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

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

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

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

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

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

 
 
 

TEXTOVÁ ČÁST II.1 
 
 

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

 
Z hlediska koordinace využití území z hlediska širších vztahů bylo řešení koordinováno s okolními obcemi 
a jejich schválenými, případně rozpracovanými ÚPD. 
Navržené řešení je plně v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

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

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

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

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

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

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

 
Všechny požadavky byly splněny. 
 
 

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

Navržené řešení vychází z potřeb a požadavků obce Věžky, jejich občanů a dalších zainteresovaných 
stran. Řešení bylo prověřeno urbanistickou studií v rozsahu konceptu územního plánu, která byla 
projednána a bylo zpracováno zadání, které bylo následně projednáno a dohodnuto. Dále bylo vyžádáno 
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto vše bylo provedeno dle v tu dobu platného 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb. , a prováděcích vyhlášek v platném znění. Následně byl návrh upraven 
dle požadavků zadání a nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek. 
Všechny jevy, limity využití území a další prvky udržitelného rozvoje jsou respektovány v navrženém 
řešení a koncepce rozvoje sídla z nich vychází. 
 

Prostorové uspořádání 
V současnosti je urbanistická struktura obce v zásadě vybudována a stabilizována. V obci se 

nepředpokládá masivní územní rozvoj, který by urbanistickou strukturu zásadně změnil. Proto návrh 
rozvojových lokalit respektuje stávající urbanistickou koncepci a dále ji rozvíjí. 
 

Funkční uspořádání 
Zásady urbanistického návrhu vycházejí z potřeby stabilizovat a rozvíjet stávající funkce a 

hodnoty v území, a podporovat činnosti které jsou dány změněnými společenskými podmínkami (např. 
výrobní služby, čistá výroba), dále stabilizovat a rozvíjet přírodní potenciál území. 

Hlavní potřeba v budoucnu bude směřována k vytvoření plně funkčního lokálního systému 
ekologické stability a vyrovnání demografické struktury obce. 

Obytnou zástavbou umisťovat především v prolukách zastavěného území, teprve po vyčerpání 
těchto rezerv při zvýšeném zájmu o výstavbu rodinných domů realizovat výstavbu v návrhových lokalitách 
- viz. výkresová dokumentace. 

Podporovat přestavbu starých zemědělských usedlostí pro funkci bydlení a výrobních služeb. 
Usměrňovat umisťování drobné vybavenosti a služeb do centrální části obce hlavně formou 

vestavby do stávajících objektů. 
 
 
Obyvatelstvo, bytový fond 
 
Struktura ploch pro bydlení je v současné obci v zásadě stabilizována. V  obci se vyskytují 

převážně dva typy bydlení. Jedná se jednak o bydlení předměstského typu tj. o bydlení v kombinaci 
s drobnou výrobou příp. drobným zemědělským hospodařením a vedle toho o tradiční venkovské bydlení, 
které je kombinováno s výraznějším vlivem zemědělského hospodaření na bytovou funkci. 

Statistické údaje jsou uvedeny v předchozí části textové části. 
 
Vytvořením nových stavebních míst (návrhové plochy jednotlivých funkcí) se vytváří v obci 

Věžky předpoklad pro nárůst obyvatel, ovšem skutečný vývoj počtu obyvatel s ohledem na širší 
společenské změny lze jen odhadovat. 

 
Předpokladem růstu počtu obyvatel v návrhovém období územního plánu (do roku 2015) 

mohou být následující vlivy: 
* nižší pořizovací náklady na bydlení (hlavně ceny stavebních pozemků) ve venkovských sídlech 
příměstského typu oproti městskému bydlení 
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* dostatečný návrh ploch pro bydlení 
* vybudování komplexních veřejných sítí technické infrastruktury v obci  
* dostatečný sortiment pracovních míst ve vzdálenosti do 16 km od obce 
* vliv podstatného snížení výstavby v městském prostředí a postupné zvyšování počtu bytů 
v rodinných domech 
* postupné snižování závislosti obyvatel na prostředcích hromadné dopravy 
* vhodné dopravní napojení prostřednictvím navržené dálnice D1 a silnice II/436 

 
 
Stanovení předpokládaného počtu obyvatel a domů v návrhovém období – do r. 2015 
 
Navrhovaný počet obyvatel : 
k roku 2015       240 obyvatel 
urbanistická rezerva      +10 obyvatel 
celkový počet obyvatel včetně urbanistické rezervy  250 obyvatel 
 
Při stanovení výhledového počtu obyvatel obce jsme vycházeli z retrospektivního vývoje počtu 

obyvatel obce, ze státních a evropských prognóz, které předpokládají postupný úbytek a stárnutí 
populace. Zároveň předpokládáme určitý stupeň reemigrace (reurbanizace), který je možno očekávat 
v souvislosti s následujícími ekonomickými faktory: 

-restrukturalizace sekundárního sektoru 
-liberalizace nájemného v bytových domech a z toho vyplývající sociální dopady na 

obyvatelstvo ve městech 
-zájem o bydlení mimo centra měst. 
Z těchto důvodů je možné předpokládat , že se obec Věžky může stát jedním z obytných 

satelitů Přerova (i z důvodu vhodného dopravního napojení-navržená dálnice D1 a II/436) 
Očekáváme, že se poměr zaměstnanosti v jednotlivých sektorech změní ve prospěch 

sekundárního a terciálního sektoru na úkor sektoru primárního. Rovněž lze předpokládat zvýšení poměru 
obyvatel se středním a vyšším vzděláním. 

Pro odhad vývoje počtu obyvatel a domů na sklonku návrhového období územního plánu je 
nutno vzít v úvahu určité nahodilé faktory: 

-předpokládanou 60-70-ti procentní reálnost zastavění navržených pozemků (hlavně z důvodu 
majetkoprávních vztahů) 

 
Pro výpočet navrženého počtu bytů je navržen orientační koeficient :  počet domů x 1,25. To 

znamená, že většina navržených domů bude jednobytových. 
Předpoklad počtu obyvatel na 1 byt je 2,5 osoby. 
 

Potřeba domů a bytů pro předpokládaný nárůst obyvatel: 
Celkový čistý přírůstek Domů Bytů Obyvatel celkem 

41 obyvatel 13-14 16-17 250 
 
 
Pro zachování standartu při předpokládaném mírném nárůstu počtu obyvatelstva a poměrně 

vysokém přirozeném odpadu domovního fondu z titulu věku je potřeba v návrhovém období uvažovat 
s novou výstavbou cca 16-17 bytových jednotek (bytů). 

 
 

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel a bytů: 
(nejsou započítány výhledové plochy) 
Rok 1970 1980 1991 2001 2003 2015 
Poč. obyvatel 292 246 190 209 212 250 
Poč. bytů   88 93  110 
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Navrhovaný počet stavebních míst je naddimenzovaný z hlediska majetkoprávní dostupnosti 

stavebních parcel a v návaznosti na navržená protipovodňová opatření - ohrázování obce. Ohrázování 
obce (po realizaci) vytvoří výraznou bariéru rozvoje obce, proto řešení musí vytvořit dostatečnou rezervu 
rozvojových ploch bydlení-návrhových i výhledových. 

 
Navržené plochy pro bydlení jsou situovány mimo dosah nepříznivých účinků hluku – viz. 

výpočet hlukové zátěže v oddílu dopravy. 
 
 
 
Občanské vybavení 
 
V návrhovém období územního plánu se nepředpokládá s návrhem ploch  občanského 

vybavení pro školství a výchovu. V  obci jsou navrženy plochy sportu a rekreace (v návaznosti na stávající 
hřiště) a dále plochy sídelní zeleně, jejichž využití (viz. regulativy) umožňují umístění parkově upravených 
ploch, dětských hřišť,…-tedy řešení umístění případných potřeb volnočasových či podobných aktivit. 

 
 
Veřejná správa, kultura 
 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch  

občanského vybavení pro veřejnou správu ani kulturu. Řešení stabilizuje všechny stávající plochy 
občanské vybavenosti. 

 
 

Tělovýchova a sport 
 
 
Ostatní druhy sportovní vybavenosti jsou situována v návaznosti na školská zařízení, nebo 

případně jako monofunkční objekty mimo obec Věžky. 
 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem samostatných 

ploch  tělovýchovu a sport. Řešení navrhuje rozšíření stávající plochy pro sport v severovýchodní části 
obce. 

 
 
Zdravotní a sociální péče 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch  

občanského vybavení pro zdravotní a sociální péči. Řešení dále nepředpokládá s návrhem ploch hřbitova. 
 

 
 

Vybavenost ostatní (komerční) 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch komerční  

občanské vybavenosti. Řešení územního plánu předpokládá umisťování vybavenosti do ploch bydlení 
stávající občanské vybavenosti a ploch smíšených – viz. funkční regulativy. 

 
 
ekonomický potenciál 
 
Zemědělská výroba 
 
Řešení územního plánu neuvažuje v souvislosti s restrukturalizací zemědělství v ČR s žádnou 

návrhovou plochou zemědělské výroby. 
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Průmyslová a řemeslná výroba, sklady 
 
Z hlediska urbanistické koncepce je důležité vytvářet pracovní místa v místě bydliště formou 

návrhových ploch výroby a služeb, případně v rámci regulativů územního rozvoje některé činnosti připustit 
v plochách bydlení.  

Předpokládaný vývoj ekonomické aktivity počítá s malým nárůstem ekonomicky aktivních osob 
v produktivním věku a se snížením podílu vyjíždějících osob za pracovní příležitostí vytvořením 
pracovních příležitostí v místě bydliště (posílení výrobních služeb, čisté výroby a řemesel provozovaných 
v  rodinných domech nebo stávajících objektech či plochách). 

 
Řešení územního plánu navrhuje plochy výroby, služeb a bydlení jako podporu podnikatelského 

sektoru řešeného území a stabilizaci obyvatel obce. 
 

Bilance návrhových  ploch pro výrobu  
 
 

Rozvojové plochy smíšených aktivit 
Plocha smíšené zástavby (bydlení, výroba a služby) je navržena jako přechod mezi 

stabilizovanou plochou bydlení a stávající plochou zemědělské výroby. Dopravní obsluha plochy bude 
řešena ze stávající silnice III/tř. a dále po stávající obslužné komunikaci. 

 
Rozvojové plochy smíšené zástavby (SV) jsou navrhovány o velikosti 0,91 ha 
 
Konkrétní regulační podmínky na stanovení intenzity využití území jsou pro tyto navrhované 

funkce uvedeny ve výkrese regulačních zásad a samostatné textové příloze. 
 
Bilance návrhových  ploch smíšených: 

 
Předpokládaný vývoj ekonomické aktivity počítá s malým nárůstem ekonomicky aktivních osob 

v produktivním věku a se snížením podílu vyjíždějících osob za pracovní příležitostí vytvořením 
pracovních příležitostí v místě bydliště (posílení výrobních služeb, čisté výroby a řemesel provozovaných 
v navržených rozvojových lokalitách smíšených ploch a stabilizovaných plochách pracovních aktivit a 
současně v rodinných domech). 
 
 

Předpokládaný vývoj ekonomické aktivity počítá s malým nárůstem ekonomicky aktivních osob 
v produktivním věku a se snížením podílu vyjíždějících osob za pracovní příležitostí vytvořením 
pracovních příležitostí v místě bydliště (posílení výrobních služeb, čisté výroby a řemesel provozovaných 
v navržených rozvojových lokalitách pracovních aktivit a současně v rodinných domech). 

 
Navrhovaná výměra ploch pro výrobu je naddimenzovaná z hlediska majetkoprávní dostupnosti 

stavebních parcel a v návaznosti na navržená protipovodňová opatření - ohrázování obce. Ohrázování 
obce (po realizaci) vytvoří výraznou bariéru rozvoje obce, proto řešení musí vytvořit dostatečnou rezervu 
rozvojových ploch pracovních aktivit. 

 
Lesní hospodářství 
V řešeném území  je v době zpracovávání ÚPD 1,0231 ha lesních pozemků, což je 0,43 % 

z celkové výměry katastrálního území.  
Podle statistických údajů o řešeném území obce Věžky u Přerova je v řešeném území 

evidováno 1,0231 ha lesních pozemků (2 pozemky).  
-Věžky   1,0231 ha 
 (Stav k 10.6.2002-Výpis údajů z katastru nemovitostí) 
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Z hlediska dřevinné skladby jsou na katastrálním území zastoupeny převážně listnaté nebo 
smíšené porosty.  

Jedná se téměř výlučně o lesy hospodářské-produkční (lesy ochranné ani zvláštního určení 
nejsou zastoupeny).  Stáří lesních porostů je značně proměnlivé. ÚPD svým řešením nezasáhne do 
ochranných pásem lesa (50 m) ani do ploch lesa. 

 
Plochy pro dopravu 
Z hlediska návrhových ploch pro dopravu nejsou vyvolány plošné nároky na plochy záchytných 

parkovišť, případně ploch dalších zařízení dopravního vybavení. 
 
V řešeném území nejsou samostatné plochy pro dopravu navrhovány: 
 
Plochy pro technickou vybavenost 
Z hlediska návrhových ploch pro technickou infrastrukturu jsou vyvolány plošné nároky zejména 

na plochy pro budování čistíren odpadních vod, případně ploch dalších zařízení technického vybavení. 
 

ÚP navrhuje plochu pro umístění čistírny odpadních vod v jihozápadní poloze od obce. 
 

Doprava 
V návrhovém řešení budou respektovány trasy silnic: 

II/436  -  Kojetín-Přerov-Kocourovec 
III/04719  -  Věžky - spojovací 

 
Tyto silnice prochází zastavěným územím obce i mimo něj. Bude provedena přeložka stávající 

silnice II/436 dle výkresové dokumentace. 
Stabilizovat jednokolejnou trasu železnice č. 300 Přerov-Brno, včetně železniční zastávky. 
Bude respektována trasa navržené dálnice D1 (Říkovice - Přerov) včetně vyvolaných přeložek 

inženýrských sítí, účelové komunikace a vodního toku Svodnice. 
Dále bude respektována síť stávajících a navržených místních  a účelových komunikací – viz. 

výkres dopravního řešení. Pro zpřístupnění jednotlivých zemědělských pozemků je možné budovat 
účelové komunikace dle potřeby. 

Současně budou vytvořeny podmínky pro rozšíření stávající komunikační sítě k návrhovým 
lokalitám či podle navržené koncepce dopravy – Výkres dopravního řešení. 

V obci bude stabilizovány záliv zastávky autobusové dopravy HD (-viz. grafická část 
dokumentace). 

V obci bude vybudována alespoň jednostranná síť chodníků podél silnice III.třídy 04719-v obci 
a při spojnici se zastávkami autobusů. Dále vybudovat jednostranný chodník podél silnice II/436-spojnice 
zastávek autobusů se železniční zastávkou. (viz. grafická část dokumentace). 

 
Dálnice, rychlostní silnice a silnice I.,II. a III.tř. mimo zastavěné území se zatříďují do kategorií dle 

zásad ČSN 73 6101, průtahy silnic v zastavěném území a místní komunikace se zatříďují do kategorií dle 
zásad ČSN 73 6110. 

S výjimkou novostaveb nemají zpravidla stávající komunikace parametry odpovídající příslušným 
normovým kategoriím, v důsledku stísněných poměrů daných hranicemi sousedních nemovitostí je však 
obtížné šířkové a směrové parametry komunikací výrazně zkvalitnit. 

Kategorie silnic (v zastavěném území obce)-ČSN 73 61 10: 
-silnice III. třídy     MS- 8/50(B2) –III/04719 
-místní komunikace    MO 7/40 (C3), MO 7/30 (C3), D1 

 
Parametry silnice III.třídy a ostatních místních komunikací jsou dány ČSN 73 6101 

„Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 “Projektování místních komunikací“ (mimo zastavěné území 
obce): 
-silnice II. třídy     S 9,5/80 
-silnice III. třídy     S 7,5 /60 (50) 
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Doprava v klidu: 
 Problematiku dopravy v klidu lze rozdělit na dva základní druhy: parkování a odstavování vozidel. 
Parkováním se rozumí umístění vozidla do prostoru mimo jízdní pruhy po dobu nezbytně nutnou 
k vykonání určité činnosti, odstavování je umístění vozidla na delší dobu, v níž se vozidlo nepoužívá, 
zpravidla v místě bydliště majitele či sídla provozovatele vozidla. 
 Odstavování vozidla musí být řešeno zásadně na soukromých pozemcích, nejlépe formou 
garážování. 
 Na veřejných prostranstvích je třeba řešit parkování pro krátkodobé účely. V uličních prostorech 
je možné parkovat pouze v takových místech, která splňují podmínky stanovené zákonem č.361/2000 Sb. 
 Parkovací plochy, které zastávají funkci záchytných parkovišť nejsou v řešeném území situovány. 
Pouze před objektem OÚ je nově zřízené parkoviště pro 2 vozidla. Z průzkumu prováděných v běžných 
dnech vyplývá, že poptávka po rozšíření parkovacích míst v městě zásadně nepřevyšuje stávající 
nabídku. 
 Problematikou k dořešení zůstává parkování před některými objekty veřejné vybavenosti, která 
nemají samostatná veřejná parkoviště a jejichž návštěvníci jsou nuceni parkovat v přilehlých ulicích s větší 
docházkovou vzdáleností (jedná se zejména o plochu sportu). 

 
 

Kapacity odstavných a parkovacích míst (dle ČSN 736110): 
Stání dle ČSN 736110 Druh objektu Účelová jednotka 1 stání/účelovou 

jednotku Po P Návrh/stav 
OÚ+ 
Kulturní dům 

Užitková plochy 
sedadla 

30 
4 

3 
1 

2 
1 

3 Podélné při MO -stav 

Požární zbrojnice Užitková plocha 30 
 

25 
 

1 1 Podélné na sběrné komunikaci-B2 
vedle objektu – návrh 

Smíšené zboží 
(cca uprostřed 
obce) 

Odbytová plocha 20 3 1 
 

Podélné na sběrné komunikaci (B2)-před 
objektem smíšeného zboží – stav 

Sportovní plocha-
hřiště-stav 

návštěvníci 10 10 10 Kolmé před sport. plochou - návrh 

Pozn.: Bilance kapacit odstavných a parkovacích stání u jednotlivých ploch udává minimální požadovaný 
počet těchto stání. Jejich přesné umístění a organizace v rámci jednotlivých funkčních ploch bude řešena 
podrobnější projektovou dokumentací. 

P=Po x ka x kv x kp x kd 
P – celkový počet stání v řešeném území 
Po- základní počet parkovacích stání podle základního ukazatele 
ka –součinitel vlivu stupně motorizace 
kv - součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru 
kp – součinitel vlivu polohy řešeného území 
kd – součinitel vlivu dělby dopravní práce 
 
Odstavování vozidel v návrhových lokalitách pro obytnou a výrobní  funkci musí být řešeno na 

vlastním pozemku. 
 
Garážování osobních automobilů není potřeba řešit, protože je zajištěno v rodinných domcích 

na soukromých pozemcích. Nová rodinná zástavba je podmíněna umístěním garáže v objektu nebo na 
pozemku. 

 
Místní komunikace 

 Komunikační skelet obce tvoří spojovací silnice III. třídy (III/04719), které jsou v zastavěném 
území sběrnými komunikacemi (průtah silnice III.tř. odpovídá funkční třídě B2). Sběrné komunikace mají 
převážně průjezdnou funkci a dopravní obsluha okolních objektů má u nich pouze doplňkový význam. 

Pro vlastní dopravní obsluhu slouží síť obslužných komunikací funkční třídy C3 (jejich zatřídění 
vyplývá z vazby na sběrné komunikace a z polohy komunikací v sídelním útvaru). Vyloženě obytné zóny 
lze považovat za komunikace funkční třídy D1. 
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Obslužné komunikace funkční třídy C3 mají přímou vazbou na sběrné silniční průtahy. Šířky 
těchto komunikací jsou často minimální, při nízkých dopravních intenzitách však plní dostatečně svoji 
přístupovou funkci. Nově navržené-v místech územního rozvoje- komunikace musí být realizovány 
v předepsaných parametrech. 

Místní komunikace stávající jsou v obci rozděleny do následujících  funkčních tříd: 
-funkční třídy C3 -  MO (navazují na silnici III/43515 v obci, zpřístupňují objekty a území, někdy 

jsou ukončeny i slepě nebo navazují na účelové komunikace) 
-funkční třídy D1 
(dopravně zklidněné komunikace, převážně jednosměrné ve stávající zástavbě, které 

zpřístupňují pouze obytnou zástavbu – obytné ulice, šířka průjezdného pruhu min. 3,5 m, tyto ulice budou 
opatřeny svislými dopravními značkami D49a,a D49b, max. povolená rychlost je 20 km/h) 

 
Účelové komunikace (zemědělská doprava)  

 K účelovým komunikacím patří cesty zabezpečující obsluhu pozemků užívaných k zemědělské 
výrobě (provozovatel Salix Horní Moštěnice) a cesta zpřístupňující chatu v severní části k.ú. Základní 
účelové komunikace jsou stabilizované a jejich trasy jsou vyznačeny v grafické části. Systém 
protipovodňové ochrany obce – ohrázování – přerušil některé účelové komunikace, proto byly navrženy 
nové trasy těchto komunikací, a tím byla zajištěna obsluha území. 

Účelové komunikace lze budovat v souladu s regulačními podmínkami ve všech funkčních 
plochách dle přípustnosti v návrhovém období územního plánu pro zpřístupnění jednotlivých pozemků (z 
důvodů vlastnické držby).  

 
Pěší provoz: 
Pro pěší provoz probíhá po stávajících silnicích II/436 a III/04719 – v celém jejich průběhu 

zastavěným územím obce a částečně i mimo něj v návaznosti na stávající zastávky hromadné dopravy 
autobusové a železniční a dále po všech místních obslužných komunikacích. Chodník bude zpřístupňovat 
hlavně jednotlivé objekty bydlení, vybavenosti a zastávky autobusů. V současné době není v obci 
vybudován žádný chodník pro pěší. Řešení uvažuje s alespoň jednostrannými chodníky podél silnic II. a 
III. třídy v místech hlavních pěších tahů (v návaznosti na zastávky hromadné dopravy autobusové a 
železniční). Průběh navržených chodníků je zakreslen v grafické části dokumentace. 

Předmětem řešení je navržení jednostranného chodníku-komunikace pro pěší podél silnice 
III/04719-Věžky-spojovací, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti pohybu pěších po obci a při spojení obce se 
zastávkou autobusů HD. Dále je navržen chodník podél silnice II/436 ve směru k železniční stanici Věžky. 
Komunikace pro pěší-alespoň jednostranné- budou v součástí navržených obslužných komunikací. 

 
Cyklistický provoz: 
Cyklistický provoz se dnes odehrává na silnici III. třídy a místních komunikacích. V řešeném 

území není v současné době vybudována cyklistická stezka. 
Podle Územního generelu cykloturistických tras střední Moravy, který zpracoval UDIMO s.r.o. 

Ostrava (únor 1998),nejsou vedeny žádné cyklotrasy. 
Návrh řešení ÚPO navrhl místní (lokální) cyklotrasu mezi obcemi Věžky a Bochoř, která je 

vedena po stávající silnici II.třídy č.436, která se po realizaci přeložky stane silnicí III.třídy. 
Návrh dále uvažuje  s navržením cyklotrasy spolu s komunikací pro pěší a účelovou 

komunikací, které propojí obce Věžky a Vlkoš. Trasa je navržena v souběhu se stávající účelovou 
komunikací. Součástí trasy je také přemostění vodního toku Svodnice. 

 
Železniční doprava 
Zařízení ČD a vlečky 

 Řešeným územím prochází jednokolejná elektrifikovaná železniční trať ČD celostátního významu 
č.300  Přerov-Brno. Trať je stabilizovaná a ani ve výhledu se neuvažuje s modernizací ani se zvýšením 
únosnosti tratě. Na k.ú. obce Věžky se nachází železniční zastávka Věžky.  Poloha železniční zastávky je 
stabilizována a je součástí ploch železnice. 
 
 Ochranné pásmo je stanoveno dle zákona č.266/1994 Sb. ve vzdálenosti 60 m od krajní koleje 
(pro dráhy celostátní a regionální). 
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Vysokorychlostní trať 
V řešeném území není trasa VRT situována. 
 
Vodní doprava 
V řešeném území se nenachází žádné stávající dopravní zařízení ani objekty vodní dopravy, 

ani vodní doprava není v území provozována. V řešeném území se nenalézá žádná stávající sledovaná 
vodní cesta. 

 
Letecká doprava 

 V řešeném území se nenachází žádné dopravní zařízení ani objekty letecké dopravy. 
 Území je zasaženo ochranným pásmem letecké stavby a letovým prostorem vojenského letiště  
Přerov. Nejbližší civilní letiště s veřejnou leteckou dopravou je Ostrava-Mošnov a Brno-Tuřany. Maximální 
výška zástavby je stanovena úrovní 244 m.n.m. 

Úřad pro civilní letectví podle svého vyjádření nepředpokládá střet zpracovávané ÚPD se zájmy 
civilního letectví. 

 
V plochách pro technickou vybavenost je přípustné umisťovat pouze stavby a zařízení, 

které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí. Zařízení technického vybavení území je 
možné umisťovat i v jiných funkcích, pokud nenaruší jejich pohodu prostředí. 

 
Zásobování pitnou vodou 
ÚPD počítá v návrhovém období se zachováním napojení obce Věžky na oblastní vodovod. 

Návrh počítá se stávající distribuční sítí, která bude postupně rozšiřována s ohledem na územní rozvoj 
obce. 

Rozvod pitné vody bude realizován v rozvojových lokalitách obce. 
 
Návrh: 
Stávající stav zásobování pitnou, užitkovou a požární vodou vyhovuje současným potřebám 

obce a proto bude současný systém stabilizován. 
Rozšiřování vodovodní sítě bude prováděno napojením na stávající veřejný vodovod a bude 

prováděno do těch částí obce, kde bude docházet k rozvoji. Nové vodovodní řady jsou převážně 
navrhovány zaokruhované. Dimenzování nových vodovodních řadů bude odpovídat zajištění špičkových 
odběrů a zajištění dodávky potřebného množství požární vody (6,7 l.s-1), čemuž odpovídá min. potrubí DN 
80 – DN 100.  

V souvislosti se stavbou přeložky silnice II/436 bude provedena přeložka vodovodního řadu 
Bochoř - Věžky. 

Potřebná akumulace vody, ve stávajícím vodojemu (situován mimo řešené území), pro 
zásobování obce vodou včetně uvažovaného nárůstu plánované zástavby, je zajištěna dle správce 
vodovodu kapacitou stávajícího vodojemu. 

Stávající studny doporučujeme ponechat v provozu a využít pro užitné účely - zalévání zahrad, 
praní , splachování WC ap.  

 
Výpočet potřeby vody  
Návrh do roku 2015 
I. Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo Qp je navržena dle Směrnice č.9/73 sb. 

Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR z 20.7.1973. Dle čl. IV/A 14 se předpokládá potřeba 
vody 230 l.os-1.d-1, ale vzhledem k tomu, že jde o rodinné domy, je potřeba snížena dle čl. 4 o 40% na 
138 l.os-1.d-1 a občanská a technická vybavenost obcí do 1000 obyvatel 20 l.os-1.d-1. 
 -Potřeba vody pro bytový fond : 
 250 osob   x 138 l.os-1.d-1     34500 l.d-1 

 -Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost : 
 250 osob   x 20 l.os-1.d-1 (obec do 1000 obyv.)  5000 l.d-1 

 
bytový fond a obč. vybavenost celkem       39500 l.d-1 
Qp = 0,65 l.s-1 
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-Zemědělství : 
-neuvažuje se s návrhovými plochami zemědělské výroby. 
 
zemědělství celkem         0 l.d-1 
Qp = 0,000 l.s-1 

 
-Výroba a průmysl : 
Zaměstnanci  
Celkem za všechny provozovny a návrhové plochy. 
61 osob    x 120 l.os.d-1     7320 l.d-1 

 
výroba a průmysl celkem        7320 l.d-1 

Qp = 0,085 l.s-1 

 
Součet průměrné denní potřeby vody:      46820 l.d-1  
Qp = 0,54 l.s-1 

 
 
II. Maximální denní potřeba vody Qm 

 Qm = Qp-obyv+obč. vyb. x 1,5 + Qp-podnik (výroba + zemědělství) = 39500 x 1,5 + (7320+0) =   66570 l.d-1 

 Qm =           0,77 l.s-1 
 
 
III. Maximální hodinová potřeba vody Qh l.s-1 

-špička 14-15 hod 
 Qh = Qm-obyv+obč. vyb. + 0,5625 x Qp-podnik (výroba)  + Qp-podnik (zemědělství) x 1/10= 39500x1,5+0,5625x7320+0x1/10 
=          63367,5 l.d-1 

 Qh =           0,733 l.s-1 

 
-špička 19 - 20 hod 
 Qh = Qm-obyv+obč. vybav. x 1,8+ 0,5625 x Qp-(zemědělství) =59250x1,8+0,5625x0  =  106650 l.d-1 

 Qh =           1,23 l.s-1 

 
(ve výpočtu je uvažováno s jednou směnou prům. výroby, ve výpočtu nejsou započítány 

technologické vody výroby-neexistují) 

Rozhodující pro stanovení max. hodinové potřeby je větší z hodnot. Rozhodující je špička mezi 
19 a 20 hodinou, která činí 1,23 l.s-1. 

 
Stávající studny doporučujeme ponechat v provozu a využít pro užitné účely - zalévání zahrad, 

praní , splachování WC ap.  
 

 
 
Tlakové poměry 
 
Osazení  vodojemu VDJ Švédské Šance (2x5000 m3), který zásobuje obec Věžky je na kótě 

max. hl. 277,00 m.n.m.  
 
Nejvýše položené objekty obce: 
-stav     202 m.n.m. (severní okraj obce) 
Nejníže položené objekty obce: 
-stav     201 m.n.m. (jižní okraj obce) 
 
Obec Věžky od severu k jihu v současnosti vykazuje výškový rozdíl 1 m. 
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Nadmořská výška nejnižší části lokality je 201,00 m.n.m. (nejnižší místo řešeného území) 
Max. hydrostatický tlak 277,00 – 201,00 = 76,00 m = 0,76 MPa. 
 
Osazení vodojemu je pro zásobování obce vyhovující. 
 

 
Návrh akumulace vodojemu 
 
Akumulace vodojemu není posuzována z hlediska napojení obce na skupinový vodovod. Dle 

sdělení správce je stávající akumulace dostatečná. 
 
 
Odkanalizování 
Odvod odpadních vod řešit dobudováním jednotné kanalizace-doplnění, rekonstrukce 

stávajícího systému. Kanalizační systém rozšířit do lokalit územního rozvoje. 
Likvidaci odpadních vod provádět v navržené čistírně odpadních vod-ČOV -k.ú. Věžky. 
 

Do doby vybudování kanalizační sítě v obci (hlavně návrhových ploch), bude veškerá nová 
zástavba povolována za předpokladu vybudování domovní ČOV nebo žump, do kterých budou sváděny 
splaškové odpadní vody z objektů. Žumpy budou umístěny tak, aby po vybudování kanalizace a napojení 
na ČOV mohla být žumpa zrušena a provedeno přímé napojení kanalizační přípojkou na obecní 
kanalizaci. Umístění žump musí splňovat požadavky ČSN 75 6081 Žumpy. Dešťové vody budou sváděny 
do zvláštních jímek pro další využití, nebo budou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace , případně 
přímo do recipientu. 

 
Návrh: 
Celou stávající stokovou síť navrhujeme upravit tak, aby splňovala všechny požadavky zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a příslušných norem, především 
ČSN 73 67 01 – stokové sítě a kanalizační přípojky. V návrhu ÚPO zpracovatel uvažuje s jednotným 
systémem kanalizace v obci Věžky a s následným odvedením splaškových vod na ČOV. Stávající stoková 
síť bude v nevyhovujících úsecích rekonstruována a doplněna kanalizačními šachtami ve vzdálenosti min. 
50 m v rovných úsecích a v každém lomovém bodě, případně bude provedena oprava stávajících šachet 
a pročistění celé kanalizační sítě. 

Nově navrhované plochy budou napojeny do rekonstruované  jednotné kanalizace s následným 
odvedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod. Stoky budou vedeny podle zástavby a konfigurace 
terénu částečně v krajích místních komunikací, částečně v chodnících nebo ve volných plochách podél 
vodoteče. Nemovitosti stávající i nově navrhované, kde vznikají odpadní vody se připojí na uliční stoky 
této kanalizace v souladu s podmínkami provozního řádu kanalizace. Část pozemku nad kanalizačními 
přípojkami mimo stavební pozemky je nutno upravit tak, aby byla možná jejich údržba. Maximální 
vzdálenost od veřejně vybudované sítě by neměla překročit 50 m, šířka provozního pruhu se doporučuje 
1,5 m. Situování stok a  čistírny odpadních vod  je zřejmé z grafické dokumentace – výkres vodního 
hospodářství. 

 
Zpracovatel ÚPO doporučuje vypracovat pasport stávající kanalizace a následně studii 

odkanalizování obce s navržením ČOV pro likvidaci odpadních vod. 
 
Likvidace odpadních vod: 
V rámci návrhu řešení likvidace odpadních vod v obci Věžky navrhujeme napojení  systému 

jednotné kanalizace na čistírnu odpadních vod. ČOV je navržena na k.ú. obce Věžky, v západní části 
řešeného území při vodním toku Svodnice. V návrhu lokalizace a plošného vymezení ČOV-Věžky je 
uvažováno se soustavou tří nádrží Biologických rybníků s mechanickým předčištěním v Sedimentační 
nádrži. Ředění čerstvou vodou bude prováděno z vodoteče do první, případně druhé komory Biologického 
rybníka. Vyčištěné odpadní vody budou svedeny do vodoteče.  Při vhodném uspořádání a dimenzování 
lze biologickým rybníkům ukládat i další vodohospodářskou úlohu, kterou nezvládá žádné jiné čistírenské 
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zařízení. Jde o tlumení odtoku a částečné čištění dešťových vod. Pro tuto funkci je proto vhodné dešťové 
vody z kanalizace oddělovat před citlivou první nádrží a vést je do druhé nádrže, vybavené patřičným 
retenčním prostorem.  

Dále budou v návrhové lokalitě provedeny příslušné vegetační úpravy v prostoru Biologických 
rybníků a vodoteče.  

 
Odtok z Biologických rybníků bude v souladu s hodnotami stanovenými vládním nařízením č. 

61/2003 Sb. 
 
Znečistění odpadních vod z obce Věžky: 
Množství splaškových odpadních vod Q24  46,9 m3.d-1 

Navržený počet trvale bydlících obyvatel  250 osob 
Množství EO v obci    300 EO 
 
Znečistění odpadních vod odtékajících na ČOV (splaškových), se započítáním navrženého 

přírůstku obyvatel a prům. výroby: 
 
BSK5    300 EO x 0,054 kg.ob-1.d-1 = 16,2 kg.d-1  
CHSK    300 EO x 0,120 kg.ob-1.d-1  = 36 kg.d-1  
NL    300 EO x 0,055 kg.ob-1.d-1  = 16,5 kg.d-1  
RL    300 EO x 0,125 kg.ob-1.d-1  = 37,5 kg.d-1  
N    300 EO x 0,011 kg.ob-1.d-1  = 3,3 kg.d-1  
Pc    300 EO x 0,0025 kg.ob-1.d-1  = 0,75 kg.d-1  
 
 
Výpočet nutné vodní plochy biologických rybníků-ČOV: 
BSK5: 300 EO x 60 g/d = 18000g/d=18,0kg/d, tj. cca 1,18 ha ploch technického vybavení pro 

umístění ČOV. 
Je uvažováno se třemi rybníky biologické ČOV: 
1)první stupeň čištění odpadních vod-mechanické předčištění 
2)+3)dvě nádrže biologických rybníků-hlavní čistírenská jednotka. 
 
Celková plocha navržené čistírny i s manipulačními plochami a komunikacemi je uvažovaná 

v rozsahu 2 ha. 
 
Výpočet množství splaškových vod (návrh 2010) 
-Splaškové sítě se dimenzují na max. hodinový odtok splašků. Do výpočtu nejsou zahrnuty 

odpadní vody živočišné výroby, protože ty jsou shromažďovány v jímkách zem. družstva a pak vyváženy. 
 Množství splaškových vod se stanoví podle vzorce: 

Qh = Q m x k x 2 
kde 
-Qm je maximální denní spotřeba vody (l.d-1) 
-k  koeficient denní nerovnoměrnosti (4,4)  
-hodnota 2 je dána hodnotou rezervy 100% 
 

Qh =  66570 x 4,4 x 2 = 585816 l.d-1 
Qh = 6,78 l.s-1 

 
-Průměrné množství splaškových vod je totožné s průměrnou potřebou pitné vody. Do výpočtu 

nejsou zahrnuty odpadní vody živočišné výroby, protože ty jsou shromažďovány v jímkách zem. družstva 
a pak vyváženy. 

 Celkový průměrný denní přítok splaškových vod na ČOV: 
    Q24 = 46820 l.d-1, tj. 46,9 m3. d-1 
  

Maximální denní přítok splaškových vod na ČOV: 
Qd = Q24 x kd  
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(koeficient denní nerovnoměrnosti)  
= 46,9 x 1,5 = 70,35 m3. d-1 

 
Výpočet množství dešťových vod (návrh 2015) 

Množství dešťových vod ze současně zastavěného území a návrhových ploch je předmětem 
této kapitoly. Dešťové vody ze stávajících ploch jsou svedeny do stávající jednotné kanalizace, kterou 
návrh ÚPO považuje za dešťovou nebo přímo do vodních toků, v návrhových plochách je navržena 
oddílná kanalizace. 

Množství dešťových vod se stanoví podle vzorce: 
 

Q = φ x S x i 
 

kde 
-φ je součinitel odtoku, zpracovatel stanovil vzorový hektar, který odpovídá navrženému využití 

území, a odvodil z něj průměrný součinitel odtoku v hodnotě 0,24 
-S je sběrná plocha (ha) 
-i intenzita 15 minutové srážky při periodicitě 0,5 , tj. 150 l.s-1.ha-1 
(do výpočtu jsou zahrnuty pouze návrhové plochy, nikoli výhledové) 

 
Qh = 0,24 x26,6 x 150 
Qh =  957,6 l.s-1 

 
Do doby vybudování kanalizační sítě v obci (hlavně návrhových ploch), bude veškerá nová 

zástavba povolována za předpokladu vybudování domovní ČOV nebo žump na vyvážení do kterých 
budou sváděny splaškové odpadní vody z objektů. Žumpy budou umístěny tak, aby po vybudování 
kanalizace a napojení na ČOV mohla být jímka zrušena a provedeno přímé napojení kanalizační přípojkou 
na obecní kanalizaci. Umístění žump musí splňovat požadavky ČSN 75 6081 Žumpy. Dešťové vody 
budou sváděny do zvláštních jímek pro další využití, nebo budou vypouštěny do stávající jednotné 
kanalizace , případně přímo do recipientu. 

Na stávající jednotnou kanalizaci v obci je nutno vypracovat Provozní a kanalizační řád, který 
stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do této kanalizace, popřípadě 
nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád schvaluje 
rozhodnutím Vodoprávní úřad, včetně povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod 
povrchových. 

 
Odpadové hospodářství 
Likvidace komunálního odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a odvozem mimo 

řešené území. Na řešeném území se skládkování odpadu nenavrhuje. 
 
Návrh: 
Všechny subjekty v řešeném území – nové i stávající – musí mít zajištěn odvoz a likvidaci 

odpadů specializovanými firmami. Jde o tuhý komunální odpad a odpad z případných technologických 
procesů v plochách podnikatelských aktivit. Umístění nádob či kontejnerů na odpad musí jednotliví 
investoři řešit na svých vlastních pozemcích bez nároků na veřejná prostranství. 

Orientační výpočet množství domovního odpadu: (pouze pro bytový fond) 
-počet obyvatel    250 osob 
-domovní odpad   0,55 kg.d-1 
-hmotnost na 1 m3   0,8 t 
-celkem domovního odpadu za den 0,18 m3 
-celkem domovního odpadu za rok 62,73 m3 
 
Množství odpadu a nebezpečných či průmyslových odpadů podnikatelských aktivit není možné 

stanovit. Tato bilance bude upřesněna až na základě konkrétních investičních záměrů. 
 
Odpad musí být separován – tříděn již u původců – právnické, fyzické osoby, popř. obec. Obec 

na základě vyhlášky bude proto požadovat třídění odpadů obyvatelstvem. Za tímto účelem jsou v řešeném 
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území umístěny sběrná stanoviště separovaného odpadu. Stanoviště musí být veřejně přístupné 
s obsluhou nebo bez obsluhy. Třídění odpadu musí být prováděno podle Katalogu odpadů. 

Návrh předpokládá příležitostné umístění velkoobjemového kontejneru na odpad (v místě 
navržené ČOV-v západní části obce nebo v ploše občanského vybavení při OÚ). Dále je navrženo 
umístění kontejnerů na separovaný odpad papír, textil a sklo. Rozmístění kontejnerů je zakresleno 
v grafické části ÚPD. 

 
Likvidace komunálního odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a následným odvozem 

mimo řešené území. Na řešeném území se skládkování odpadu nenavrhuje. 

Na poli nakládání s odpady v Věžky je aktuální zejména: 
• zamezit vytváření divokých skládek, i formou represívních opatření, 
• zajištění odvozu inertního odpadu výhradně na povolené skládky - variantním řešením k 

individuálnímu odvozu je přistavení velkoobjemového kontejneru. 

Doporučit lze též rozšíření sortimentu ve sběru tříděného odpadu (např. o papír, textil). 
 

Obec bude plně respektovat Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, zejména:materiálové 
využívání odpadů, především jeho klasických využitelných složek jako je papír a lepenka, sklo, plasty,  
kovy a bioodpady. Důležitým úkolem je separace nebezpečných složek a separace biologicky 
rozložitelných odpadů, zejména  z údržby zeleně.  

 
 
Zásobování elektrickou energií 
Stávající vzdušné vedení VN  kV  je stabilizováno . 
Stávající umístění trafostanic je stabilizováno, je navrženo posílení distribuční trafostanice 

(obec). 
Současný stav trafostanic v součinnosti s návrhovými prvky koncepce zásobování obce 

elektrickou energií umožňuje zásobování elektrickou energií celé obce (neuvažuje se  s vytápěním objektů 
a příp. přípravou TUV).  

Systém rozvodů elektrické energie – NN a VN realizovat podle výkresu Energetiky a spojů. 
 
Návrh: 

Urbanistická studie obce Věžky mění volné plochy na rozvojové plochy pro bydlení a plochy pracovních 
aktivit. 
Vstupní údaje pro výpočet návrhové bilance: 
 
Budovy pro bydlení: 
Elektrizace bytů                                    stupeň A 
Max. soudobý příkon bytu                     7,00 kW 
Soudobost pro skupinu bytů                  dle ČSN 33 2130, Příloha 2  
Elektrizace bytů                                    stupeň B 
Max. soudobý příkon bytu                    11,0 kW 
Soudobost pro skupinu bytů                 dle ČSN 33 2130, Příloha 2 
                                                                                                           
Budovy pro podnikatelské aktivity: 
 
Pro potřebu výpočtu bylo stanoveno kvalifikovaným odhadem měrné zatížení soudobým příkonem 10 
W/m2 podlahové plochy.  
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                   Byty             Podnikatelské aktivity       Výpočtový výkon Stavební 
   Plocha    Počet    Pb     β             m2    Pp     (W/m2)               KW 

1001 2 11,0                7,20 

1002 2 7,0             4,60 

1003 14 7,0           32,20  

1004 1 11,0                                 3,60                 

1006 3 7,0             6,90 

1007 2 11,0              7,20   

1008 9 7,0           20,70  

1009    2100/600 10                          6,00 

1010           6400/1900 10                        19,00           

1013 1 7,0  5500/600 10          2,30   +    6,00 

        Σ   34        0,33 8500/2500                      84,70  +   31,00 

 
Stávající rezervovaný výkon                                                               202,00 kW 
 
Plochy bytové zástavby                                                                        84,70 kW  
 
Plochy pro podnikání a výrobu                                                             31,00 kW 
 
Veřejné osvětlení                                                                                    4,30 kW    
 
Celkem                                                                                    322,00 kW 
 
Při  konečném   výpočtovém  výkonu  322,00 kW by byly stávající  transformátory obce vytíženy na 143,8 
% jejich jmenovitého výkonu.  
 
     Návrh řešení: 
  
            Stávající transformační stanice ozn.T1 a T2  budou s postupující výstavbou nově osazovány 
transformátory 250 kVA  a nově přezbrojeny jištěním na straně VN/NN. 
 
            S ohledem na rozšíření návrhových ploch pro výstavbu a plochy pracovních aktivit bude část 
plochy č.1003, část plochy č.1004 a plochy č., 1006, 1007 a 1010 napojeny na stávající trasy distribučních 
rozvodů NN. 
            Plochy č.1002, 1009 a část plochy č.1003 budou napojeny prodloužením stávajících tras rozvodů 
NN. Nové trasy NN budou vybudovány pro návrhové plochy č.1001, 1008 a část plochy č.1004. 
 
            Trasy VO budou umístěny souběžně s trasami NN, na rozvojových plochách č.1003, 1004 a 1008 
budou provedeny zemním kabelem a sadovým stožárem+výbojkové svítidlo.    

 
 
Zásobování teplem 

Koncepce zásobování teplem je řešena na základě systému lokálního vytápění rodinných domků 
a samostatných kotelen pro objekty občanské vybavenosti a podnikatelské sféry. Se systémem 
centrálního vytápění se neuvažuje. 

Palivo – energetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat využití zemního plynu pouze 
s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie jen v nezbytné míře. 
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Návrh: 
Obec Věžky je zásobena zemním plynem, proto navržené řešení počítá s postupným  napojením 

95% obce na plynovodní rozvody v oblasti celého řešeného území. Vytápění elektřinou je uvažováno 
pouze jako doplňková možnost vytápění. Plynofikované zdroje v řešeném území budou osazovány kotly 
s vysokou účinností a nízkým obsahem NOX ve spalinách. 

V budoucnu lze rovněž počítat s využíváním netradičních zdrojů energie, jako jsou: sluneční 
kolektory zvl. pro přípravu TUV, tepelná čerpadla apod.. 
 
 

Zásobování plynem 
ÚPD respektuje stávající trasy STL plynovodu. Jsou respektována i jejich ochranná a 

bezpečnostní pásma.  
ÚPD respektuje stávající rozvody STL po obci včetně přívodního řadu a navrhuje jejich 

rozšíření v rámci výstavby nových lokalit. 
V ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby při provádění pravidelné údržby a 

při odstraňování poruch nebyla ničena příp. poškozována. 
 
Návrh: 
Návrh ÚPD respektuje stávající rozvody VTL v k.ú. obce Věžky a rovněž STL plynovod v obci. 

Navrhované lokality budou napojeny na stávající STL plynovodní síť jejím prodloužením. 
 
 
Bilance potřeby plynu pro stávající a navržené objekty bydlení, vybavenosti a výroby 
(odborný odhad zpracovatele) 
 
 
A) Obyvatelstvo 
V obci Věžky je plyn v převážné míře využíván pro TUV, vytápění a vaření v rodinných domcích 

– kategorie obyvatelstvo (celkem 91 b.j.). ÚPN předpokládá 95% plynofikaci obce. 
-TUV+vaření+vytápění 
74 RD x 2,5 = 185 m3.h-1 
74 RD x 3000=222000 m3.r-1 
 
-TUV+vaření 
11 RD x 1,8 = 19,8 m3.h-1 
11 RD x 500=5500 m3.r-1 
zbytek objektů je plněn elektrifikovaných, případně využívá jiné zdroje energie 
 
Obyvatelstvo celkem:  

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 
stav 204,5 227500 
celkem 204,5 m3.h-1 227500 m3.r-1 

 
 
B) Maloodběry 

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 
OÚ+sál 
Požární zbrojnice 
Výroba potravinářských tekutin 
Výrobní aktivity 
Prodejna 
ZS SALIX MORAVA 

 10000 
3000 

10000 
50000 
6000 

12500 
celkem  91500 m3.r-1 
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C) Velkoodběry a střední odběry 
Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 
stav  0 
celkem  0 m3.r-1 

D) Rekapitulace bilance 

Věžky Počet odběratelů tis. m3/r m3/hod. 

obyvatelstvo 

maloodběry 

velkoodběry a střední 
odb. 

 

 

 

227,5 

91,5 

0 

 

Celkem:  319,0  
 

Celkový odběr zemního plynu je cca: 319,0 tis. m3/r. 
 

Veřejné osvětlení 
Stávající koncepce VO nebude v zásadě měněna, při rekonstrukci el. energie doporučuji 

pokračovat i s obnovením veřejného osvětlení, dle možností rozvody ukládat s kabelovým rozvodem NN 
do země . V okrajových částech obce lze ponechat rozvody VO vzdušným vedením spolu s rozvody NN. 
Návrh dále předpokládá vybudování VO v místech územního rozvoje obce. 

 

Státní telefon 
V současné době je obec Věžky plně telefonizována novými rozvody. Stávající stav umožňuje 

napojení návrhových ploch na stávající rozvody telef. sítě.  

 

Místní rozhlas 
Místní rozhlas je v obci ve vyhovujícím stavu. Rozhlasová ústředna je umístěna v budově 

obecního úřadu. Po obci je rozveden vzdušným vedením spolu s vedením NN. S prováděním 
rekonstrukce a kabelizací linek spojových bude rozvod místního rozhlasu souběžně uložen do země, 
případně zvolena technologie bezdrátového spojení, čímž dojde ke zlepšení vzhledu obce. 

 Pro nově navrhovaná území budou rozvody místního rozhlasu  rozšířeny. 

 

Dálkové kabely 
Katastrem obce prochází dle vyjádření Střediska ochrany kabelových sítí následující trasy 

dálkových kabelů: 
-trasa DOK Přerov-Bochoř 
(umožnit realizaci navržené přeložky v souvislosti s výstavbou přeložky silnice II/436). 
Trasa tohoto dálkového kabelu musí být respektována. 
Jakákoliv stavební činnost v blízkosti této trasy musí být předem projednána se správcem sítě – 

ČESKÝ TELECOM a.s.,Středisko ochrany kabelových sítí, Fr. Stupky 18, Olomouc. 
Uvedené trasy dálkových kabelů musí být respektovány. 
 
Radioreléové spoje 
Katastrálním územím obce Věžky neprochází žádná provozovaná RR trasa. 
Na k.ú. Věžky nejsou umístěny žádné základnové stanice mobilních operátorů. 
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d) informace o výsledcích vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území spolu 

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

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

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

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí je členěno 
po jeho jednotlivých základních složkách 

Vlivy na ovzduší 

Hlavní pozitivní vlivy: 
1) Dokončení přechodu lokálních topenišť na ekologičtější způsob vytápění (plynofikace) 

přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v obci. 

Hlavní negativní vlivy: 
Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají, takže by měl být garantován princip, že 

nedojde ke zhoršení kvality ovzduší nad přípustnou míru. 

Vlivy na vodu 

Hlavní pozitivní vlivy: 
1) Vybudování kanalizačního systému s napojením na ČOV se projeví ve snížení zatížení 

povrchových i podzemních vod komunálními odpadními vodami. 

Hlavní negativní vlivy: 
Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají. 

Vlivy na půdu a reliéf 

Hlavní pozitivní vlivy: 
1) Realizace navrhovaného ÚSES významně přispěje k protierozní ochraně území. 

Hlavní negativní vlivy: 
Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají. 

Vlivy na krajinu a obytné prostředí 

Hlavní pozitivní vlivy: 
1) Navrhované vegetační úpravy krajiny (vytváření ÚSES, výsadby a rekonstrukce 

stromořadí) posílí celkovou ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny a napomohou zvýšení 
biologické diverzity a uchování přirozeného genofondu krajiny. 

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

Hlavní negativní vlivy: 
Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají. 
Výrazným zásahem do vzhledu krajiny bude navržený systém ohrázování obce.  
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Ochrana z hlediska radonového nebezpečí 
-zastavěná část města se nachází v oblastech s velmi nízkým a nízkým radonovým 

rizikem. Zbylá část k.ú.  se také nachází v oblasti velmi nízkého, nízkého a středního rizika.  
 
Tento obecný vývod musí být při případné stavební činnosti upřesněn měřením pro 

každý pozemek zvlášť. Grafická dokumentace k výše citovanou práci je k nahlédnutí u stavebních 
úřadů. 

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

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

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona č. 
10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze 
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

Struktura půdního fondu v území 

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

VĚŽKY plocha  
(ha) 

podíl ploch  
(%) 

Výměra celkem 240,5
1 

100,0
0 

Zemědělská půda celkem 216,1
1 89,85 

z toho orná půda  
zahrady 
sady 
trvalé travní porosty 

204,8
2 

8,15 
2,78 
0,36 

85,16 
3,39 
1,16 
0,15 

Lesní pozemky 1,02 0,42 

Vodní toky a plochy 3,59 1,49 

Zastavěné plochy 4,48 1,86 

Ostatní plochy 15,31 6,37 

 

Řešené území má charakter zemědělsky intenzivně využívané krajiny. Devět desetin celkové 
rozlohy katastru pokrývá zemědělská půda, která je v drtiví převaze zorněna. Ostatní kultury mají řádově 
menší zastoupení. 
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Bonitované půdně ekologické jednotky 

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

l. místo - Klimatický region 

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

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

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

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

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

Z hlavních půdních jednotek se v řešeném území nacházejí: 

58 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně 
příznivé, při odvodnění příznivé. Nachází se na značné výměře katastru obce podél Svodnice, 
mlýnského náhonu i Moštěnky, leží na nich polovina zastavěného území obce. Jsou zařazeny do II. 
stupně ochrany ZPF. 

59 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; těžké až velmi těžké, vláhové poměry 
nepříznivé, při odvodnění příznivější. Nachází se na značné výměře katastru leží, na nich polovina 
zastavěného území obce. Jsou zařazeny do III. stupně ochrany ZPF. 

60 - Lužní půdy na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, vláhové poměry příznivé 
až sklon k převlhčení. Nachází se v menší výměře na jižním okraji katastru. Jsou zařazeny jako 
nejúrodnější půdy do I. stupně ochrany ZPF 

61 - Lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech; těžké až velmi těžké, obvykle se 
sklonem k převlhčení. Nachází se v jihovýchodní části katastru. Mezi Mlýnským náhonem a 
Moštěnkou. Jsou zařazeny do II. stupně ochrany ZPF 

 

Investice do půdy 

Značná  část zemědělské půdy severovýchodně a východně od zastavěného území obce byla v 
minulosti odvodněna. Odvodňovací detail je majetkem vlastníků pozemků.  

 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská prvovýroba v území je zaměřena na rostlinnou produkci kterou tu realizuje 
zemědělské družstvo Salix Horní Moštěnice. Stavby zemědělské prvovýroby se v území nenachází. 
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Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda v katastru mimo zastavěné území je v převážné většině sloučena do velkých 
celků orné půdy. Půdu obhospodařuje zemědělské družstvo Salix Horní Moštěnice.  

V řešeném území byly zpracovány pouze jednoduché pozemkové úpravy. 

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

K zajištění ekologické stability byl pro k.ú. Věžky v roce 1993 zpracován v rámci širšího území 
generel lokálního územního systému ekologické stability. Pro územní plán byl tento systém upraven a 
doplněn. 

 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán navrhuje ve Věžkách lokality záboru zemědělské půdy pro: 

• bydlení v rodinných domech, 
• výrobu, 
• ČOV, 
• sport, 
• vodohospodářská opatření, 
• dopravu, 
• zeleň. 

Výběr lokalit provázela snaha o co nejmenší narušení zemědělského využívání rozsáhlých 
nezastavěných ploch, proto jsou lokality záboru v maximální možné míře situovány na pozemky uvnitř 
současně zastavěného území a na pozemky bezprostředně na ně navazující. 

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

Část navrhovaných lokalit záboru ZPF se nachází na pozemcích, které byly v minulosti 
odvodněny. Při výstavbě na odvodněných pozemcích je nutné prověřit funkčnost melioračního detailu, aby 
při jeho narušení nedošlo k podmáčení širšího okolí lokality. 

 

Lokalita č. 1 - plocha o celkové rozloze 0,51 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů při 
jižním okraji obce. Je tvořena ornou půdou ve II. a III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,04 ha, ha zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.61/3,61/4 

Lokalita č. 2 - plocha o celkové rozloze 0,46 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů při 
severním okraji obce. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy 
činí cca 0,04 ha, ha zbývající části pozemků budou využity jako zahrady.  

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.81/1,78/1 

Lokalita č. 3 - plocha o celkové rozloze 1,92 ha, určená pro výstavbu 12 rodinných domů při 
v severní části obce se nachází částečně uvnitř, částečně vně současně zastavěného území. ZPF je 
v lokalitě zastoupen 1,80 ha orné půdy a zahrad ve II. třídě ochrany, část lokality tvoři ostatní plochy. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,24 ha zbývající části pozemků budou využity jako 
zahrady. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.3/1,3/4,7/3 

Lokalita č. 4 - plocha o celkové rozloze 1,10 ha, určená pro výstavbu 3 rodinných domů 
v jihozápadní části obce se nachází částečně uvnitř, částečně vně současně zastavěného území hranici. 
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ZPF je v lokalitě zastoupen 0,27 ha orné půdy a zahrad ve II. třídě ochrany, část lokality tvoři ostatní 
plochy. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,06 ha zbývající části pozemků budou využity 
jako zahrady. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.64/3,64/4 

Lokalita č. 5 - neobsazeno. 

Lokalita č. 6 - plocha o celkové rozloze 0,36 ha, určená pro výstavbu 3 rodinných domů při 
východním okraji obce. Je tvořena ornou půdou ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,06 ha, ha zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.189,190/1,190/2,191 

Lokalita č. 7 – plocha o celkové rozloze 0,35 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů při 
jihovýchodním okraji obce. Je tvořena ornou půdou ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,04 ha, ha zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.292 

Lokalita č. 8 – plocha o celkové rozloze 1,03 ha, určená pro výstavbu 7 rodinných domů při 
jižním okraji obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,14 ha, ha zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.296,48/1,49,50 

Lokalita č. 9 – plocha o celkové rozloze 0,21 ha v severní části obce, určená pro rozvoj 
výrobních aktivit v území. ZPF je v lokalitě zastoupen 0,06 ha zahrad ve II. třídě ochrany, část lokality tvoři 
ostatní plochy. Zabrána bude veškerá zemědělská půda. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.15/2 

Lokalita č. 10 – plocha o celkové rozloze 0,64 ha západně od obce, určená pro rozvoj výrobních 
aktivit v území. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita 
částečně zasahuje na odvodněné pozemky. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.69 

Lokalita č. 11 – plocha o celkové rozloze 1,18 ha jihozápadně od obce, určená pro výstavbu 
čistírny odpadních vod. Je tvořena ornou půdou ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

ČOV je navržena na k.ú. obce Věžky, v západní části řešeného území při vodním toku Svodnice. 
V návrhu lokalizace a plošného vymezení ČOV-Věžky je uvažováno se soustavou tří nádrží 
Biologických rybníků s mechanickým předčištěním v Sedimentační nádrži. Ředění čerstvou vodou 
bude prováděno z vodoteče do první, případně druhé komory Biologického rybníka. Vyčištěné 
odpadní vody budou svedeny do vodoteče.  Při vhodném uspořádání a dimenzování lze biologickým 
rybníkům ukládat i další vodohospodářskou úlohu, kterou nezvládá žádné jiné čistírenské zařízení. 
Jde o tlumení odtoku a částečné čištění dešťových vod. Pro tuto funkci je proto vhodné dešťové vody 
z kanalizace oddělovat před citlivou první nádrží a vést je do druhé nádrže, vybavené patřičným 
retenčním prostorem. Lokalizace ČOV vychází ze systému stávající a navržené gravitační kanalizace 
obce. 
Dále budou v návrhové lokalitě provedeny příslušné vegetační úpravy v prostoru Biologických rybníků 
a vodoteče.  

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.304 

Lokalita č. 12 – plocha o celkové rozloze 0,73 ha při severovýchodní hranici obce, určená pro 
vybudování sportoviště. Je tvořena ornou půdou ve II. a III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
lokality. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.182/8,182/9,182/7 

Lokalita č. 13 – plocha o celkové rozloze 4,12 ha je určena pro vybudování protipovodňové 
ochranné hráze kolem obce z jihu, východu a severu. Je tvořena ornou půdou a zahradou ve II. a III. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita okrajově zasahuje na odvodněné pozemky. 
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Lokalita je situována na pozemcích: p.č.304,300,296,292,176,167,81/1,80/1,80/2,74/1, 

Lokalita č. 14 – plocha o celkové rozloze 0,25 ha v severní části katastru, určená pro 
vybudování části dálnice D1 a doprovodné účelové komunikace. Je tvořena ornou půdou ve II. a III. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Lokalita se nachází na odvodněných pozemcích. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.129/1,129/2,356,132,167 

Lokalita č. 15 – plocha o celkové rozloze 0,21 ha v severní části katastru, určená pro přeložku 
toku Svodnice, ke které dojde v souvislost s výstavbou účelové komunikace. Je tvořena ornou půdou ve II. 
a III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality, avšak původní trasa potoka bude rekultivována 
zpět na ornou půdu. Lokalita se nachází na odvodněných pozemcích. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.129/1 

Lokalita č. 16 – plocha o celkové rozloze 0,73 ha ve dvou segmentech severozápadně od obce 
a v severním cípu katastru je určena pro přeložku silnice II/436. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. Segment v severní části katastru se nachází na 
odvodněných pozemcích. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.74/1,72,80/1,98 

Lokalita č. 17 – plocha o celkové rozloze 0,14 ha určená pro vybudování účelové komunikace 
podél ohrázování severovýchodně od obce. Jedná se o ornou půdu ve II a III. třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. Lokalita částečně zasahuje na odvodněné pozemky. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.167 

Lokalita č. 18 – plocha o celkové rozloze 0,13 ha určená pro vybudování účelové komunikace 
podél ohrázování jihovýchodně od obce. Jedná se o ornou půdu ve III. třídě ochrany. Zabrána bude celá 
výměra lokality.  

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.292 

Lokalita č. 19 – plocha o celkové rozloze 0,13 ha určené pro rozšíření stávající místní 
komunikace v severní části obce. ZPF je v lokalitě zastoupen 0,12 ha orné půdy a zahrad ve II. třídě 
ochrany, částečně uvnitř, částečně vně současně zastavěného území. Zabrána bude veškerá zemědělská 
půda. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.1/1,1/2,2,3/1,3/4,7/3,343/2, 

Lokalita č. 20 – plocha o celkové rozloze 0,02 ha určené pro rozšíření stávající místní 
komunikace v jižní části obce. ZPF je v lokalitě zastoupen 0,01 ha orné půdy ve II. třídě ochrany, částečně 
uvnitř, částečně vně současně zastavěného území. Zabrána bude veškerá zemědělská půda. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.61/4,61/3,63/1 

Lokalita č. 21 – plocha o celkové rozloze 0,15 určená pro výsadbu sídelní zeleně 
severozápadně od obce. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.74/1 

Lokalita č. 22 – plocha o celkové rozloze 0,06 určená pro výsadbu sídelní zeleně při 
severovýchodním okraji obce. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
lokality. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.81/1 

Lokalita č. 23 – plocha o celkové rozloze 0,21 určená pro výsadbu pásu krajinné zeleně kolem 
areálu navrhované čistírny odpadních vod jihozápadně od obce. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.304 

Lokalita č. 24 – plocha o celkové rozloze 0,06 určená pro výsadbu sídelní zeleně při 
severovýchodním okraji obce. Jedná se o zahradu ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 
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Lokalita je situována na pozemcích: p.č.23 

Lokalita č. 25 – plocha o celkové rozloze 0,08 určená pro umístění místní obslužné komunikace 
podél plochy sportu v severovýchodní části obce. Jedná se o ornou půdu ve II. a III. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.182/8,182/9,182/7 

Lokalita č. 26 – plocha o celkové rozloze 0,58 určená pro umístění plochy krajinné zeleně 
v místě zpustlé plochy sadu, který je v majetku obce v severovýchodní části obce. Jedná se o ornou půdu 
ve II.  třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.159/1,159/2 

Lokalita č. 27 – plocha o celkové rozloze 3,42 určená pro umístění plochy krajinné zeleně 
rekreační v místě zpustlé stavby rodinného domu , který je v majetku soukromého investory, který zde 
připravuje vybudování objektů a ploch turistického ruchu v návaznosti na agroturistiku, vodní plochy, a 
další vhodné aktivity podporující oživení území. Jedná se o ornou půdu ve II. a III.  třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. 

Lokalita je situována na pozemcích: p.č.230 

 

Územní plán navrhuje v řešeném území lokality ke změně funkčního využití celkem 19,85 ha 
pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 15,69 ha, 
zbývající výměra bude využita jako zahrady u objektů bydlení. 

 

Předpokládaný zábor ZPF pro plochy krajinné zeleně (ÚSES) 

Zábory pro realizaci základních prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) byly vyhodnoceny pouze 
orientačně. Konečné výměry a lokalizace lze upřesnit pouze při realizaci pozemkových úprav, kde jsou 
prvky ÚSES součástí polyfunkční kostry. Územní plán předpokládá pro biocentra zábor 2,46 ha, pro 
biokoridory 4,28 ha. Interakční prvky budou realizovány převážně pouze jako případná změny kultury opět 
v rámci komplexních pozemkových úprav - zejména v rámci cestní sítě a protierozních opatření. Výjimkou 
je IP 7 – větrolam podél východní hranice obce, pro který se předpokládá zábor 1,59 ha.  

 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených záborem 
ZPF 

 

BPEJ třída ochrany zemědělské půdy 

3.58.00 II. 

3.59.00 III. 

3.61.00 III. 
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Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 
Zábor ZPF pro stavební funkce a zeleň    

      

Označení lokality       
Celková výměra 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území 
Kód BPEJ 

kultura 

Výměra (ha) 
Třída ochrany 

ZPF 

1  bydlení v RD    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  orná 0,38   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,13   
           

    výměra  ZPF celkem   0,51   

0,51   z toho zábor   0,04   

2  bydlení v RD    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  orná 0,32   
       zahrada 0,14   
           

    výměra  ZPF celkem   0,46   

0,46   z toho zábor   0,04   

3  bydlení v RD    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  orná 1,68   
       zahrada 0,12   
           

    výměra  ZPF celkem   1,80   

1,92   z toho zábor   0,24   

4  bydlení v RD    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,12   
       zahrada 0,15   
           

    výměra  ZPF celkem   0,27   

0,27   z toho zábor   0,06   

6  bydlení v RD    3.59.00  III 

     mimo zastavěné území  zahrada 0,36   
           

    výměra  ZPF celkem   0,36   

0,36   z toho zábor   0,06   

7  bydlení v RD    3.59.00  III 

     mimo zastavěné území  orná 0,35   
           

    výměra  ZPF celkem   0,35   

0,35   z toho zábor   0,04   

8  bydlení v RD    3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,70   
       zahrada 0,33   
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    výměra  ZPF celkem   1,03   

1,03   z toho zábor   0,14   

9  výroba    3.58.00  II 
     v zastavěném území  zahrada 0,06   
           

0,21   zábor   0,06   

10  výroba    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  orná 0,64   
           

0,64   zábor   0,64   

11  ČOV    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  orná 2,14   
           

2,14   zábor   2,14   

12  sport    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  orná 0,09   

       3.59.00  III 
     v zastavěném území  orná 0,10   
     mimo zastavěné území  orná 0,54   
           

0,73   zábor   0,73   

13  protipovodňová hráz    3.58.00  II 

≈    mimo zastavěné území  orná 2,10   
       zahrada 0,05   

       3.59.00  III 
     mimo zastavěné území  orná 1,97   
           

4,12   zábor   4,12   

14 
 doprava - dálnice 
D1     3.58.00  II 

≈ 
 a účelová 
komunikace  mimo zastavěné území  orná 0,12   

       3.59.00  III 

     mimo zastavěné území  orná 0,13   
           

0,25   zábor   0,25   

15  přeložka potoka    3.58.00  II 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,10   

       3.59.00  III 

     mimo zastavěné území  orná 0,11   
           

0,21   zábor   0,21   

16  doprava - přeložka     3.58.00  II 
≈  silnice II/436  mimo zastavěné území  orná 0,73   
           

0,73   zábor   0,73   

17  doprava - účelová    3.58.00  II 
≈  komunikace  mimo zastavěné území  orná 0,03   
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       3.59.00  III 

     mimo zastavěné území  orná 0,11   
           

0,14   zábor   0,14   

18  doprava - účelová    3.59.00  III 
   komunikace  mimo zastavěné území  orná 0,13   
           

0,13   zábor   0,13   

19  doprava - místní    3.58.00  II 
   komunikace  v zastavěném území  orná 0,01   
       zahrada 0,02   
     mimo zastavěné území  orná 0,08   
       zahrada 0,01   
           

0,13   zábor   0,12   

20  doprava - místní    3.58.00  II 
   komunikace  v zastavěném území  orná 0,01   
           

0,02   zábor   0,01   

21  sídelní zeleň    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,15   
           

0,15   zábor   0,15   

22  sídelní zeleň    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,06   
           

0,06   zábor   0,06   

23  krajinná zeleň    3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 1,44   
           

1,44   zábor   1,44   

24  sídelní zeleň    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  zahrada 0,06   
           

0,6   zábor   0,06   

25 doprava-místní     3.58.00  II 

  komunikace  mimo zastavěné území orná 0,04   

      3.59.00  III. 

      orná 0,04   

0,08   zábor   0,08   

26 Krajinná zeleň     3.58.00  II 

    mimo zastavěné území orná 0,58   

0,58   zábor   0,58   

27 Krajinná zeleň     3.59.00  III 

 ≈ rekrační  mimo zastavěné území orná 0,72   

      3.61.00  II. 
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      orná 2,70   

3,42   zábor   3,42   

Výměra navrhovaných lokalit záboru ZPF celkem     19,85   

Reálný zábor ZPF celkem     15,69   

      
≈ - lokalita se 
nachází na 
odvodněných 
pozemcích      
 
 
Zábor ZPF pro ÚSES    

     

Označení prvku ÚSES Účel záboru Kultura BPEJ, třída ochrany Dotčená výměra ZPF 
(ha) 

BC 1  lokální biocentrum  orná  3.58.00 (II) 0,12 
BC 2  lokální biocentrum  orná  3.58.00 (II) 1,84 
BC 3  lokální biocentrum  orná  3.58.00 (II) 0,50 

 3.58.00 (II) BK 1  lokální biokoridor  orná 
 3.59.00 (III) 

0,56 

BK 2  lokální biokoridor  orná  3.59.00 (III) 0,09 
BK 3  lokální biokoridor  orná  3.59.00 (III) 0,28 
BK 4  lokální biokoridor  orná  3.59.00 (III) 0,18 

 3.58.00 (II) 
 3.59.00 (III) 

BK 5  lokální biokoridor  orná 

 3.61.00 (III) 

1,08 

 3.58.00 (II) BK 6  lokální biokoridor  orná 
 3.59.00 (III) 

0,87 

 3.58.00 (II) BK 7  lokální biokoridor  orná 
 3.59.00 (III) 

1,22 

 3.58.00 (II) IP 7  interakční prvek  orná, zahrada 
 3.59.00 (III) 

1,59 

Celkem     8,33 

 

 

 

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

V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní pozemky dle 
evidence katastru nemovitostí o celkové výměře 1,02 ha. K záboru pozemků určených k plnění funkce 
lesa nedochází. 

 


