rybniční krajiny. Tento typ krajiny je v široké říční nivě 
Moravy specifický a mimořádně cenný svým vodním režimem. K nejcennějším přírodním 
charakteristikám patří ty, které jsou vázány na režim povrchových i podzemních vod. Zvláště 
cenné jsou všechny segmenty zachovalé lužní krajiny, jako jsou relikty mrtvých ramen, lužní lesy, 
podmáčené deprese, travní porosty. Ke kulturním prvkům náleží luční porosty se solitérní i 
skupinovou zelení, historické vodohospodářské úpravy (dochované segmenty rybničních 
soustav), historické cesty a koncentrace archeologických lokalit. K významným percepčním 
charakteristikám náleží interiérový charakter prostoru, pohledově částečně propojený 
s významnými horizonty a zejména vizuální propojení Tovačovských jezer a dalších vodních 
ploch se siluetou obce a zejména Tovačovského zámku. Tovačovský zámek (původně vodní 
tvrz) představuje regionálně významnou krajinnou dominantu, utvářející společně s liniemi a 
plochami zeleně i vody charakter krajiny. 

Vodní krajina obklopuje zástavbu Tovačova prakticky ze tří stran, pouze od východu 
prorůstá zastavěné území do intenzivní, vyprázdněné agrární krajiny. K dotvoření harmonické 
kulturní krajiny je v nezastavěném území navržen systém krajinné zeleně, doplněn prvky liniové 
krajinné zeleně. 

 
 

F. BIOREGIONY 
 
Prost ějovský bioregion 

V řešeném území se vyskytuje výhradně 2. bukovo-dubový vegetační stupeň. Převažují 
dubohabrové háje s malými ostrovy teplomilných doubrav. Tento ráz je však setřen dlouhodobým 
prakticky úplným odlesněním, dnešní biota je silně ochuzená a chybí jí většina význačnějších 
diferenciálních prvků. 
 
Kojetínský bioregion  

Bioregion leží v termofytiku a zabírá centrální část fytogeografického podokresu 21b. 
Hornomoravský úval. Vegetační stupně (Skalický): planární. 

Potenciální vegetace je tvořena lužními lesy, které na vyvýšených místech přecházejí do 
dubohabřin. Primární bezlesí představovala pouze vodní vegetace. 

Přirozenou náhradní vegetaci na místě lužních lesů představovaly zaplavované louky. 
Kolem vodních ploch je typická vegetace. 
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G. BIOCHORY 
 

Největší (centrální a východní) část řešeného území tvoří biochora 2Lh. Západní a 
centrálně - západní část řešeného území tvoří dva pásy biochory 2RE, přičemž mezi nimi 
prochází v severojižním směru biochora 2Nh. (Culek, 2005).  
 

H. ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY  
 
Základem územního systému ekologické stability na nadregionální, regionální i lokální 

úrovni je řeka Morava a na ni vázaná vodní, mokřadní a lužní společenstva. Ačkoliv je řeka 
Morava u Tovačova upraveným vodním tokem, má z ekologického a biologického hlediska velký 
význam, jelikož tu vytváří ekologickou osu říční krajiny.  
 

Trasování ÚSES vychází z Generelu lokálního systému ekologické stability krajiny v k.ú. 
Kojetín, Kovalovice, Křenovice, Lobodice, Měrovice, Oplocany, Polkovice, Popůvky, Stříbrnice, 
Tovačov a Uhřičice; RNDr. Ehl; 1992. Ten byl následně upřesněn v rámci ÚPN SÚ Tovačov; Ing. 
Tomaštíková; Alfaprojekt Olomouc; 1993. Územně technický podklad NR a R ÚSES České 
republiky (zpracovatel Ing. Bínová, CSc., 1996) povýšil regionální ÚSES trasovaný v pomoravní 
nivě na ÚSES nadregionální a obdobně lokální ÚSES podél Blaty na ÚSES regionální. 

 
Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty a aktuálním využitím území, 

migračními trasami bioty a skutečným stavem krajiny. Návrh řešení se snaží (dle terénních 
podmínek) v maximální míře redukovat střety vedení technických zařízení s trasami prvků ÚSES 
a to kolmým křížením. Tyto střety je v případě rekonstrukcí cest či mostů třeba řešit technickými 
opatřeními v rámci přípravy stavby. Prvky ÚSES jsou dle možností přizpůsobeny parcelám KN. 

Plán ÚSES vymezuje prvky ÚSES na stávajících funkčních (přírodě blízké lesy, vodní 
plochy a toky), částečně funkčních (remízy, břehové porosty, louky) i prozatím nefunkčních 
společenstvech (polní kultury). V místech, kde není území proloženo biokoridory či biocentry, 
jsou plochy rozčleněny liniovými prvky krajinné zeleně, s charakterem interakčních prvků ÚSES, 
které zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně 
stabilní krajinu. Interakčními prvky jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky 
významná liniová společenstva, zlepšující existenční podmínky rostlinám a živočichům, 
významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny. Čím hustší je síť interakčních prvků, 
tím účinnější je stabilizační působení územních systémů ekologické stability. Pro k.ú. Tovačov 
jsou v rámci územního plánu navrhovány nové interakční prvky ve formě liniové krajinné zeleně. 
Tyto nově navrhované prvky mohou mít podobu liniových výsadeb, alejí, biopásů, svodných 
prvků s vegetačním doprovodem, protierozních opatření apod. Interakční prvky – zejména nově 
zakládané – mají velmi často polyfunkční charakter. Vedle základní funkce ekostabilizační mají i 
funkce protierozní, produkční, svodné, retenční, orientační, aj. V řešeném území zastupují 
interakční prvky významnou protierozní funkci a rozdělují rozsáhlé bloky orné půdy na 
přijatelnější velikost.  

Do ploch ÚSES jsou zahrnuty i lokality s koncentrovanými zájmy ochrany přírody, 
v současné době pokrývá ÚSES na všech úrovních významnou část území. 

NR ÚSES je (kromě K 143) součástí soustavy Natura 2000 jako EVL CZ 0714085 Morava 
– Chropyňský luh. V rámci NRBC 104 Chropyňský luh je v jeho jihozápadní části vymezena NPR 
Zástudánčí. Na území NPR Zástudánčí je nutné hospodařit v souladu se schválenými plány 
péče. 

 
ÚSES v k.ú. Tovačov je charakterizován nadregionální, regionální, lokální úrovní a 

interakčními prvky. Nadregionální ÚSES je zastoupen NRBC 104 Chropyňský luh, vodní a nivní 
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osou NRBK 136 Ramena řeky Moravy – Chropyňský luh a vodní a nivní osou NRBK 143 
Chropyňský luh – Oderská niva. Regionální ÚSES je zastoupen RBK 1453 Biskupice – 
Chropyňský luh a biocentry RBC Čičelec a RBC Viklická niva. Danou kostru doplňuje lokální 
ÚSES a síť liniových interakčních prvků. Prvky NR a R ÚSES jsou číslovány a pojmenovány dle 
ÚAP, lokální úroveň je číslována v rámci Územního plánu Tovačov.  

 
Hranice NRBC 104 Chropyňský luh byla v rámci měřítka územního plánu upřesněna na 

hranici navrhované PP Tovačovská jezera a v souladu s tímto vymezením byl podán podnět na 
zpřesnění hranice NRBC 104 Chropyňský luh v rámci aktualizace ZÚR Olomouckého kraje.  

Dle ÚAP byl LBK při vodoteči Blata „povýšen“ na koridor regionálního významu. Tím 
v území dochází k následujícím změnám: v severozápadní části k.ú. Tovačov dochází 
k vymezení RBC Viklická niva, čímž je nahrazeno stávající LBC. V souladu s požadovanými 
parametry metodiky projektování ÚSES byla do regionálního biokoridoru vložena lokální 
biocentra (konkrétně LBC 8, LBC 10 a LBC 11). Dále bylo vloženo LBK 1 do vodní osy NRBK 
136 a LBC 7 do nivní osy NRBK 143. 

 
U některých lokálních biocenter dochází k úpravě jejich tvaru a velikosti. U biocenter 

přecházejících na sousedící k.ú. je nutné v dalším stupni řešení zajistit provázanost. Jedná se o 
NRBC 104 Chropyňský luh lokalizované na více k.ú., RBC 1816 Čičelec nacházející se v k.ú. 
Tovačov a v k.ú. Věrovany a LBC 5 Nad jezem nacházející se v k.ú. Tovačov a v k.ú. Troubky 
nad Bečvou. U chybějících a částečně existujících LBC je nezbytné dosazení do požadované 
výměry stanovištně vhodnými dřevinami. 

 
LBK 5 ve své západní části prochází lokalitou chráněnou jako nemovitá kulturní památka. 

V této lokalitě bude cílové společenstvo kombinované s návrhem travinobylinných společenstev. 
LBK 1 přechází přes hranici mezi k.ú. Tovačov a k.ú. Věrovany. RBK 1453 (segment LBC 12 – 
X) přechází přes hranici mezi k.ú. Tovačov a k.ú. Lobodice.  

 
 
 
Přehled prvků ÚSES: 
 
 

Kategorie  
Označení 
dle gen. 
ÚSES  

Označení dle 
návrhu ÚP 

Stanovišt ě Charakteristika  

NRBC∗∗∗∗ 

BC 2/52 
BK 1/52 
IP 51/52 
IP 53/52 

NRBC 104 
Chropy ňský 

luh 

2(1)C4 
2(1)BC4 

Součástí NRBC jsou lužní lesy s přirozenou druhovou 
skladbou při řece Moravě, která má v rámci NRP 
Zástudánčí přirozené koryto. Dále se jedná o část 

Skašovského rybníka a břehové porosty při vodoteči 
Splavská. Ve východní části jsou segmenty sloužící 

zemědělské činnosti. 

NRBK BK 3/43 
K 136-V 
Segment 
X–LBC 1 

2(1)BC4 Vodní osa K 136 trasovaná při řece Moravě. Břehy jsou 
zatravněné s výskytem krajinné zeleně. 

NRBK BK 3/43 
K 136-V 
Segment 

LBC 1–LBC 2 
2(1)BC4 Vodní osa K 136 trasovaná při řece Moravě. Břehy jsou 

zatravněné s výskytem krajinné zeleně. 

NRBK BK 11/52 
K 136-V 
Segment 

LBC 2–LBC 3 

2(1)C4 
2(1)BC4 

Vodní osa K 136 trasovaná při řece Moravě. Břehy jsou 
zatravněné s nesouvislými porosty, tvořenými 

zmlazovanými vrbami a topoly. 

NRBK∗∗∗∗ 
BK 6/43 
BK 7/52 

K 136-VN 
Segment 

Čičelec–LBC 4 
2(1)C4 

Nivní a vodní osa K 136 je tvořena doprovodnými porosty 
Morávky. Pod soutokem s řekou Moravou dochází 

k souběhu nivní a vodní osy. 
NRBK BK 8/52 K 136-VN 2(1)C4 Vodní a nivní osa K 136 je trasována při regulovaném 
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Segment 
LBC 4 – NRBC 

104 

2(1)BC4 toku řeky Moravy. Břehy jsou zatravněnými 
s nesouvislými doprovodnými porosty tvořenými 

zmlazovanými vrbami a topoly a přilehlá plocha orné 
půdy.  

NRBK BK 10/52 
K 143-V 
Segment 

LBC 5–LBC 6 
2(1)BC4 

Vodní osa K 143 je tvořena regulovanou, uměle 
zahloubenou řekou Bečva. Břehy jsou zatravněné a 
porostlé rozvolněným porostem zmlazovaných vrb. 

NRBK BK 9/52 

K 143-V 
Segment 

LBC 6 – NRBC 
104 

2(1)BC4 
Vodní osa K 143 je tvořena regulovanou, uměle 

zahloubenou řekou Bečva. Břehy jsou zatravněné a 
porostlé rozvolněným porostem zmlazovaných vrb. 

NRBK∗∗∗∗ BK 6•••• K 143-N 2(1)BC4 
Nivní osa K 143 je trasována při vodoteči Malá Bečva s 
různě vyvinutými břehovými porosty. Část koridoru je 
trasována na zemědělsky využívaných pozemcích. 

NRBK∗∗∗∗ BK 6•••• K 143-N 2(1)BC4 
Koridor je trasován při vodoteči Malá Bečva a jejími různě 
vyvinutými břehovými porosty. Část koridoru je trasována 

na zemědělsky využívaných pozemcích. 

RBC∗∗∗∗ 

BC 1/42 
BK 7/43 
BK 8/43 
IP 30/43 

RBC Viklická 
niva 

2(1)BC4 

Regulovaný tok Blaty se zatravněnými místy mírně 
ruderalizovanými břehy, přilehlá vrbová proutěnka ze 

zmlazovaných vrb a navazuje intenzivně 
obhospodařovaná agrocenóza. V severní části se 

vyskytují doprovodné porosty akátů. Východní hranici 
tvoří vodoteč Splavská, k níž přiléhají vrbové porosty.  

RBC∗∗∗∗ BK 6/43 RBC Čičelec 2(1)BC4 

Vodoteč Morávka a porosty lesního komplexu Kopanka. 
Dřevinnou skladbu tvoří zejména jasan, lípa, dub, topol, 
osika, javor. Těžiště lesních porostů leží mimo řešené 

území v okrese Olomouc, k.ú. Věrovany. 

RBK∗∗∗∗ 
BK 

4/42,43 

RK 1453 
Segment 

Viklická niva –
LBC 8 

2(1)BC4 
Regulovaný tok Blaty se zatravněnými břehy s různě 
vyvinutými doprovodnými porosty. Součásti RBK je 

intenzivně obhospodařovaná agrocenóza. 

RBK∗∗∗∗ 
BK 

4/42,43 

RK 1453 
Segment 

LBC 8 –LBC 9 

2(1)C4 
2(1)BC4 

Regulovaný tok Blaty se zatravněnými břehy s různě 
vyvinutými doprovodnými porosty. Součásti RBK je 

intenzivně obhospodařovaná agrocenóza. 

RBK∗∗∗∗ BK 12/52 
RK 1453 
Segment 

LBC 9–LBC 10 

2(1)BC4 
2BD3 

Regulovaný tok Blaty se zatravněnými břehy s řídkým 
doprovodem zejména ovocných stromů, vesměs 

neudržovaných. 

RBK∗∗∗∗ 
BK 12/52 
BK 2/52 

RK 1453 
Segment 

LBC 10–LBC 11 
2(1)BC4 

Regulovaný tok Blaty se zatravněnými břehy procházející 
zastavěnou částí Annína a Mlýnský náhon s dnes již 
zpřírodněným korytem, se vzrostlými a zapojenými 

břehovými a doprovodnými porosty, tvořenými zejména 
olšemi, topoly, jasany a duby s vyvinutým křovinným 

patrem. 

RBK BK 2/52 
RK 1453 
Segment 

LBC 11–LBC 12 
2(1)BC4 

Mlýnský náhon s dnes již zpřírodněným korytem, se 
vzrostlými a zapojenými břehovými a doprovodnými 

porosty tvořenými zejména olšemi, topoly, jasany a duby 
s vyvinutým křovinným patrem. 

RBK BK 3/52 
RK 1453 
Segment 

LBC 12 – X 
2(1)BC4 

Mlýnský náhon s částečně již zpřírodněným korytem, 
v prostoru Lobodic s upravenými břehy. S výjimkou 

zastavěného území má tok vesměs kvalitní břehové a 
doprovodné porosty s olšemi, topoly, vrbami, duby, jasany 

a javory. 

LBC∗∗∗∗ BK 3/43 
LBC 1 

U Moravy
 2(1)BC4 

Zatravněné břehy regulovaného toku Moravy, 
s nesouvislými doprovodnými porosty. Východní část LBC 

tvoří zemědělsky intenzivně využívané pozemky. 

LBC BC 
4/43,52 

LBC 2 
U čičálku

 2(1)BC4-5 
2(1)C4 

Zatopené plochy po lokální těžbě štěrku a písku 
s přilehlými plochami částečně zarostlými zejména topoly, 

vrbami, jasany s křovinným patrem, místy 
ruderalizovaným. Podél cesty je lokalita poškozována 
divokým ukládáním odpadů. Součástí biocentra jsou 
břehy Bečvy – regulované, zatravněné s nesouvislým 

porostem topolů a pravidelně zmlazovaných vrb. 
LBC BC LBC 3 2(1)BC4-5 Břehy regulovaného toku Moravy, zatravněné 
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5/43,52 Meandry nad 
Morávkou 

2(1)C4 s nesouvislým porostem tvořeným převážně solitérními 
topoly a vrbami. Na pravém břehu v místě bývalého 
meandru jsou trvalé travní porosty s rozvolněnými 

skupinami stromů, zejm. dubů, vrb, topolů a jasanů. Na 
levém břehu zatopené plochy po lokální těžbě štěrku a 

písku lemované částečně devastovanými plochami 
s náletovými dřevinami. Součástí biocentra je tok Morávky 

nad soutokem s Moravou s kvalitním břehovým a 
doprovodným porostem. 

LBC BC 6/52 
LBC 4 
Nad 

soutokem
 2(1)C4 Zatravněné břehy regulovaného toku Moravy a přiléhající 

lesní porost lužního charakteru. 

LBC∗∗∗∗ 
BK 10/52 

BK 6•••• 
LBC 5 

Nad jezem
 2(1)BC4 

Regulovaná tok Bečvy se zpevněnými břehy a odpojení 
vodoteče Malá Bečva. Při Malé Bečvě se vyskytují 
nesouvislé doprovodné porosty, převážně vrb. Jižní 

hranici tvoří most na komunikaci II/434. 

LBC BK 7/52 
LBC 6 

U Bečvy
 2(1)BC4 Regulovaný tok Bečvy se zatravněnými břehy 

s rozvolněně rostoucími vrbami a křovinami. 

LBC∗∗∗∗ BK 6•••• 

LBC 7 
U 

Trobeckého 
jezera

 
2(1)BC4 

LBC je lokalizováno při vodoteči Malá Bečva s různě 
vyvinutými břehovými porosty. Část biocentra tvoří 

zemědělsky využívané pozemky. 

LBC∗∗∗∗ 
BK 

4/42,43 
LBC 8 

Kněžová
 

2(1)BC4 
2(1)C4 
2BD3 

Regulovaný tok Blaty se zatravněnými břehy s různě 
vyvinutými doprovodnými porosty. Velkou část LBC tvoří 

intenzivně obhospodařovaná agrocenóza. 

LBC BC 10/52 
LBC 9 

Zvolenov 
2(1)BC4 

Regulovaný tok Blaty se zatravněnými břehy a 
doprovodem ovocných stromů a přilehlá plocha orné půdy 

mezi tokem a cestou. 

LBC∗∗∗∗ BK 12/52 
LBC 10 

Průmyslová 
zóna

 2(1)BC4 
Regulovaný tok Blaty se zatravněnými břehy s řídkými 

doprovodnými porosty. Velkou část LBC tvoří intenzivně 
obhospodařovaná agrocenóza. 

LBC∗∗∗∗ BK 2/52 
LBC 11 

Skašovský 
rybník

 2(1)BC4 

Mlýnský náhon s dnes již zpřírodněným korytem, se 
vzrostlými a zapojenými břehovými a doprovodnými 

porosty. Velkou část LBC tvoří intenzivně 
obhospodařovaná agrocenóza. 

LBC BC 8/52 
LBC 12 
Náklo

 2(1)BC4-5 

Rybník s částečně vyvinutými vodními a pobřežními 
společenstvy, nesouvislým břehovým porostem s vrbami. 
Mlýnský náhon se zapojeným břehovými a doprovodnými 

porosty s topoly, jasanem, vrbami a v příměsi i olšemi, 
javory, babykou. 

LBC BC 3/43 
LBC 13 

Křenovský 
rybník

 
2(1)BC4 

2(1)BC4-5 

Chovný rybník s vyvinutými vodními i příbřežními 
společenstvy. Břehové porosty jsou nesouvislé, tvořené 
zejména zmlazovanými vrbami. Rybník je významnou 

lokalitou pro avifaunu. Na rybník navazují porosty 
zmlazovaných vrb (proutěnky) a trvalé travní porosty. 

LBC BC 9/52 
LBC 14 
Kole čko

 2(1)BC4-5 
2(1)C4 

Rybník s vyvinutými vodními a pobřežními společenstvy 
lemovaný porostem starých mohutných dubů s příměsí 

jasanu a javoru. K rybníku přiléhá plocha hustého lužního 
porostu u mlýna tvořeného zejména olšemi, jasany, 

javory. Navazuje porost na jižní straně silnice tvořený 
jasany a duby s topolem, lípou, olší a místy s příměsí 

akátu. 

LBC BC 3/51 
LBC 15 

Na honcích
 2BD3 Orná půda 

LBK BK 9/43 LBK 1 2(1)BC4 

Mlýnský náhon podél Hradeckého rybníka lemovaný 
porostem tvořeným zejména topoly, osikou, jasanem, 

vrbou a v příměsi rovněž dubem, olší, vyvinuto je keřové 
patro. 

LBK BK 5/52 LBK 2 2(1)BC4 
2(1)C4 

Mlýnský náhon s kvalitními břehovými a doprovodnými 
porosty tvořenými zejména olší, jasanem, dubem, 

javorem, topolem a křovinným patrem. 
LBK BK 2/52 LBK 3 2(1)C4 Mlýnský náhon s dnes již zpřírodněným korytem, se 
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2(1)BC4 vzrostlými a zapojenými břehovými a doprovodnými 
porosty tvořenými zejména olšemi, topoly, jasany a duby 

s vyvinutým křovinným patrem. 

LBK BK 1/52 LBK 4 2(1)BC4 
2(1)C4 

Pás lesního porostu lužního charakteru tvořeného 
zejména jasany, duby, topoly, dále s lípou, olší, javorem, 

jilmem, osikou a místy s příměsí akátu s vyvinutým 
křovinným i bylinným patrem. 

LBK BK 7/43 LBK 5 2(1)BC4 
2BD3 

Neosázená pojízdná hráz procházející středem 
Hradeckého rybníka. Orná půda a polní cesty bez 

doprovodné vegetace. 
LBK BK 13/52 LBK 6 2BD3 Orná půda. 

 

∗∗∗∗   Prvky uvedeny do souladu s ÚTP a NR a R ÚSES ČR 
•••• Prvek dle Generelu lokálního systému ekologické stability krajiny v k.ú. Kojetín, Kovalovice, Křenovice, Lobodice, 
Měrovice, Oplocany, Polkovice, Popůvky, Stříbrnice, Tovačov a Uhřičice; RNDr. Ehl; 1992  

 
 
I. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 
Rozvojové lokality jsou situovány převážně mimo záplavové území, resp. mimo dosah 

vybřežení Q100 v řece Moravě a Bečvě. Stávající systém vodních hrází je doplněn tak, aby 
úroveň hladiny Q100 nedosáhla zastavěné části města. V současné době se řeší žádost o 
zrušení rybniční Skašovské hráze v ploše EVL NATURA 2000 č. CZ0714085 Morava – 
Chropyňský luh, NPR Zástudánčí i NRBC jako protipovodňové hráze.  

 
 

J. REKREACE  
 
Rekreace v krajině je na území Tovačova vcelku stabilizovaná – naučné stezky cyklotrasy 

a krajinné přírodní podmínky jsou již zastoupeny. Velký rekreační potenciál v sobě skrývají 
plochy využívané dosud pro těžbu, případně pro těžbu navrhované. Proto je navrženo v části 
území i rekreační využití, zejména pro přírodní koupání a naučnou stezku. Je to trend, který je 
zakotven i v nadřazené dokumentaci ZÚR OK. 
 
 

K. TĚŽBA 
 

Těžba ložiska Tovačov s sebou přináší územní nároky a střety zájmů s ostatními 
funkčními složkami využití území jako jsou ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana 
přírody (součást evropské soustavy Natura 2000, nadregionální biocentrum, navrhovaná přírodní 
památka) a vodohospodářské zájmy (CHOPAV Moravy). Současně s těžbou probíhají rekultivace 
území po těžbě, s návratem vytěžených ploch do přírodního režimu. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou navrhovány nové plochy pro těžbu v méně 
exponované poloze, jižně od stávající těžebny. 

 
V následné tabulce zastavitelných ploch jsou přehledně pojmenovány i všechny limity a 

specifické podmínky, vyskytující se v jednotlivých plochách těžby nerostů: 
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Ozn. 
plochy Zařazení lokality Místní 

část 
Výměra 
cca ha Etapa  Poznámka, 

specifické podmínky 

GN-1 těžba nerostů Tovačov 26,3614 I.  

ložisko nerostů, 
chráněné ložiskové území, 
dobývací prostor, 
zemědělské půdy II. třídy ochrany,  
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, 
bezpečnostní pásmo PZP, 
ochranné pásmo letiště 

GN-2 těžba nerostů Tovačov 11,4421 I.  

ložisko nerostů, 
chráněné ložiskové území, 
dobývací prostor, 
zemědělské půdy II. třídy ochrany,  
záplavové území, Q100, Q20, 
CHOPAV, 
ochranné pásmo vodního zdroje 
ochranné pásmo národní přírodní 
rezervace Zástudánčí, 
zasahuje pásmo 50m od lesa, 
chráněné území pro zvláštní zásahy 
do zemské kůry, 
ochranné pásmo letiště 

 
Vymezení ploch pro těžbu vychází z verifikovaných údajů těžební společnosti, které jsou 

doloženy příslušnou báňskou dokumentací a rozhodnutími orgánů státní správy. 
V rámci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje se předpokládá především využití 

roztěžených lokalit. Novou otvírku bude možno zahájit na lokalitě, která bude splňovat všechny 
zákonné podmínky respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí, a která 
bude podrobena dokumentací EIA.  

Těžební společnost v posledních letech úzce spolupracuje s Městem Tovačov, ochránci 
přírody, rybáři a dalšími na harmonizaci zájmů v zájmovém území. V roce 2007 bylo založeno 
Občanské sdružení pro Tovačovská jezera (jehož členy je mj. i těžební společnost), které si vzalo 
za cíl racionální využívání těžebních jezer.   
 
 
 
 
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
 

A. KULTURNÍ LIMITY  
 
Městská památková zóna 

vyhlášena vyhláškou MK ČR č. 476 dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader 
vybraných měst za památkové zóny. 
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Ochranné pásmo MPZ 
vyhlášeno rozhodnutím RK OkÚ Přerov, č.j.kult. 1025/94-4404/5 dne 21.1.1995, určeno 

v rozsahu navrženém ústřední organizací státní památkové péče – Státním ústavem památkové 
péče Praha v souladu s §17 odst. 3) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném 
znění. 

 
Nemovité kulturní památky  

zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:  
35952/8-579     -   Zámek, čp. 1 s parkem a areálem 
42048/8-584     -   Dvě barokní plastiky – sv. Anna a sv. Šebestián 
37993/8-2813   -   Dům čp. 12, Náměstí, parc. Č. 398 
26657/8-2814   -   Dům čp. 13, Náměstí, parc. č. 400 
33553/8-2815   -   Dům čp. 17, Náměstí, parc. č. 405 
22850/8-2816   -   Dům čp. 20, Náměstí, parc. č. 466 
20427/8-2817   -   Dům čp. 41, Cimburkova, parc. č. 457/1 
35102/8-579     -   Farní kostel sv. Václava 
45765/8-2810   -   Fara, čp. 160, parc. č. 384/3 
37341/8-3182   -   Židovský hřbitov, parc. č. 19, st. 491 
25777/8-2811   -   Kaple sv. Jáchyma a sv. Anny 
36811/8-2812   -   Dům čp. 8- Paní dům, Förchtgottova,  . st.394 
28207/8-582     -   Prostor bojiště s mohylou padlých a 7 pomníky 

       Ústřední pomník bitvy u Tovačova a Dubu nad Moravou, parc. č. 
494/1 
Pomník věnovaný hauptnannu Emanuelu Souszkovi, par. č. 494/2 
Hranolový podstavec, parc. č. 565/44  
Pomník padlého důstojníka Eduarda z Behru, parc. č. 566 
Železný kříž – prostor bojiště, parc. č. 362/2 
Kříž s korpusem Krista, parc. č. 126/1 
Kříž na kamenném podstavci, parc. č. 2988 
Pomník věnovaný rakouskému vojínovi, parc. č. 1569/4  

 
Území s archeologickými nálezy 

Celé území katastru města Tovačov je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy obecně. 
 
 

B. PŘÍRODNÍ LIMITY 
 
NATURA 2000  -  Evropsky významná lokalita 
 
Národní p řírodní rezervace Zástudán čí 
 
Územní systém ekologické stability  
  Nadregionální biocentrum 
  Nadregionální biokoridor 

Regionální biokoridor  
Lokální biocentrum 
Lokální biokoridor 
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Dle § 4 odst. 1 zák. č. 114/1992 je tvorba a ochrana územních systémů ekologické 
stability opatřením ve veřejném zájmu. Výsadbu prvků ÚSES v místech střetů s inženýrskými 
sítěmi a podél vodních toků je nutno v dalších stupních projektové přípravy ÚSES zkoordinovat 
s požadavky správců dotčených sítí a toků. V rámci komplexních pozemkových úprav může dojít 
ke korekci průběhu navrhovaných prvků ÚSES, zejména nižších kategorií, avšak pouze tak, aby 
zůstala zachována funkčnost systému. 
  
Významné krajinné prvky  -  
  ze zákona - vodní toky a plochy, údolní nivy a lesy 

registrované - dubová alej u rybníka zv. Kole čko   
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 
Lesy 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů Při dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50m od okraje 
lesa je potřebný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů 
 
Ochrana využitelných p řírodních zdroj ů  

Ložiska nerostných surovin - dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v úplném znění zákona č. 439/1992 Sb., a vyhlášky MŽP ČR č. 
364/1992 Sb. o ochranných ložiskových územích a zákona č. 41/1957 Sb. 

Na území města Tovačov jsou evidovány následující dobývací prostory: 
DP Tovačov I – event. č. 7 0856, stanovený pro organizaci Českomoravské štěrkovny a.s. se 
sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá, IČ: 63475511 
DP Tovačov II – event. č. 7 0041, stanovený pro organizaci Českomoravské štěrkovny a.s. se 
sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá, IČ: 63475511 
DP Tovačov III – event. č. 7 0257, stanovený pro organizaci Českomoravské štěrkovny a.s. se 
sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá, IČ: 63475511 
DP Tovačov IV – event. č. 7 1107, stanovený pro organizaci Českomoravské štěrkovny a.s. se 
sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá, IČ: 63475511 

V řešeném území se nachází i stávající vymezená CHLÚ. 
 
Ochrana vodních zdroj ů  
dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů a dle změny tohoto zákona  
ze dne 7.ledna 1998, Směrnice č. 51 Ministerstva zdravotnictví z roku 1979 o základních 
hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů 
určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských 
nádrží.  
 
Ochrana vodních tok ů   
dle zákona č. 254/2001 Sb., vyhlášky č. 19/1978 a nařízení vlády č. 171/1992. Správce vodního 
toku může užívat pozemky pro nutné a nezbytné účely v šíři 6m od břehové čáry. Ke stavbám ve 
vzdálenosti menší než 15m od vzdušné paty hráze je třeba souhlasu vodohospodářského 
orgánu. U ČOV musí charakter všech odpadních vod odpovídat podmínkám přípustného 
znečištění vod dle nařízení vlády č. 171/1992.  
 
Ochrana ZPF 
dle zák.č.334/1992 sb.,vyhláška č.13/94 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Při záboru ZPF je v 
souladu se zák.č. 334/1992 nutno co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a 
odtokové poměry v území. Při veškerých zásazích do sítě zemědělských účelových komunikací 
je nutno zajistit přístup ke všem obhospodařovaným pozemkům. 
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C. TECHNICKÉ A CIVILIZAČNÍ LIMITY 
 
Ochranné pásmo silni čních staveb   

dle zákona č. 13/1997 Sb. Týká se pouze silnic v části mimo zastavěné území obce. U 
silnice II. a III. třídy je šířka 15 m od osy silnice. Příslušný silniční orgán může nařídit, aby 
v silničním OP byla odstraněna nebo upravena stavba, zařízení, stromy, keře a povrch půdy. 
V OP je zakázána stavební činnost vyžadující ohlášení nebo povolení. Výjimku může udělit 
příslušný silniční orgán. 
 
Ochranná pásma vodohospodá řských staveb 
 

Kanalizace - ochranná pásma stok jsou určena §23 zákona 274/2001 Sb. a to v šířce 
1500 resp. 2500 mm od okrajů půdorysných rozměrů stoky a souvisících objektů. V ochranném 
pásmu lze provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem majitele či provozovatele 
kanalizace. 
 

Vodovod - ochranná pásma vodovodních řadů jsou určena §23 zákona 274/2001 Sb. a 
to v šířce 1500 resp. 2500 mm od okrajů půdorysných rozměrů řadu a souvisících objektů. V 
ochranném pásmu lze provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem majitele či 
provozovatele kanalizace a vodovodu. 
 
Ochranné pásmo elektrického vedení VN 22 kV   

dle zákona č. 222/1994 Sb. (platí pro stávající vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro 
nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
státní energetické inspekci je stanoveno svislými rovinami vedenými po obou stranách krajinných 
vodičů ve vodorovné vzdálenosti 10 m (7 m) měřené kolmo na vedení. Venkovní trafostanice má 
ochranné pásmo 10 m (7 m) ve všech směrech  
 
Ochranné a bezpe čnostní pásmo vysokotlakého plynovodu 

dle zákona č. 222/1994 Sb. (platí pro stávající vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro 
nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
státní energetické inspekci. Ochranné pásmo stávajícího VTL plynovodu DN 300 dle zákona 
428/2000 činní 4 m na každou stranu a bezpečnostní pásmo činní 40 m na každou stranu. 
V ochranném pásmu nebude vysazována zeleň, která by ztěžovala nebo znemožňovala 
provádění pravidelné údržby, odstraňování ploch a havárií těchto zařízení 
 
Obrana státu 

- ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
- ochranné pásmo letiště Přerov a Prostějov 
- zájmové území pro nadzemní stavby „Nadzemní 050“ 
- zájmové území pro nadzemní stavby „Nadzemní 150“ 
- celé správní území je zájmem Ministerstva obrany 

 
Radonové riziko 

Vyhláška MZD ČR 76/1991 Sb. s vládním usnesením 27/1987 Sb. a č. 150/1991 Sb. se 
směrnicemi MF ČR č. 122/1991 Sb. a zákonem č. 505/1990 Sb. zákon č.18/1997 Sb. o mírovém 
využívání. Katastrálním územím města Tovačov neprochází tektonický zlom. Většina území leží 
v oblasti s velmi nízkým radonovým rizikem.  
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ  
 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou určeny ve vazbě na 
ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Nad rámec ploch definovaných vyhláškou jsou v územním plánu samostatně vymezeny 
plochy sídelní zelen ě, parkové zelen ě, krajinné zelen ě a plocha specifická smíšená . 

 
Plochy zeleně sídelní a parkové označují významnější a pro dané zastavěné či 

zastavitelné území charakteristickou zeleň, většinou veřejně přístupnou, která je ve velké míře 
doprovodnou součástí veřejných prostranství, nebo vytváří zásadní městské parkové plochy, 
nebo je důležitou zelenou kulisou prostoru.  

Pro nezastavěné území je v případech výjimečnosti analogicky vymezena plocha krajinné 
zeleně, specifickou formou krajinné zeleně je i navrhovaná zeleň krajinná liniová. Kromě 
krajinotvorného efektu mají prvky liniové krajinné zeleně charakter interakčních prvků a 
spolupůsobí se systémem ostatních skladebných částí ÚSES na vytvoření harmonické kulturní 
krajiny. 

V případě plochy specifické smíšené se jedná o lokalitu, ve které se odehrává překryv 
několika funkcí, z nichž každá má své specifické zákonitosti – ochrana přírody současně 
s těžbou štěrkopísků ve vymezeném dobývacím prostoru, který je v převážném rozsahu vodní 
plochou. Zdánlivá neslučitelnost je prověřena funkční realitou, a proto bylo v územním plánu 
uvedené území vymezeno jako stávající specifická plocha smíšená, která přesně odráží stav 
využití území. 

 
Pojmy použité ke stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

odvozeny od definice pojmů, stanovených ve stavebním zákoně, či v jiném, případně i 
metodickém předpisu: 

� zahrádkářská chatka – stavba ve smyslu § 104, odst. 2, písm. d) 
� chata rodinného charakteru - stavba s výměrou ve smyslu § 104, odst. 2, písm. a) 
� drobná výroba – činnosti bez negativního ovlivnění okolní obytné zástavby, stavby 

ve smyslu § 104, odst. 2, písm. c) 
� interakční prvky – jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky 

významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a 
živočichům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů kulturní krajiny. 
V místním systému ekologické stability zprostředkovávají interakční prvky příznivé 
působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu. 
(BUČEK, LACINA, 1995) 

 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  
 

Ve smyslu stavebního zákona a prováděcích předpisů jsou vymezeny veřejně prospěšné 
stavby pro zásadní veřejnou infrastrukturu, a to v grafické i textové části. Uvedení dotčených 
pozemků k zapsání předkupního práva do Katastru nemovitostí je pouze pro charakter 
nadzemních staveb a opatření. Liniová podzemní vedení technické infrastruktury pro předkupní 
právo vymezena nejsou, neboť se jedná pouze o omezení vlastnického práva formou věcného 
břemene a pro navrhovaný účel není nezbytné pozemky zcela vyvlastnit. Obdobně jsou 
vymezena veřejně prospěšná opatření (u ÚSES jsou uváděny jen části a segmenty dosud 
nefunkční a navrhované k realizaci). 



   ÚZEMNÍ PLÁN TOVAČOV   II. ODŮVODNĚNÍ 
 

  
  
 Alfaprojekt Olomouc, a.s. 47 
 
 

 
 
STANOVENÍ POŽADAVKU NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE  
 

Pro potřebu prověření detailnějšího řešení a zajištění provozních vazeb zejména veřejné 
infrastruktury významných lokalit jsou stanoveny požadavky na zpracování územních studií – viz. 
Tabulky zastavitelných ploch. Současně byla stanovena lhůta pro jejich pořízení, respektive 
vložení dat o nich do evidence územně plánovací činnosti. 

 
 
STANOVENÍ POŽADAVKU NA ZPRACOVÁNÍ REGULA ČNÍHO PLÁNU 
 

Požadavky nebyly vymezeny, zpracování regulačního plánu není požadováno. 
 
 
ETAPIZACE  
 

Vzhledem k vazbě na nově navrhovaný komunikační systém (přeložky silnic II. třídy 
vycházející i z požadavků nadřazené dokumentace ZÚR OK) a z něho vyplývající návrh ploch 
s rozdílným způsobem využití a vzhledem k rozsahu uvedených návrhových ploch, bylo 
přistoupeno k návrhu etapizace. Etapy jsou vyznačeny v grafické části i v textu, v přehledových 
tabulkách navrhovaných ploch. 

 
Navržená etapizace v Územním plánu Tovačov má dvojí charakter: 
– postupná etapizace  - je vázaná na postupné zastavění lokality (I. etapy výstavby pro 

plochu BI-2 a II. etapy výstavby pro plochu BI-3). Zahájení výstavby II. etapy je stanoveno po 
zastavění (minimálně vydání stavebního povolení, či jiné formy povolení výstavby) 90% plochy I. 
etapy BI-2; 

- následná etapizace –  je navrhována pro rozvojové plochy, umísťované v návaznosti na 
překládané silnice II. třídy - etapa výstavby lokalit je stanovena až ve vazbě na realizaci přeložek 
silnic II. třídy (kolaudace stavby, případně zkušební provoz či předčasné užívání).  
 
 
VYMEZENÍ STAVEB S PODMÍNKOU VYPRACOVAT ARCHITEKTONI CKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AUTORIZOVANÝM ARCHITEKTEM  
 

Existence městské památkové zóny Tovačov generovala požadavek na zpracování 
architektonické části projektové dokumentace určených staveb v centrální část města Tovačova, 
zahrnující území památkové zóny (MPZT) autorizovaným architektem. Pro tento požadavek byly 
určeny takové stavby, jejichž umístění je pohledově exponované, tj. umístěné v uličních frontách, 
u veřejných prostranství, či obdobně pohledově exponovaných místech.  
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II.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 
 
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Tovačov na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.  
 
 
 

II.E) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA. 
 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  

Při zpracování návrhu Územního plánu Tovačov bylo postupováno v souladu se zákonem 
č. 334/1992 Sb., vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb. a podle metodického pokynu MŽP ČR 
OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996.  
 

Podkladem pro vyhodnocení je Územní plán Tovačov. 
 

Vyhodnocení záborů se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Grafická část je 
zpracována na samostatném výkresu v měřítku 1 : 5 000, kde jsou vyznačeny jednotlivé 
rozvojové plochy, kultury zemědělského půdního fondu, hranice BPEJ a investice do půdy.  

 
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch - viz tabulková příloha. Zde jsou plochy 

rozlišeny z hlediska zařazení do BPEJ a do jednotlivých kultur včetně uvedení stupně přednosti 
ochrany.  

 
K aktuálnímu záboru zemědělské půdy ve prospěch prvku ÚSES dochází u návrhu NRBC 

104 Chropyňský luh, RBC Viklická niva, RBC 1816 Čičelec, LBC 1, LBC 3, LBC 6, LBC 7, LBC 8, 
LBC 9, LBC 10, LBC 11, LBC 13, LBC 15, K 143-N, K 143-VN, RK 1453, LBK 4, LBK 4, LBK 6. 
 

Zdůvodnění všech zastavitelných ploch a záborů zemědělské půdy je vyhodnoceno 
v zadní části kapitoly.  
 

Trasy základních zemědělských komunikací byly respektovány, nedošlo k jejich narušení.  
 
I přes výraznější zábory zemědělské půdy nedochází ke ztížení obhospodařování 

stávajících zemědělských pozemků. K tomu přispívá i návrh etapizace, která zajistí zabírání 
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zemědělské půdy postupně v kompaktních celcích, bez zbytečných zbytkových a problematicky 
zemědělsky obhospodařovaných ploch.  
 
 

PŮDNÍ PODMÍNKY 
 
Mateční půdní materiály: 
 
Nivní uloženiny: 
Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Složení sedimentů je závislé na petrografickém 

složení a stavbě celého povodí nad daným místem. Nivní uloženiny jsou zde většinou nevápnité. 
 
Spraše: 
 Spraš je nezpevněný pórovitý sediment, slabě propustný, zpravidla bez 

vrstevnatosti. Tvoří ho prachové částice, vyskytuje se však i hrubší písčitá a jemnější jílovitá 
frakce. Spraš je světle žluté až hnědavé barvy, časté jsou vápnité konkrece (cicváry) a svislé 
vápencové rourky na místech kořenových systémů rostlin. Spraše se většinou vyskytují v sériích 
mocných několik metrů, mezi nimi jsou obvykle fosilní půdy. Na takovýchto podkladech se 
vyvinuly půdy s dobrými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Obecně jsou spraše a sprašové 
hlíny matečným materiálem pro černozemě a hnědozemě. Spraše pokrývají velkou část 
řešeného území. 

 

Půdní typy: 
 
Skupina černozemních půd 
 

Jednotícím znakem hlavních půdních jednotek (HPJ) v této skupině je to, že se vyznačují 
nejkvalitnějším humusem a zpravidla mocnou humusovou vrstvou. Typickými půdami této 
skupiny jsou černozemě, které se vyvinuly na substrátech sedimentárního původu, především na 
spraši, ojediněle pak na slínitých sedimentech. Kromě typických černozemí sem náleží výjimečně 
i půdy jiného genetického vývoje, ale s mocnou vrstvou humusu, jehož kvalita se rovná kvalitě 
černozemí.  

Tovačov se nachází v přírodní zemědělské oblasti nížinné, dle dřívější rajonizace výrobní 
typ řepařský.  

 
Podle mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ - se v zájmovém území 

nacházejí následující půdy: 
 
Klimatický region 3. 
 
Hlavní půdní jednotky: 
 
01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších, půdy středně 

těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem.  

02 - Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, 
převážně s příznivým vodním režimem.  

04 - Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální 
překryv do 30 cm) uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, 
bezskeleovité, silně propustné půdy s výsušným režimem.  
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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.  

22 -  Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí 
nebo středně těžké, s vodním režimem poněkud příznivějším než 
předchozí. 

56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, 
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, 
středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově 
příznivé. 

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 příznivé. 

59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, 
vláhové poměry nepříznivé, vyžadující regulaci vodního režimu. 

60 - Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na 
nivních uloženinách, spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez 
skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí.  

62 - Černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních uloženinách, 
spraši i sprašových hlínách, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně 
zamokřené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5 – 1,0 m.  

63 - Lužní půdy glejové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké až velmi, 
vláhové poměry nepříznivé, vysoká hladina podzemní vody, po odvodnění 
příznivější. 

64 - Glejové modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových 
hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, 
s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu 
nebo slabě skeletovité.  

65 - Gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních 
uloženinách, svahovinách, horninách limnického tercieru i flyše, lehké až 
velmi těžké s vyšším obsahem organických látek, vlhčí než HPJ 64.  
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Třída ochrany ZPF I II I II IV III IV I II III I II IV IV V 

 
 
Zemědělská půda se vyznačuje vysokou přirozenou úrodností, převažují pozemky 

s příslušností do I. třídy ochrany (BPEJ 3.56.00) a II třídy ochrany ZPF (BPEJ 3.58.00), v malé 
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míře, zejména v okrajových částech katastru se nachází pozemky s příslušností do III. třídy 
ochrany (BPEJ 3.59.00). 

Zemědělská půda je tvořena velkými bloky orné půdy, které jsou velkovýrobně 
obhospodařovány. Zastoupení trvalých travních porostů je velmi nízké, drobná držba je situována 
prstencovitě v návaznosti na zástavbu.  

 
V minulosti byly pozemky využívány střídavě jako pole, louky a rybníky a nacházely se 

zde rozsáhlé rybniční soustavy. Zejména s nástupem intenzivních plodin (především cukrovka) 
nastal na sklonku 18. století „hlad po půdě“ a řada rybníků v celé pomoravní nivě byla vysušena 
a přeměněna zpětně na pole. Do současnosti zůstaly Hradecké rybníky, severně od Tovačova. 
Od 50. let dvacátého století se vodní plochy do krajiny opět vracejí a to v důsledku rozsáhlé 
těžby štěrkopísků, po kterých zůstávají v krajině rozsáhlé vodní plochy. 

 
 
EROZE 
 
V důsledku minulého systému hospodaření na zemědělské půdě, existenci velkých bloků 

orné půdy a vzhledem k charakteru terénu hrozí na části území větrná a částečně i vodní eroze. 
V územním plánu jsou proto doporučena protierozní opatření (navržení nových interakčních – 
plošných i liniových prvků) a dodržování vhodného způsobu organizace hospodaření na 
zemědělské půdě.   
 
 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 
 
Na katastrálním území města je i nadále provozována zemědělská výroba ve stávajících 

zemědělských areálech s živočišnou a rostlinnou výrobou a rybářstvím. Kromě záboru 
zemědělské půdy v rozsahu dle následujících tabulek a návrhové plochy, umožňující rozvoj 
vlastního zemědělského areálu na severu města, se návrh územního plánu problematiky 
zemědělské výroby nedotýká. 
  
 

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF 
 
Souhrnný přehled o struktuře a záboru ZPF navrhovaných zastavitelných ploch v 

Územním plánu Tovačov: 
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BI-1 / I. 0,6805 Tovačov 0,6805 0,6805 - - 3.02.00 0,6805 I. - M 
BI-2 / I. 8,9131 Tovačov 8,6866 7,3998 1,2328 0,0540 3.02.00 8,6866 I. - M 
BI-3 / II. 7,3555 Tovačov 7,3555 6,6040 0,4838 0,2677 3.02.00 7,3555 I. - M 
BI-4 / I. 0,3824 Tovačov - - - - - - - ZÚ - 
BI-5 / I. 1,3794 Tovačov 1,2559 1,2559 - - 3.58.00 1,2559 II. ZÚ - 
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BI-6 / I. 0,2819 Tovačov 0,1541 - 0,1541 - 3.58.00 0,1541 II. ZÚ - 
BI-7 / I. 0,1015 Tovačov 0,1015 - - 0,1015 3.62.00 0,1015 II. - M 

BI-8 / I. 3,3149 Tovačov 3,1974 2,9363 
0,2611 

- 
- 

- 
- 

3.58.00 
3.62.00 

2,9363 
0,2611 

II. 
II. - M 

BI-9 / I. 0,4951 Tovačov 0,4951 0,4951 - - 3.62.00 0,4951 II. - M 
BI-10/ I. 0,6919 Tovačov 0,6919 - 0,6919 - 3.58.00 0,6919 II. ZÚ - 
BI-11/ I. 1,2069 Annín 1,0561 0,5233 0,5328 - 3.04.01 1,0561 IV. ZÚ M 
BI-12/ I. 0,4119 Annín 0,3948 0,2383 0,1565 - 3.04.01 0,3948 IV. - M 
BI-13/ I. 0,4485 Annín 0,3986 0,2599 0,1387 - 3.04.01 0,3986 IV. - M 
∑ 25,6635 - 24,4680 20,6542 3,3906 0,4232 - 24,4680 - - - 

SO-1/ I. 5,1907 Tovačov 5,1907 5,1907 - - 3.02.00 5,1907 I. - M 
SO-2/ I. 1,4109 Tovačov 0,7586 0,7586 - - 3.02.00 0,7586 I. ZÚ - 
SO-3/II. 3,5807 Tovačov 3,5807 3,5807 - - 3.02.00 3,5807 I. - M 

SO-4/II. 2,0126 Tovačov 2,0126 0,1706 
1,8420 

- 
- 

- 
- 

3.02.00
3.62.00 

0,1706 
1,8420 

I. 
II. - M 

SO-5/II. 3,3316 Tovačov 3,2239 

1,9255 
0,0136 
0,8129 
0,2570 

0,1873 
- 
0,0276 
- 

- 
- 
- 
- 

3.60.00
3.58.00
3.62.00
3.65.01 

2,1128 
0,0136 
0,8405 
0,2570 

I. 
II. 
II. 
V. 

- M 

SO-6/ I. 0,8152 Tovačov - - - - - - - ZÚ - 
SO-7/ I. 0,5613 Tovačov - - - - - - - ZÚ - 

SO-8/II. 0,6238 Tovačov 0,6238 - 
- 

0,0501 
0,5737 

- 
- 

3.58.00
3.62.00 

0,0501 
0,5737 

II. 
II. ZÚ - 

SO-9/ I. 1,4893 Tovačov - - - - - - - ZÚ - 
∑ 19,0158 - 15,3900 14,5513 0,8387 - - 15,3900 - - - 

OK-1/II. 1,0670 Tovačov 1,0670 1,0670 - - 3.02.00 1,0670 I. - M 
OK-2/I. 1,0331 Tovačov 1,0331 1,0331 - - 3.60.00 1,0331 I. - M 
OK-3/II. 1,5180 Tovačov 1,5180 1,5180 - - 3.60.00 1,5180 I. - M 
OS-4/ I. po projednání přiřazena k SO-1/I. 

OS-5/ I. 1,5989 Tovačov 1,5652 0,0201 
1,5451 

- 
- 

- 
- 

3.58.00
3.62.00 

0,0201 
1,5451 

II. 
II. - M 

OS-6/ I. 0,6383 Tovačov 0,6383 - - 0,6383 3.58.00 0,6383 II. ZÚ - 
∑ 5,8553 - 5,8216 5,1833 - 0,6383 - 5,8216 - - - 

RR-1 /I. 0,4200 Tovačov 0,4200 - - 0,4200 3.58.00 0,4200 II. - M 

 RH-2/I. 0,4906 Tovačov 0,4906 0,4906 - 
- 

- 
- 

3.58.00 
nebonit. 

0,0900 
0,4006 

II. 
- - M 

RZ-3/I. 0,1948 Annín 0,1948 - 0,1948 - 3.62.00 0,1948 II.  M 
RZ-4/I. 0,1102 Annín 0,1102 0,0346 0,0756 - 3.62.00 0,1102 II.  M 
RZ-5/I. 0,7217 Annín 0,7217 0,4172 0,3045 - 3.62.00 0,7217 II.  M 
∑ 1,9373 - 1,9373 0,9424 0,5749 0,4200 - 1,9373 - - - 

VD-1 / I. 6,2060 Tovačov 2,7782 

0,9098 
0,2267 
1,1410 
0,5007 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3.01.00 
3.02.00 
3.01.10 
3.08.10 

0,9098 
0,2267 
1,1410 
0,5007 

I. 
I. 
II. 
III. 

- M 

VD-2/ II. 0,4740 Tovačov 0,4740 0,4740 - - 3.02.00 0,4740 I. - M 

VZ-3 / I. 1,8695 Tovačov 1,8695 
1,5555 
0,2783 
0,0357 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3.02.00 
3.02.10 
nebonit. 

1,5555 
0,2783 
0,0357 

I. 
II. 
- 

- M 
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VD-4/ I. 0,1434 Tovačov 0,1434 0,1434 - - 3.02.00 0,1434 I. - M 
∑ 8,6929 - 5,2651 5,2651 - - - 5,2651 - - - 

ZX-1 1,9429 Tovačov 1,9429 1,9429 - - 3.02.00 1,9429 I. - M 
ZX-2 0,1562 Tovačov 0,1562 0,1562 - - 3.65.01 0,1562 V. - M 
ZX-3 1,0375 Tovačov 0,0847 - - 0,0847 3.62.00 0,0847 II. ZÚ M 
ZX-4 0,3610 Tovačov 0,3610 0,3610 - - 3.62.00 0,3610 II. - M 
ZX-5 0,5572 Annín 0,5315 0,398 - 0,1335 3.04.01 0,5315 IV. - M 
∑ 4,0548 - 3,0763 2,8581 - 0,2182 - 3,0763 - - - 

DS-1 / I. 0,8460 Tovačov - - - - - - - ZÚ - 
DS-2 / I. 0,2335 Tovačov 0,1789 - - 0,1789 3.58.00 0,1789 II. - M 

DS-3 / I. 0,1348 Tovačov 0,1348 - 
- 

- 
- 

0,1278 
0,0070 

3.58.00 
nebonit. 

0,1278 
0,0070 

II. 
- - M 

DS-4 / I. 0,0322 Tovačov 0,0322 - - 0,0322 3.58.00 0,0322 II. - M 

DS-5 / I. 7,0414 Tovačov 5,9020 

0,3647 
1,2371 
0,8761 
0,1538 
0,2551 
1,6279 
1,1036 

0,0547 
- 
- 
- 
0,0370 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
0,2467 
- 
- 

3.01.00
3.02.00 
3.60.00
3.02.10
3.58.00 
3.62.00 
3.65.01 

0,4194 
1,2371 
0,8761 
0,1538 
0,5388 
1,6279 
1,1036 

I. 
I. 
I. 
II. 
II. 
II. 
V. 

- M 

DS-6 / I. 3,7442 Tovačov 3,7442 
3,3701 
0,2858 
0,0883 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3.02.00 
3.62.00 
3.65.01 

3,3701 
0,2858 
0,0883 

I. 
II. 
V. 

- M 

DS-7 / I. 2,4893 Tovačov 2,3911 

0,3062 
0,1507 
0,6596 
1,2746 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3.65.01 
3.02.10 
3.60.00 
3.62.00 

0,3062 
0,1507 
0,6596 
1,2746 

V. 
II. 
I. 
II. 

- M 

DS-8 / I. 4,1788 Tovačov 3,2099 2,6161 
0,5938 

- 
- 

- 
- 

3.56.00 
3.58.00 

2,6161 
0,5938 

I. 
II. - M 

DS-9/ II. 1,0097 Tovačov 1,0097 0,4139 
0,5958 

- 
- 

- 
- 

3.62.00 
3.58.00 

0,4139 
0,5958 

II. 
II. - M 

DS-10/I 0,1574 Tovačov 0,0251 - - 0,0251 3.58.00 0,0251 II. - M 

DZ-11/II 10,7694 Tovačov 10,3702 10,2349 
0,1353 

- 
- 

- 
- 

3.01.00 
3.01.10 

10,2349 
0,1353 

I. 
II. - M 

∑ 30,6367 - 27,0528 26,3434 0,0917 0,6177 - 27,0528 - - - 

TK-1 0,6888 Tovačov 0,6888 0,6888 - - 3.58.00 0,6888 II. - M 
∑ 0,6888 - 0,6888 0,6888 - - - 0,6888 - - - 

PV-1 0,1057 Tovačov 0,1057 0,1057 - - 3.58.00 0,1057 II. ZÚ - 
PV-2 0,0562 Tovačov 0,0562 0,0562 - - 3.58.00 0,0562 II. ZÚ - 
∑ 0,1619 - 0,1619 0,1619 - - - 0,1619 - - - 

ZK-1 0,7365 Tovačov 0,6980 - - 0,6980 3.58.00 0,6980 II. - M 
ZK-2 1,8637 Tovačov 1,8637 1,8637 - - 3.58.00 1,8637 II. - M 
ZK-3 1,9372 Tovačov 1,9372 1,9372 - - 3.02.00 1,9372 I. - M 

ZK-4 1,8852 Tovačov 1,0599 1,0300 
0,0299 

- 
- 

- 
- 

3.02.00 
3.02.10 

1,0300 
0,0299 

I. 
II. - M 

ZK-5 4,7186 Annín 4,6842 3,7049 
0,9793 - - 3.58.00 

3.59.00 
3,7049 
0,9793 

II. 
III. - M 
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ZK-6 1,5705 Annín 1,5705 1,5705 - - 3.59.00 1,5705 III. - M 
∑ 12,7117 - 11,8135 11,1155 - 0,6980 - 11,8135 - - - 

NRBC 
104 

245,904
∗ 

Tovačov 13,7167 7,8968 
2,2430 

- 
- 

- 
3,5769 

3.56.00 
3.58.00 

7,8968 
5,8199 

I. 
II. - M 

RBC-1 26,2305 Tovačov 19,0317 
17,5343 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
0,1837 
1,3137 

3.62.00 
nebonit. 
3.65.01 

17,5343 
0,1837 
1,3137 

II. 
- 

V. 
- M 

RBC-
1816 5,3814∗ Tovačov 0,3385 0,3385 - - 3.59.00 0,3385 III. - M 

LBC-1 3,8426 Tovačov 1,5860 - 
1,2436 

- 
- 

0,3424 
- 

3.58.00 
3.22.10 

0,3424 
1,2436 

II. 
IV. - M 

LBC-3 13,7131 Tovačov 4,0884 - - 4,0884 3.22.10 4,0884 IV. - M 

LBC-6 3,3505 Tovačov 1,0502 1,0502 - - 3.56.00 
3.58.00 

0,8021 
0,2481 

I. 
II. - M 

LBC-7 3,9799 Tovačov 3,2608 3,2608 - - 3.56.00 3,2608 I. - M 

LBC-8 3,1403 Tovačov 2,5706 

0,9839 
0,704 
0,4648 
0,4179 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3.02.00 
3.01.10 
3.02.10 
3.08.10 

0,9839 
0,704 
0,4648 
0,4179 

I. 
II. 
II. 
III. 

- M 

LBC-9 4,8163  3,6158 3,6158 - - 3.08.10 3,6158 III. - M 
LBC-10 3,1647  2,1245 2,1245 - - 3.62.00 2,1245 II. - M 

LBC-11 3,3587  1,2338 0,4567 
0,7771 

- 
- 

- 
- 

3.62.00 
3.63.00 

0,4567 
0,7771 

II. 
IV. - M 

LBC-13 36,5089 Tovačov 6,0985 - - 6,0985 3.64.01 6,0985 IV. - M 
LBC-15 3,05 Tovačov 3,05 3,05 - - 3.01.00 3,05 I. - M 
K136-VN 10,1433 Tovačov 0,8691 - - 0,8691 3.22.10 0,8691 IV. - M 
K 143-N 7,588 Tovačov 5,3381 - - 5,3381 3.56.00 5,3381 I. - M 

RBK 
1453 13,5139  3.6225 

0,9283 
0,8963 
0,7143 
0,7046 
0,1 

- 
- 
- 
- 
- 

0,279 
- 
- 
- 
- 

3.62.00 
3.08.10 
3.02.00 
3.01.00 
3.01.10 

1,2073 
0,8963 
0,7143 
0,7046 
0,1 

II. 
III. 
I. 
I. 
II. 

ZÚ M 

LBK-4 7,0772 Tovačov 2,2777 - - 2,2777 3.58.00 2,2777 II. - M 

LBK-5 2,7670 Tovačov 2,2135 
0,12 
1,4598 
0,3695 

- 
- 
- 

0,2642 
- 
- 

3.65.01 
3.02.00 
3.02.10 

0,3842 
1,4598 
0,3695 

V. 
I. 
II. 

- M 

LBK-6 0,3707 Tovačov 0,3591 0,3591 - - 3.01.00 0,3591 I.  M 
∑ 397,901 - 76,4455 51,8138 - 24,6317 - 76,4455 - - - 

GN-1 26,3614 Annín 25,9880 8,0573 
17,9307 

- 
- 

- 
- 

3.59.00 
3.58.00 

8,0573 
17,9307 

III. 
II. - M 

GN-2 11,4421 Tovačov 11,4421 11,4421 - 
- 

- 
- 

3.59.00 
3.22.10 

7,6624 
3,7797 

III. 
IV - M 

∑ 37,8035 - 37,4301 37,4301 - - - 37,4301 - - - 

celkem 
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∗ výměra v rámci řešeného území 
 
Nesoulady mezi skutečným stavem pozemků v terénu a evidencí KN nemá vliv na koncepční 
řešení ÚPD. Porosty s rozptýlenou zelení i nadále zůstanou v kategorii ZPF. 
 
 
Pro navrhované lokality, včetně ploch těžby a prvků ÚSES je uvažováno s celkovým záborem 
ZPF  208,8529 ha, z toho pro plochy:  
 
 
bydlení   24,4680 ha 
 orná půda 20,6542 ha 
 zahrady   3,3906 ha 

ttp    0,4232 ha 
 

smíšené obytné  15,3900 ha  
 orná  14,5513 ha 
 zahrady   0,8387 ha 
 
občanského vybavení 5,8216 ha 
 orná půda 5,1829 ha 
 ttp  0,6383 ha 
 
rekreace   1,9373ha 
 orná půda 0,9424 ha 
 zahrady 0,5749 ha 

ttp  0,4200 ha 
 
výroby    5,2651 ha 
 orná půda 5,2651 ha 
 
sídelní zeleň   3,0763 ha  
 orná půda 2,8581 ha 
 ttp  0,2182 ha 

 
dopravní infrastruktury 27,0528 ha 
 orná půda 26,3434 ha 
 zahrady   0,0917 ha 
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ttp    0,6177 ha 
 

technické infrastruktury 0,6888 ha 
 orná půda 0,6888 ha 
  
veřejná prostranství  0,1619 ha  
 orná půda 0,1619 ha 
 
krajinná zeleň       11,8135 ha  
 orná půda 11,1155 ha 
 ttp    0,6980 ha 
  
ÚSES    76,4455 ha 
 orná půda 51,8138 ha 
 ttp  24,6317 ha 

 
těžby    37,4301 ha 
 orná půda 37,4301 ha 
 
 
Celkem zábory ZPF dle kultur: 
 - orná p ůda 177,3124ha  

- zahrady     4,5914ha  
 - ttp    27,6471 ha 
 
 
Celkem zábory podle BPEJ v ha  
     

Kód BPEJ zastavitelné plochy krajinná zele ň a ÚSES tř. ochrany 
3.01.00 11,5641 4,1137 I. 
3.02.00 36,4396 6,1252 I. 
3.56.00 2,6161 17,2978 I. 
3.60.00 6,1996 - I. 
3.01.10 1,2763 0,8040 II. 
3.02.10 0,5828 0,8642 II. 
3.58.00 27,5082 14,9547 II. 
3.62.00 10,7336 21,3228 II. 
3.08.10 0,5007 4,9300 III. 
3.59.00 15,7197 2,8883 III. 
3.04.01 2,3810 - IV. 
3.22.10 3,7797 6,2011 IV. 
3.63.00 - 0,7771 IV. 
3.64.01 - 6,0985 IV. 
3.65.01 1,9113 1,6979 V. 

nebonit. 11,4933 0,1837  - 
 
 
 

ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZPF  
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Návrh řešení dle územního plánu má podpořit rozvoj obce a v rámci udržitelného rozvoje 

dosáhnout stabilizace sídla ve struktuře osídlení. Jedním ze základních předpokladů uvedeného 
je stabilizace obyvatel, a to zejména nabídkou disponibilních ploch pro bydlení a možnostmi 
pracovních příležitostí. Ploch pro podnikatelské aktivity a výrobu je v nabídce územního plánu 
dostatek (kromě návrhových ploch je možné intenzifikovat stávající areály a tím zkapacitnit 
využitelnost již zastavěného území). K uvedenému může vhodná pobídka pro dobré bydlení 
generovat zájem podnikatelů o další podnikání ve městě, a tím zvýšit zaměstnanost a následně 
zvýšit zájem o nové bydlení. V souvislosti s návrhovými plochami pro bydlení se doplňují i nové 
plochy pro služby a vybavenost (většinou až v další etapě výstavby a v návaznosti na překládané 
silnice II. třídy). 

 K novým záborům zemědělských ploch dochází v celkovém rozsahu 208,8529ha.  
Ve prospěch prvků ÚSES a ploch krajinné zeleně se z toho jedná o zábor 78,2590 ha, pro těžbu 
37,4301 ha.     

      
Pro zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území činí celkový zábor 85,2523 ha. 

V případě lokalit BI-2, část BI-3, BI-5, BI-6, BI-10, VZ-3 se jedná o plochy, které byly hodnoceny 
a odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF již v původním územním plánu. Jejich využití bylo 
opětovně zváženo a kontinuálně zařazeno do návrhu rozvojových ploch. Z uvedené výměry je 
27,0528 ha určeno pro dopravu, převážně pro komunikace. V rámci navržené etapizace je zábor 
zemědělské půdy rozložen, v první etapě je navrhován zábor 53,8233 ha (včetně dopravy), v II. 
etapě, po výstavbě lokality BI-2, zábor 7,3555 ha a v II. etapě po realizaci přeložek silnice II. třídy 
zábor 23,8799 ha zemědělské půdy. 

Současně je při posuzování rozsahu záborů zemědělské půdy nutno brát v úvahu i 
charakter zástavby a tradiční rozsah pozemků rodinných domů v jednotlivých lokalitách. Zejména 
v okrajových částech a v lokalitách se stávající venkovskou zástavbou se jedná o zástavbu 
s většími parcelami. Pozemky jsou zde, zejména v zadních traktech, ve velké míře i nadále 
využívány k zemědělským účelům (zahrady, sady, záhumenky). K vlastnímu záboru zemědělské 
půdy pro výstavbu bude tedy docházet v zásadně menším měřítku, kvalifikovaným odhadem 
maximálně 20% z celkově uváděných výměr pro bydlení. 

Uvedené schéma rozložení „funkcí“ na pozemku přispívá i k příznivějšímu obrazu urbánní 
struktury a k lepšímu začlenění zeleně do zástavby a zástavby do krajiny a pomáhá zlepšit její 
retenční schopnost. 

  
Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené územním plánem nabízí jak plochy v dosahu 

inženýrských sítí, které umožní jednotlivým stavebníkům řešit bytovou problematiku individuálně 
v dosažitelných investičních nákladech, tak lokality, které budou vyžadovat developerský přístup, 
tj. jednorázově zásadní investice do nové technické a dopravní infrastruktury pro celé lokality, 
včetně vyřešení vlastnických vztahů a návrhu nové parcelace. Druhý způsob řešení se často díky 
nezájmu developerů stává obtížně využitelné, protože uvedené plochy jsou pro individuální 
investory dosažitelné až po zainvestování území.  

V případě města Tovačova jsou plochy pro bydlení navrhovány ve výrazně větším 
rozsahu, než je zdůvodnitelné i z hlediska demografické prognózy v horizontu cca roku 2015 
(2020). Návrh však reaguje také na záměry vycházející ze schválené nadřazené územně 
plánovací dokumentace – Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje - přeložky  silnic II. třídy. 
Tyto upřesňuje do měřítka územního plánu a současně navrhuje využití území mezi uvedenými 
záměry a zastavěným územím, a to vždy jako navazující, související etapu výstavby. Navržený 
způsob řešení ošetřuje problematiku postupného zabírání zemědělské půdy, bez zanechávání 
zbytkových, či obtížně zemědělsky obhospodařovatelných ploch. 
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CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 
 
LOKALITA BI-1 
Území v západní části města, navržené pro zástavbu rodinných domů navazuje na zastavěné 
území a návrhové plochy SO-1. 
Plocha je součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však nedojde ke 
ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování nevhodné 
plochy orné půdy.   
orná půda 0,6805 ha  BPEJ 3.02.00/I  
 
LOKALITA BI-2 
Plocha navržená pro zástavbu rodinných domů v západní části města je situovaná v přímé 
návaznosti na zastavěné území obce. Jedná se o území zemědělské půdy v drobné držbě, která 
byla již v původním územním plánu navržena pro bydlení, návrhem zástavby nedojde ke ztížení 
obhospodařování zemědělské půdy.  
orná půda 7,3998 ha  BPEJ  3.02.00/I 
zahrada 1,2328 ha  BPEJ 3.02.00/I 
ttp  0,0540 ha  BPEJ 3.02.00/I 
 
LOKALITA BI-3 (II. etapa) 
Lokalita je umístěna mimo zastavěné území města, rozšiřuje zastavitelné území do současné 
volné krajiny, ale na severu a na jihu navazuje na urbanizované území, z východní strany přímo 
navazuje na plochy BI-2 a je navrženo ji zastavovat až ve II. etapě po realizaci výstavby BI-2.  
Plocha je většinově součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však 
nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování 
nevhodné plochy orné půdy. Jižní a severní část plochy je v drobné držbě.   
orná půda 6,6040 ha  BPEJ  3.02.00/I 
zahrada 0,4838 ha  BPEJ 3.02.00/I 
ttp  0,2677 ha  BPEJ 3.02.00/I 
 
LOKALITA BI-4 (p řestavba) 
Jedná se o přestavbovou plochu uvnitř zastavěného území, bez záboru zemědělského půdního 
fondu. 
 
LOKALITA BI-5 
Lokalita je umístěna v zastavěném území města severně od zámeckého areálu, obklopená 
stávající obytnou zástavbou, rozšiřuje zastavitelné území do ploch dosud využívaných jako 
zahrady, záhumenky a sady. Jedná se o území zemědělské půdy v drobné držbě.   
orná půda 1,2559 ha  BPEJ 3.58.00/II 
 
LOKALITA BI-6 
Lokalita je umístěna v zastavěném území města severně od zámeckého areálu. Pozemky jsou 
prolukou ve stávající zástavbě, dosud využívané jako zahrady a záhumenky. Jedná se o území 
zemědělské půdy v drobné držbě.   
zahrada 0,1541 ha  BPEJ 3.58.00/II 
 
LOKALITA BI-7 
Jedná se o malou enklávu v zastavěném území města, které je vázáno na přeložku elektrických 
zařízení, případně jejich revizi. Pozemky nejsou intenzivně zemědělsky obhospodařované.  
ttp  0,1015 ha  BPEJ 3.62.00/II 
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LOKALITA BI-8 
Plocha navržená pro zástavbu rodinných domů v jižní části města je situovaná v přímé 
návaznosti na zastavěné území obce, z jižní strany ohraničena vodním tokem. Jedná se o 
ucelený blok zemědělské půdy, navržený k zástavbě a tedy nevzniknou zbytkové, 
k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 3,1974 ha  BPEJ 3.58.00/II a BPEJ 3.62.00/II 
    
LOKALITA BI-9 
Plocha navazuje na lokalitu BI-8, z jižní strany je také ohraničena vodním tokem. Jedná se o 
stejný blok zemědělské půdy jako v případě BI-8.   
orná půda 0,4951 ha  BPEJ 3.62.00/II 
 
LOKALITA BI-10 
Lokalita je umístěna v zastavěném území města severozápadně od zámeckého areálu. Pozemky 
jsou prolukou ve stávající zástavbě, dosud využívané jako zahrady. Jedná se o území 
zemědělské půdy v drobné držbě.   
zahrada 0,6919 ha  BPEJ 3.58.00/II 
 
LOKALITA BI-11 
Plocha navržená pro zástavbu rodinných domů na jihu městské části Annín je situovaná v přímé 
návaznosti na zastavěné území obce. Jedná se o zemědělskou půdu v drobné držbě, bez 
návaznosti na velkoplošně obhospodařované pozemky.   
orná půda 0,5233 ha  BPEJ 3.04.01/IV  
zahrada 0,5328 ha  BPEJ 3.04.01/IV 
 
LOKALITA BI-12,  
V blízkosti lokality BI-11 je situována lokalita BI12 se stejnou charakteristikou. 
orná půda 0,2383 ha  BPEJ 3.04.01/IV  
zahrada 0,1565 ha  BPEJ 3.04.01/IV 
 
LOKALITA BI-13 
V blízkosti lokality BI-12 je situována lokalita BI13 se stejnou charakteristikou. 
orná půda 0,2599 ha BPEJ 3.04.01/IV  
zahrada 0,1387 ha  BPEJ 3.04.01/IV 
 
LOKALITA SO-1 
Území v západní části města, navržené pro zástavbu smíšenou obytnou navazuje na zastavěné 
území a návrhové plochy SO-1 a BI-1. Ze strany západní je využití limitováno navrhovanou 
přeložkou komunikace II. třídy s navrženou zelení. Plocha je součástí obhospodařovaného bloku 
orné půdy, rozšířením zástavby však nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, 
nevznikají zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 5,1907 ha  BPEJ 3.02.00/I  
 
LOKALITA SO-2 (p řestavba) 
Jedná se o přestavbovou plochu uvnitř zastavěného území, pouze cca polovina plochy se týká 
záboru zemědělského půdního fondu, jedná se o drobnou držbu. 
orná půda 0,7586 ha  BPEJ 3.02.00/I 
 
LOKALITA SO-3 (II. etapa) 
Území v západní části města, navržené pro zástavbu smíšenou obytnou navazuje na zastavěné 
území a návrhové plochy SO-1 a BI-3. Ze strany západní je využití limitováno navrhovanou 
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přeložkou silnice II. třídy s navrženou zelení. Možnost zastavění v této lokalitě je vázána na 
realizaci zmiňované přeložky. Plocha je součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, 
rozšířením zástavby však nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají 
zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 3,5807 ha  BPEJ 3.02.00/I 
 
LOKALITA SO-4 (II. etapa) 
Území v západní části města, navržené pro zástavbu smíšenou obytnou navazuje na zastavěné 
území a ze strany západní a jižní je využití limitováno navrhovanými přeložkami silnic II. třídy. 
Možnost zastavění v této lokalitě je vázána na realizaci zmiňovaných přeložek. Plocha je součástí 
obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však nedojde ke ztížení 
obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy 
orné půdy. Částečně se jedná o drobnou držbu.  

orná půda 2,0126 ha  BPEJ 3.02.00/I a BPEJ 3.62.11/II  
 
LOKALITA SO-5 (II. etapa) 
Území v jihozápadní části města, navržené pro zástavbu smíšenou obytnou navazuje na 
zastavitelné plochy BI-8, 9 a OS-5 a ze strany jižní je využití limitováno navrhovanou přeložkou 
silnice II. třídy. Možnost zastavění v této lokalitě je vázána na realizaci zmiňované přeložky. 
Plocha je součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však nedojde ke 
ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování nevhodné 
plochy orné půdy. Částečně (ve východní části lokality) se jedná o drobnou držbu.  
orná půda 3,0009 ha  BPEJ 3.60.00/I, BPEJ 3.58.00/II, BPEJ 3.62.00/II a BPEJ 3.65.01/V 
zahrada 0,2149 ha  BPEJ 3.60.00/I a BPEJ 3.62.00/II 

  
LOKALITA SO-6, SO-7 (p řestavba) 
Jedná se o přestavbovou plochu v zastavěném území, která se netýká záboru zemědělského 
půdního fondu. 
 
LOKALITA SO-8 (II. etapa) 
Území v jižní části města, navržené pro zástavbu smíšenou obytnou v zastavěném území, ze 
strany jižní je využití limitováno vodním tokem a navrhovanou přeložkou silnice II. třídy. Možnost 
zastavění v této lokalitě je vázána na realizaci zmiňované přeložky. Pozemky jsou stávající 
zahrady v drobné držbě.  
zahrada 0,6238 ha  BPEJ 3.58.00/II a 3.62.00/II 
 
LOKALITA SO-9 (p řestavba) 
Jedná se o přestavbovou plochu v zastavěném území, která se netýká záboru zemědělského 
půdního fondu. 
 
LOKALITA OK-1 (II. etapa) 
Území v západní části města, navržené pro výstavbu občanského vybavení komerčního 
charakteru, navazuje na zastavěné území a návrhové plochy SO-1 a je limitováno navrhovanou 
přeložkou silnice II. třídy. Možnost zastavění v této lokalitě je vázána na realizaci zmiňované 
přeložky. Plocha je součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však 
nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování 
nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 1,0670 ha  BPEJ 3.02.00/I  
 
 
 



   ÚZEMNÍ PLÁN TOVAČOV   II. ODŮVODNĚNÍ 
 

  
  
 Alfaprojekt Olomouc, a.s. 61 
 
 

LOKALITA OK-2  
Území v jižní části města, navržené pro výstavbu občanského vybavení komerčního charakteru, 
navazuje na zastavěné území a je limitováno navrhovanou přeložkou silnice II. třídy. Plocha je 
součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však nedojde ke ztížení 
obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy 
orné půdy.   
orná půda 1,0331 ha  BPEJ 3.60.00/I  
 
LOKALITA OK-3 (II. etapa) 
Území v jižní části města, navržené pro výstavbu občanského vybavení komerčního charakteru, 
navazuje na zastavěné území a je limitováno navrhovanou přeložkou silnice II. třídy. Možnost 
zastavění v této lokalitě je vázána na realizaci zmiňované přeložky. Plocha je součástí 
obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však nedojde ke ztížení 
obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy 
orné půdy.   
orná půda 1,5180 ha  BPEJ 3.60.00/I  
 
LOKALITA OS-4  
Využití území bylo po projednání na základě námitky přehodnoceno a plochy byla přičleněna 
k přiléhající sousední ploše SO-1.  
 
LOKALITA OS-5  
Území v jižní části města, navržené pro výstavbu občanského vybavení sportovního charakteru, 
navazuje na zastavěné území a návrhové plochy BI-8, a je limitováno z jižní strany vodotečí. 
Jedná se o ucelený blok zemědělské půdy, navržený k zástavbě a tedy nevzniknou zbytkové, 
k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy. 
orná půda 1,5652 ha  BPEJ 3.58.00/II a 3.62.00  
 
LOKALITA OS-6  
Území v jihovýchodní části města, navržené pro rozšíření stávajícího sportovního areálu, se 
nachází v zastavěném území. Jedná se o zbytkovou plochu zemědělské půdy – ttp - extenzivního 
využívání. 
ttp  0,6383 ha  BPEJ 3.58.00/II  
 
LOKALITA RR-1  
Území v jihovýchodní části města, určené pro rodinnou rekreaci, se nachází za hranicí 
zastavěného území, na okraji Skašovského jezera. Jedná se o zbytkovou plochu zemědělské 
půdy – ttp - extenzivního využívání. 
ttp  0,4200 ha  BPEJ 3.58.00/II  
 
LOKALITA RH-2  
Území v jihovýchodní části města, určené pro hromadnou rekreaci, se nachází za hranicí 
zastavěného území, na okraji Skašovského jezera. Jedná se o zbytkovou plochu zemědělské 
půdy – orné půdy v drobné držbě a extenzivního využívání. 
orná půda 0,4906 ha  BPEJ 3.58.00/II a část bez evidované BPEJ  
 
LOKALITA RZ-3, RZ-4 a RZ-5  
Území v jižní části Annína, navržené v návaznosti na stávající plochy individuální rekreace 
k nevýraznému rozvoji. Jedná se o zemědělské půdy – zahrady a orné půdy v drobné držbě a 
extenzivního využívání. 
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orná půda 0,4518 ha  BPEJ 3.62.00/II  
zahrada 0,5749 ha  BPEJ 3.62.00/II  
 
LOKALITA VD-1  
Území v západní části města, navržené pro drobnou výrobu, navazuje na zastavěné území 
Viklického dvora. Plocha je součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby 
však nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, 
k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 2,7782 ha  BPEJ 3.01.00/I, BPEJ 3.02.00/I, BPEJ 3.01.10/II a BPEJ 3.08.10/III 
 
LOKALITA VD-2 (II. etapa) 
Území v západní části města, navržené pro drobnou výrobu, navazuje na zastavěné území a je 
limitováno navrhovanou přeložkou silnice II. třídy. Možnost zastavění v této lokalitě je vázána na 
realizaci zmiňované přeložky. Plocha je součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, 
rozšířením zástavby však nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají 
zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 0,4740 ha  BPEJ 3.02.00/I 

 
LOKALITA VZ-3 
Území v severní části města, navržené pro zemědělskou výrobu, navazuje a rozšiřuje zastavěné 
území. Plocha je součástí obhospodařovaného bloku orné půdy, rozšířením zástavby však 
nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají zbytkové, k obhospodařování 
nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 1,8695 ha  BPEJ 3.02.00/I, BPEJ 3.02.10/II a část bez evidované BPEJ 
 
LOKALITA VD-4  
Území v západní části města, navržené pro drobnou výrobu, navazuje na zastavěné území 
Viklického dvora a nevýrazně rozšiřuje stávající výrobní plochy k nově řešenému dopravnímu 
napojení. Plocha je součástí pozemků v drobné držbě, nevznikají zbytkové, k obhospodařování 
nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 0,1434 ha  BPEJ 3.02.00/I 
 
ZELEŇ SÍDELNÍ 
Plochy sídelní zeleně jsou navrhovány v návaznosti na zastavitelné plochy, v celkovém rozsahu 
záboru zemědělské půdy cca 3 ha a většinou odcloňují rozvojové plochy bydlení či veřejnou 
vybavenost od dopravy a komerčních ploch. Mají převážně liniový charakter a v souvislosti 
s dopravou jsou zařazeny do etapy výstavby spolu s komunikacemi. Záborem nevznikají 
zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 2,8581 ha 
ttp  0,2182 ha 
    
PLOCHY DOPRAVY 
Doprava vzhledem k rozsáhlým záměrům přeložek silnic krajského významu zabírá 27 ha 
zemědělské půdy, a to převážně v třídách ochrany I. a II. stupně (25 ha). Jedná se však o záměr 
ověřovaný v dřívějších oborových materiálech, stabilizovaný v navržené trase a převzatý 
z nadřazené dokumentace ZÚR OK.  
orná půda 26,3434 ha 
zahrady   0,0917 ha 
ttp    0,6177 ha 
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Nová plocha rozšiřuje stávající čistírnu odpadních vod, je součástí obhospodařovaného bloku 
orné půdy, rozšířením však nedojde ke ztížení obhospodařování zbylé orné půdy, nevznikají 
zbytkové, k obhospodařování nevhodné plochy orné půdy.   
orná půda 0,6888 ha  BPEJ 3.58.00/II 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Severně od centra, v zastavěném území jsou navrženy plochy veřejných prostranství. Jedná se o 
pozemky v drobné držbě. 
orná půda 0,1619 ha 
 
KRAJINNÁ ZELE Ň 
K posílení rozmanitosti krajinné struktury, na rozhraní zastavěného území a volné krajiny, jsou 
navrženy plochy převážně na půdách nižších stupňů tříd ochrany: 
orná půda 11,1155 ha 
ttp    0,6980 ha 
 
LOKALITY ÚSES 
Prvky ÚSES jsou navrženy na zemědělské půdě v rozsahu: 
orná půda 51,8138 ha 
ttp  24,6317 ha 
 
 
 
PLOCHY TĚŽBY 
Těžba je rozvíjena v rámci vymezených dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 
v rozsahu záboru zemědělské půdy: 
orná půda 37,4301 ha BPEJ 3.58.00/II, 3.59.00/III, 3.22.10/IV 
Rozsah těžby byl v konečném výsledku redukován na plochy vymezených dobývacích prostorů a 
jejich zařazení do plánu těžby je z hlediska záboru ZPF v souladu s postupem orgánu ochrany 
ZPF. Jedná se o prostor v předpolí stávající těžby a vzhledem k ukončení těžby v prostoru 
lokality ložisko Tovačov 3 (dobývací prostor Tovačov III), jsou vymezeny nové plochy pro těžbu 
GN-1  GN-2. 
 

Rozsah zábor ů ve většin ě lokalit nezasahuje do území s uskute čněnými investicemi 
do půdy. Pouze u lokality SO-4, SO-5, OK-2, OK-3 a TK-1 se na části plochy určené k zastavění 
vyskytují meliorace, naopak plochy BI-9, BI-8 OS-5 a DS-9 jsou zahrnuty do ploch s odvodněním 
téměř v celém svém vymezení.  

Při realizaci výstavby je nutno zajistit i následnou funkčnost zbývajícího systému 
odvodnění. 

Plochy RR-1 a RH-2 se sice dle podkladů také nacházejí v meliorovaném území, avšak 
navazuje na území, na kterém byly uskutečněny investice do půdy, ale na nichž proběhla těžba 
štěrkopísků a dnes je území zavodněno (Skašovský rybník) a lze tedy předpokládat, že zbytkové 
části odvodnění již nejsou funkční. 
 
 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  
 

Zábor lesa:  
DS-5 – zábor 0,166 ha, DS-10 – zábor 0,0189 ha 
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U plochy dopravní DS-5 dochází k záboru PUPFL v rozsahu cca 0,166 ha a DS-10 
v rozsahu cca 0,0189 ha. Jedná se o zásahy do drobné lesní enklávy mezi stávající silnicí II/434 
a Skašovským jezerem pro účely překládané silnice II. třídy a mezi silnicí II/435 a Skašovským 
jezerem pro účely zpřístupnění rekreačních ploch.  

Stávající les lze charakterizovat jako doprovodný porost při vodoteči Splavská v lokalitě 
nad soutokem s Mlýnským náhonem. 

 
Lesy v řešeném území leží v přírodní lesní oblasti 34 – Hornomoravský úval.  
V řešeném území se vyskytuje 1. (dubový) lesní vegetační stupeň. Území je 

charakterizováno hlavně cílovým hospodářským souborem (HS) 19 – hospodářství lužních 
stanovišť. Méně jsou zastoupeny HS 25 – hospodářství živných stanovišť nižších poloh a HS 29 
– hospodářství olšových stanovišť na podmáčených půdách. Ze souborů lesních typů (SLT) 
převládá kategorie 1L – jilmový luh. Méně zastoupené SLT jsou 1V – vlhká habrová doubrava, 
1U – topolový luh a 1G – vrbová olšina.  

Les náleží do pásma hygienické ochrany 2b. Podle imisního zatížení lesy v řešeném 
území spadají do pásma ohrožení imisemi D. Směr bořivých větrů je jižní. 
 

U lokality SO-9, OS-6, RR-1, RH-2 a TK-1 dochází k zásahu do pásma 50 m od lesa. 
Jedná se však o drobné enklávy lesa, většinou liniového charakteru. 
 
 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA JE VÝKRES VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF. 
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