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ÚVOD  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Územní plán obce Vlkoš byl zpracován dle Zákona č. 50/1976 Sb. ve znění 
zák.č.83/1998, o územním plánování a stavebním řádu. Zadávacím dokumentem pro 
zpracování návrhu územního plánu bylo Zadání návrhu územního plánu zpracované na 
podkladě vyhodnocení připomínkového řízení po projednání Urbanistické studie nahrazující 
koncept územního plánu Referátem regionálního rozvoje OKÚ Přerov (pověřeným obcí Vlkoš 
zajištěním pořízením ÚPNO) v září 2000  a schválené Zastupitelstvem obce Vlkoš dne 28. 12. 
2000. Územní plán obce Vlkoš byl schválen zastupitelstvem obce Vlkoš dne 27. 2.2004. 

Úprava územního plánu dle Zákona č. 183/ 2006 Sb. je podmínkou pro trvání platnosti 
územního plánu i v době platnosti tohoto zákona. 

V úpravě územního plánu je začleněna Změna č. 1 a prvky návrhu vyplývající ze  Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje.  

PODKLADY 

MAPOVÉ PODKLADY  

 Katastrální mapa digitalizovaná firmou GEODES s.r.o Olomouc na podkladě rastrových 
katastrálních map  poskytnutých Katastrálním úřadem, územní pracoviště Přerov, doplněná 
výškopisem dle rastrových map výškopisu poskytnutých katastrálním úřadem Opava, pro návrh 
úpravy ÚP s aktualizací polohopisu na podkladě aktualizované katastrální mapy poskytnuté 
pracovištěm GIS magistrátu města Přerova  

 Rastrová základní mapa (RZM) 1:50000 poskytnutá Zeměměřičským úřadem Praha pro  výkres 
širších vztahŧ  v návrhu úpravy ÚP. 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

PRO ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VLKOŠ, 1999           

 Územní plán VÚC Olomoucké aglomerace (Terplan Praha) schválený v r.1997 

PRO ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU, 2007 

 Územní plán VÚC olomoucké aglomerace upravený v souladu s § 187 Zákona č. 183/2003 Sb. (12/2006) 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ing. arch. J. Haluza a kol., 10/2007) – www prezentace 

 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (Atelier T-plan, 10/2007) – www prezentace 

DALŠÍ  PODKLADY:   

PRO ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VLKOŠ, 2001          

 Terénní prŧzkum zpracovatele a aktualizace (1996-2001) 

 Informace představitelŧ obce (starosta, členové zastupitelstva) 

 Statistické údaje (ČSÚ a podklad pořizovatele)  

 Podklady a informace vybraných orgánŧ státní správy, správcŧ sítí TI a dalších zařízení 
příslušných subjektŧ projektanty  

 Generel lokálního ÚSES (RNDr Tomáš Ehl) 

 Údaje o kvalitě ZPF (BPEJ), návrh Jednoduchých pozemkových úprav - Pozemkový úřad 
Přerov  

 Informace o vodních tocích a melioracích  (ZVS, dříve SMS Přerov )  

 Podklady o záplavových územích - vyhlášené Q100 (pŧvodní), předběţné stanovení nového 
záplavového území (OKÚ Přerov, Povodí Moravy Brno 1997, TERPLAN Praha 1998)  
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 Změna OP vodních zdrojŧ Tovačov – Troubky – Brodek u Přerova, OP vodních zdrojŧ  Břest, 
Břestský les, Plešovec 

 Dokumentace pro přípravu investic v obci, především sítí TI, převáţně realizovaných a 
zaměření  skutečného provedení   

 Mapa cykloturistických tras střední Moravy 

 Územní generel cykloturistických tras regionu střední Moravy (ÚDIMO Ostrava 1998)  

 SÚP Vlkoš - předchozí ÚPD (část hlavního výkresu )  

PRO ZMĚNU Č.1 A ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ ZMĚNY Č.1, 2007 

 ÚTP a ÚAP Olomouckého kraje – údaje dostupné na www stránkách Olomouckého kraje 

 Základní statistické údaje ze SLDB 2001 a další dostupné na www stránkách ČSÚ  

 Dílčí údaje o technické infrastruktuře a BPEJ pro UAP ORP Přerov poskytnuté pracovištěm GIS 
MMPR příp. zpracovatelem ÚAP na základě pověření pořizovatele  

 Dílčí podklady pro aktualizaci kanalizace - Obec Vlkoš, Aquaplan Lipník n/B  

 Modernizace ţelezniční trati Brno – Přerov – situace 1:10000 (SUDOP Brno, 03/2007)  

 Souhrnné řešení D1 – stavba 0136 Říkovice - Přerov (výřez situace - podklad ŘSD Brno) 

 Studie odtokových poměrŧ na potoce Říka (Agroprojekt Olomouc, ing. Lepař, 5/2005)  

 Kolaudační rozhodnutí DTS 92080 a přípojky VN 220kV (5/2007).  

 Informace obce o připravovaném záměru Cyklostezky Moštěnka  

 Doplňující terénní prŧzkum  

 Informace představitelŧ obce 

POUŽITÉ ZKRATKY 

BC  Biocentrum 
BK  Biokoridor 
BPEJ  Bonitovaná pŧdně ekologická jednotka 
ČOV  Čistírna odpadních vod 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
FVE  Fotovoltaická elektrárna 
IP  Interakční prvek 
KN  Katastr nemovitostí 
KM  Katastrální mapa 
k.ú.  Katastrální území 
KÚOK  Krajský úřad Olomouckého kraje 
ORP  Obec s rozšířenou pŧsobností 
OZE  Obnovitelný zdroj energie 
PD  Projektová dokumentace 
TS  Trafostanice 
TI  Technická infrastruktura 
ÚAP  Územně analytické podklady 
ÚP  Územní plán 
ÚPD  Územně plánovací dokumentace 
ÚPD VÚC Územně plánovací dokumentace velkého územního celku  
ÚPN VÚC Územní plán velkého územního celku 
ÚPNO  Územní plán obce 
US  Urbanistická studie (zde - nahrazující koncept územního plánu) 
ÚSES  Územní systém ekologické stability  
VPD, VPP Vzletová a přistávací dráha, vzletový a přistávací prostor 
ZPF  Zemědělský pŧdní fond 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
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II/A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ 

SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM 

II/A.1. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A  ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE schválená usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 17.5.2006, 
stanovuje tyto úkoly pro územní plánování s dopadem na řešení  úpravy územního plánu obce 
Vlkoš. 

 ŢD1 - Koridor konvenční ţelezniční dopravy Brno – Přerov 

 P6 - Koridor zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63 Hrušky–Příbor 

 Obecné zásady reţimu v záplavových územích: Vymezovat zastavitelné plochy v 
záplavových územích jen ve výjimečných a zvlášť odŧvodněných případech. Odŧvodnění 
návrhu na území obce Vlkoš: ve východní části obce se jedná o návrh zastavitelných ploch 
malého rozsahu a lokálního významu, nepřesahujících obalovou křivku stávající zástavby 
územně stabilizované obce a situovaných v okrajové oblasti záplavového území. Součástí 
územního plánu je návrh ochrany ohroţené části obce protipovodňovou hrází v souladu 
s ÚPD vyššího územního celku (konkrétně v době zpracování dosud platného ÚPNO dle 
ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace ve znění 1. změny a v době návrhu úpravy ÚP obecně 
dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje)  

 Z tohoto dokumentu dále vyplývá, ţe obec Vlkoš leţí v širším prostoru rozvojové osy OS56 
(Katowice –) hranice ČR – Ostrava – Břeclav – hranice ČR (– Wien)  

 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE: Rozvoj území bude respektovat 
koridory, záměry a další zásady stabilizované v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 
kraje: 

 Modernizace ţelezniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě 

 Silnice II/436 na území obce ve stabilizované trase – není plně v souladu se ZÚR OK: 
přeloţka silnice navrţená v souvislosti se stavbou D1 dle ZÚR OK, která je vymezena i 
jako veřejně prospěšná stavba, dle ZÚR OK zasahuje aţ do severní části zastavěného 
území obce. Pro účel úpravy územního plánu byla navrhovaná trasa ověřována 
v aktuální dostupné PD přípravy stavby, dle těchto podkladŧ bylo potvrzeno, ţe stavba 
do území obce Vlkoš nezasahuje, ve shodě s dosud platným územním plánem. 

 Koridory technické infrastruktury nadmístního významu: VVTL plynovod TRANSGAS a 
záměr zdvojení plynovodu v souběhu se stávající trasou,stávající zásobovací řad 
vodovodu, stávající dvojité vedení VVN 220 kV, radioreléová trasa Holý kopec - Kojál.  .   

 Ochrana loţisek nerostných surovin dle Horního zákona v jihozápadní části k.ú. Vlkoš u 
Přerova, dle návrhu ZÚR OK s podmíněnou či částečnou vyuţitelností 

 Stávající ochranná pásma vodních zdrojŧ a CHOPAV 

Rozvoj obce, přiměřený jiným charakteristikám území včetně rizik, je podpořen polohou 
obce v sousedství rozvojové oblasti RO6 – Přerov a v blízkosti rozvojové osy OS5 – Přerov – 
Kroměříţ – Zlín vymezených  v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje. Území obce 
nezasahuje do specifických oblastí vymezených v ZÚR OK. 
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Další rozvojové dokumenty 

 PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE (PRÚOOK) 

Z PRÚOOK nevyplývají konkrétní územní poţadavky ovlivňující úpravu územního plánu 
Vlkoš. Pokud lze hodnotit postavení obce v rámci Olomouckého kraje jako okrajovou oblast 
centrální, silně urbanizované části, s výrazně venkovským charakterem, specifickým pro území 
střední Moravy, lze z obecněji formulovaných priorit dokumentu (a také s ohledem na to, ţe se 
jedná o úpravu územního plánu schváleného před zpracováním uvedeného dokumentu) 
aplikovat zejména tyto zásady PRÚOOK: 

 Modernizace zemědělství a rozvoj návazných činností 

 Mimoprodukční funkce zemědělství, rozvoj kulturní krajiny, zlepšení stavu ţivotního 
prostředí 

 Podpora malého a středního podnikání (zpracování místních surovin, podpora stávajících a 
vznik nových podnikatelŧ zaměřených na provoz místních drobných výrob a sluţeb, 
regenerace a vyuţití zchátralých zemědělských objektu a areálŧ. 

 Rozvoj, modernizace a rekonstrukce silniční sítě a ţelezniční dopravy  

 Udrţení základních sluţeb na venkově a v menších městech, sociální sluţby a zlepšování 
ţivotních podmínek 

 PLÁN ROZVOJE VODOVODŦ A KANALIZACE OLOMOUCKÉHO KRAJE v platném znění D le 
tohoto dokumentu je stávající vodovodní i kanalizační systém povaţován za stabilizovaný, bez 
předpokladu významnějších investic. Dokument je respektován, jsou doplněny jen krátké úseky 
místního významu pro potřebu některých zastavitelných ploch. 
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II/A.2. KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ 

Území obce   Vlkoš 

Správní obvod 2  Přerov 

Správní obvod 3   Přerov 

Kraj, NUTS3   Olomoucký kraj (CZ 071) 

NUTS2    Střední Morava (CZ 07)  

Obec Vlkoš je součástí Olomouckého kraje. Okrajová poloha na hranici se sousedním 
Zlínským krajem do jisté míry předurčuje i zájmové území.  

Funkci obce s rozšířenou pŧsobností vykonává Statutární město Přerov, po jiţní a 
západní hranici správního území obce vede i hranice obvodu ORP Přerov,  dále navazuje 
sousední správní obvod ORP Kroměříţ. 

Základní občanské vybavení veřejné infrastruktury je dostupné na vlastním území obce, 
v základním školství se vyuţívá kooperace s obcí Bochoř. Dojíţďka za vyšším občanským 
vybavením a pracovními příleţitostmi se soustřeďuje zejména na Přerov, zanedbatelné však 
také nejsou ani vazby na další okolní sídla, tj větší  sídla v bývalém okrese Kroměříţ (např. 
Chropyně) a vazby s obcí Věţky (ţelezniční zastávka, docházka dětí z  Věţek do školy ve 
Vlkoši) 

Obec je situovaná v sousedství rozvojové oblast RO6 Přerov a v širším prostoru i 
rozvojové osy RO5 - spojnici dvou rozvojových oblastí – Přerov a Zlín. Dostupnost pracovních 
příleţitostí, vyššího občanského vybavení, dopravních uzlŧ lze povaţovat za dobrou.  

Obec je členem Mikroregionu Moštěnka.  

SEZNAM SOUSEDNÍCH OBCÍ: 

ORP Přerov: Bochoř, Věţky, Říkovice 

ORP Kroměříţ: Chropyně, Záříčí, Kyselovice, Ţalkovice 

KOORDINACE ÚZEMNÍCH VAZEB SE SOUSEDNÍMI OBCEMI: 

BOCHOŘ, VĚŢKY, ŘÍKOVICE:  

 Koordinace cyklostezek (realizovaná cyklostezka Věţky – Vlkoš, připravovaná cyklostezka 
Mikroregionu Moštěnka a navazující trasy z obce Vlkoš), návaznost dalších veřejných 
prostranství v krajině zajišťujících prostupnost území.  

 Návaznost ÚSES na hranicích obcí na základě generelu ÚSES, který je podkladem pro 
ÚSES v územním plánu . 

 Technická infrastruktura: zásobování obce plynem z regulační stanice Bochoř 
prostřednictvím STL plynovodní sítě obce Věţky, přívodní řad vodovodu z hlavního řadu na 
území obcí Bochoř, Věţky. 

 Návaznost územní rezervy pro výhledovou moţnost přeloţky silnice II/436 – napojení do 
místa začátku přeloţky II/436 připravované v souvislosti se stavbou D1.  

KYSELOVICE 

 Návaznost územní rezervy pro výhledovou moţnost přeloţky silnice II/436. Ta jiţně od k.ú.  
Vlkoš u Přerova přechází do k.ú. Kyselovice ve dvou moţných koridorech – jeden s jen 
minimálním přesahem do k.ú. Kyselovice, druhý v delší trase, která mŧţe výhodně navázat 
na  moţný obchvat Kyselovic.  

CHROPYNĚ, ZÁŘÍČÍ, ŢALKOVICE:  

 Územní vazby jsou omezené jen na návaznost prvkŧ ÚSES na lokální úrovni.  
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Tyto systémy se oproti územnímu plánu obce před úpravou nemění, kromě doplnění a 
upřesnění sítě cyklostezek v rámci Mikroregionu Moštěnka. 

Návaznosti se dále týkají staveb vyplývajících z ÚPD vyšších územních celkŧ – tj. 
modernizace ţelezniční tratě č. 300 Přerov – Brno a zdvojení VVTL plynovodu Hrušky – Příbor 
v souběhu s stávající trasou. 

Jsou uvedeny limity přecházející hranice obcí – ochranná pásma vodních zdrojŧ, loţiska 
nerostných surovin, záplavové území, stávající vedení technické infrastruktury, ochranná pásma 
letiště Přerov. 

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

HLAVNÍ SILNIČNÍ SYSTÉM  

Dominantní dopravní osou řešeného území je silnice II/436 Kojetín – Chropyně – Přerov, 
která se navrţenou přeloţkou severně od obce (podél tratě Přerov – Brno) v cílovém stavu 
napojuje na silnici I/55 v MÚ křiţovatce severně od H. Moštěnic (V 1. etapě se předpokládá 
napojení do komunikačního systému Přerova - přes Lověšice a terminál kombinované přepravy 
do pŧvodní trasy). Silnice I/55 bude napojena na dálnici D1 v mimoúrovňovém uzlu u Dobrčic, kde 
dálnice současně kříţí ţelezniční tra´t Přerov – Břeclav. 

V územním plánu Vlkoš je uvedena územní rezerva pro moţnou přeloţku silnice II/436 
západně obce v celém prŧběhu územím obce Vlkoš, s přesahem do území obcí Věţky a 
Kyselovice. Severně od Vlkoše přechází tato přeloţka do území obce Věţky, kde logicky 
navazuje na přeloţku této silnice mimo Bochoř podél ţelezniční tratě Přerov – Brno. Jiţně od 
území obce Vlkoš přechází do území obce Kyselovice ve dvou moţných koridorech – jeden 
s jen minimálním přesahem do území obce Kyselovice, druhý v delší trase, která mŧţe výhodně 
navázat na moţnou trasu mimo zástavbu obce Kyselovice. 

ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Území obce Vlkoš protíná západně od zastavěného území ţelezniční trať č. 300 Přerov - 
Brno. Nejbliţší  ţelezniční zastávka je u Věţek  (cca 1,5 km z centra obce). Cca 2km východně 
od obce vede trať II. ţelezničního koridoru č. 330 Přerov – Břeclav, s nejbliţší zastávkou 
v Říkovicích (3km). 

Trať č. 300 bude modernizována v parametrech koridorové tratě.  

Záměry výstavby vysokorychlostních tratí se řešeného území nedotýkají.  

OCHRANA KORIDORU VODNÍ CESTY DOL: 

Územně hájený koridor výhledové vodní cesty D-O-L vede cca 0,7 km za západní hranicí 
řešeného území a nemá přímý vliv na území obce Vlkoš.  

LETIŠTĚ   

Řešené území leţí mimo plochy letiště Přerov. Je zasaţeno ochrannými pásmy 
vodorovné roviny ve výšce 244 m.n.m. a kuţelové plochy ve výšce 244 aţ 322 m.n.m., z  toho 
zastavěná část ve výšce 244 - 250 m.n.m. 

CYKLOTURISTICKÉ TRASY:  

Řešeným územím nejsou vedeny značené cykloturistické trasy dle cykloturistické mapy 
Olomoucka. V nedalekém okolí obce (Troubky – Záříč í – Chropyně) je však vedena dálková 
cyklotrasa „Moravská stezka“ a podél Bečvy Cyklostezka Bečva, dosud jen částečně funkční. 
Napojení na hlavní síť cyklostezek je moţné prostřednictvím doporučených tras po silnicích III. 
třídy, případně po více nebo méně zpevněných účelových komunikacích, obdobně jako kontakt 
mezi okolními obcemi bez pouţití motoristické dopravy (účelové komunikace často představují 
nejkratší cestu mezi obcemi).   

Obec bude zapojena do připravovaného systému cyklistických tras Mikroregionu 
Moštěnka. Mezi obcemi Vlkoš a Věţky je cyklostezka vybudovaná.  
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ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ 

V řešeném území se nevyskytují ani nenavrhují prvky regionálního nebo nadregionálního 
významu. Ochranná zóna nadregionálních biokoridorŧ do území obce Vlkoš nezasahuje.  

Návaznost ÚSES – biocenter a biokoridorŧ na lokální úrovni byla v dosud platném 
územním plánu koordinována. Vzhledem k tomu, ţe v návrhu úpravy ÚP v této části nedochází 
ke změně trasování lokálních biokoridorŧ, nebyla ověřována návaznost na později zpracované 
či rozpracované územní plány (obce ORP Kroměříţ, obec Věţky).  

ŠIRŠÍ VZTAHY SYSTÉMŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Územní plán respektuje prŧchod hlavních vedení technické infrastruktury (VVTL plynovod 
TRANSGAS, vedení VVN, dálkové kabely, radioreléové trasy) územím obce a záměry na jejich 
doplnění (zdvojení VVTL plynovodu v souběhu se stávající trasou)  

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA  

Zpracované návrhy protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy a Bečvy řeší 
v dotčeném území komplexně veškerá opatření pro sníţení materiálních škod, ohroţení ţivotŧ a 
zařízení nezbytných pro ţivot nebo zpŧsobujících havarijní znečištění při povodních, řeší 
zpŧsob převádění velkých povodní při minimalizaci škod a ohroţení. V územním plánu jsou 
uplatněny obecné zásady protipovodňové ochrany a územně hájeny prvky protipovodňové 
ochrany lokální úrovně, tj. vyloučení sídla z inundace lokálním ohrázováním části zastavěného 
území a dalšími drobnými lokálními zásahy. Jiné záměry staveb a opatření, které by byly 
součástí komplexního systému opatření na ochranu širšího území před povodněmi, do 
řešeného území nezasahují. 
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II/B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŢ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŦ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

1. Údaje o splnění zadání se vztahují k dosud platnému územnímu plánu a jsou z tohoto 
ÚP převzaty. Pro úpravu územního plánu se Zadání nezpracovává, předmětem úpravy 
územního plánu dle ust. § 188 odst.1 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisŧ, nejsou věcné změny návrhu. 

2. Do úpravy UP je začleněna Změna č.1 ÚPNO Vlkoš, splnění zadání Změny č.1 je 
předmětem návrhu této změny, údaje o splnění zadání jsou převzaty. 

3. Nad rámec úpravy ÚP související s promítnutím zásad Zákona č. 183/2006 Sb. s promítnutím 
návrhu Změny č. 1 dochází i k některým dalším nezbytným věcným změnám návrhu.  

Koncept územního plánu nebyl poţadován, protoţe se jedná o úpravu územního plánu obce dle 
ust. § 188 odst.1 Zákona č. 183/2006 Sb. 

II/B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚPD 

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VLKOŠ 
Zadávacím dokumentem pro zpracování návrhu ÚPNO bylo Zadání pro zpracování 

územního plánu obce splňující funkci souborného stanoviska, zpracované na základě  
projednání urbanistické studie nahrazující koncept územního plánu obce Referátem 
regionálního rozvoje OKÚ Přerov (pověřeným obcí Vlkoš zajištěním pořízení ÚPNO) v listopadu 
1997, upravené do souladu se zákonem č. 83/1998 Sb. v květnu 1999 a schválené 
Zastupitelstvem obce Vlkoš dne 28.12.2000. 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VLKOŠ 

Územní plán obce Vlkoš byl zpracován dle Zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších 
předpisŧ, návrh ÚPNO byl dokončen v prosinci 2001 a schválen Zastupitelstvem Obce Vlkoš 
27.2.2004. 

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU, DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY  

Pořízení Změny č. 1 územního plánu obce (ÚPNO) Vlkoš bylo schváleno usnesením 18. 
zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš  ze dne 18.3. 2005 a doplněno usnesením 17. zasedání 
Zastupitelstva obce Vlkoš ze dne 17. 8. 2005.  

Zadávacím dokumentem je Zadání Změny č. 1 schválené usnesením z 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Vlkoš  28.12.2006.  

ZMĚNA Č. 1 ÚPNO VLKOŠ 

Návrh Změny č.1 byl dokončen v říjnu 2007. Předmětem změny je návrh nové 
zastavitelné plochy smíšeného bydlení včetně ploch souvisejících, vodní plochy a usměrňovací 
hrázky s cyklostezkou včetně souvisejících změn ÚSES,  a přestavbové plochy pro sport a 
rekreaci. Změna č.1 je začleněna do úpravy územního plánu.  

NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Návrhové období územního plánu obce Vlkoš bylo stanoveno do roku 2015.  

Návrhové období po úpravě se nestanoví, jako časový horizont, ke kterému se vztahují  
hájení ploch pro navrţený účel vyuţití a  případné bilance, se v úpravě ÚP uvádí rok 2020.  
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II/B.2  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VLKOŠ 

II/B.3  PROMÍTNUTÍ ÚDAJŮ O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO 

PLÁNU OBCE VLKOŠ 

a) Důvody  pro pořízení územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje území  

Bez poţadavkŧ - úvodní text 

Návrhové období se úpravou ÚP prodluţuje v souladu s návrhem Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje do roku 2020. 

b) Výčet katastrálních území  

Splněno (ÚPNO i návrh Změny č.1)  

c) poţadavky vyplývající z územního plánu velkého územního celku a z programu rozvoje 
okresu a obce  

Splněno (ÚPNO Vlkoš je v souladu s aktuální etapou rozpracované Změny č.1 ve věci 
protipovodňové ochrany a uvádí aktuální platný rozsah ochranných pásem vodních zdrojŧ) 

Závaznou územně plánovací dokumentací vyššího územního celku jsou Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje. Poţadavky Zadání Změny č. 1  ad C jsou splněny, 
změna je lokálního charakteru a netýkají se jí poţadavky rozvojových programŧ.  

d) Význam a funkce obce ve struktuře osídlení, poţadavky vyplývající ze širších vztahů v území  

Bez poţadavkŧ, splněno v souladu se zadáním  

Splněno dle poţadavkŧ zadání, v lokalitě 1/3 je nad rámec zadání navrţena úprava 
umoţňující řešit záměr Mikroregionu Moštěnka – cyklostezku. 

e) Poţadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických 
údajů obce a výhledů 

Splněno dle poţadavkŧ zadání (ÚPNO i návrh Změny č.1)  

f) Poţadavky a podmínky pro rozvoj obce s přihlédnutím k historickým, kulturním, 
urbanistickým a přírodním podmínkám území:  

Bez poţadavkŧ 
Poznámka: S ohledem na zařazení ochranné hráze jako závazné stavby dle ÚPD VÚC 

byly oproti US doplněny další rozvojové plochy menšího rozsahu, které vyuţívají některé části 
území sevřené mezi zastavitelným územím dle US a navrţenou hrází. Obdobné plochy většího 
rozsahu jsou uvedeny jako výhledové.  

Splněno dle poţadavkŧ zadání Změny č.1. 

g) Poţadavky na vymezení zastavitelných území: bez poţadavků 

Poznámka: Z dŧvodŧ uvedených v bodech f) a g) dochází k rozšíření zastavitelného 
území oproti US. 

Splněno dle poţadavkŧ zadání Změny č.1. 

h) Poţadavky na tvorbu a ochranu ţivotního prostředí, zdravých ţivotních podmínek, na 
vyuţitelnosti přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského 
půdního fondu, pozemků určených k plnění funkce lesa) a na územní systémy 
ekologické stability: splněno v souladu se zadáním s těmito výhradami: 

 v k.ú. Kanovsko je ponechána jen část IP 40/61, na tento úsek přímo naváţe prŧběh IP 
v k.ú. Říkovice, po stejné straně polní cesty 

 interakční prvky ÚSES v blízkosti navrţené hráze byly upraveny do tras sladěných s  touto 
stavbou. Projednáno v RŢP OKÚ Přerov. 

 Z dŧvodŧ uvedených v bodech f) a g) dochází k rozšíření záboru ZPF oproti US. 
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 Ad H1 – H5: Splněno dle poţadavkŧ zadání.  

 V lokalitě 1/2 nebylo předloţeno vyhodnocení záměru investora z  hlediska vlivŧ na ţivotní 
prostředí. Navrţená funkce zájmové plochy umoţňuje vyţadovat vyloučení nadlimitních vlivŧ na  
okolní obytnou zástavbu v reţimu provozu zařízení.  

 V lokalitě 1/4 mŧţe být ověření příp. zneškodnění případných negativních vlivŧ podloţí řešeno 
aţ v následných stupních přípravy záměru.  

 Ad H6: Splněno částečně. V lokalitě 1/3 je kromě rozšíření biocentra BC 3/61 „Olšičky“ 
navrţena a dohodnuta současně redukce plochy tohoto biocentra navrţené v územním plánu a 
další navazující úpravy. V lokalitě 1/4 je zmiňovaná moţnost zváţit prodlouţení IP18 
vyhodnocena a dohodnuta jako nadbytečná vzhledem k tomu, ţe ve vnější části plochy je 
navrţena rekreační zeleň. 

i) Poţadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich 
ochranných pásem 

Splněno dle poţadavkŧ zadání (ÚPNO i Změna č.1) 

j) Poţadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a 
nakládání s odpady 

Splněno dle poţadavkŧ zadání (ÚPNO i Změna č.1) 

kl) Poţadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní 
ochrany, ochrany loţisek nerostných surovin a jejich těţbu, ochrany před povodněmi 
apod.) 

Splněno dle poţadavkŧ zadání (ÚPNO i Změna č.1) 

Poznámka: V ÚPNO je doplněn prognózní zdroj štěrkopísku (na podkladě poţadavku 
obce a doporučení ČGÚ)  

l). Poţadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se 
sousedními obcemi 

Splněno dle poţadavkŧ zadání (ÚPNO i Změna č.1) 

Splněno dle poţadavkŧ zadání, ve Změně č.1 v lokalitě 1/3 je nad rámec zadání navrţena 
úprava umoţňující řešit záměr Mikroregionu Moštěnka - viz. kap. B.3.C.  

m) Poţadavky na nutné asanační zásahy 

Oproti US jsou doplněny asanační úpravy související se stavbou hráze a asanace 
stávajícího objektu obecního úřadu 

Splněno dle poţadavkŧ zadání.  

n) okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů 

Splněno dle poţadavkŧ zadání (ÚPNO i Změna č.1), uplatněno v jiných kapitolách zadání 

o) Výkres limitů vyuţití území, vyplývající z právních předpisů a správních předpisů a 
správních rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území (§10 odst. 3)  

Grafická příloha Zadání. 

p) Poţadavky na rozsah a způsob zpracování návrhu řešení 

Splněno dle poţadavkŧ zadání 

Vzhledem k nabytí platnosti  Zákona č. 183/2006 Sb. je Změna č. 1 zpracována v souladu 
s poţadavky tohoto zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
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II/B.4. DŮVODY DÍLČÍCH ZMĚN OPROTI ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE 

VLKOŠ 

(kromě změn vyvolaných metodikou zpracování územního plánu vyplývající ze zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ, včetně změn vyplývajících z vymezení 
zastavěného území dle tohoto zákona) 

Dílčí korekce tras vedení technické infrastruktury 

 Aktualizace dle podkladŧ pro ÚAP 

Nové veřejně prospěšné stavby vyplývající ze Zásad územního rozvoje  

 Modernizace ţelezniční tratě č. 300 Brno – Přerov v parametrech koridorové tratě 

 Zdvojení VVTL plynovodu Hrušky – Příbor v souběhu se stávající trasou  

Jiné změny vyplývající ze Zásad územního rozvoje a z aktualizace limitů vyuţití území 

 Neuvádí se návrh přírodní rezervace Rasina – není podloţeno platným rozhodnutím  

 Záplavové území dle platného rozhodnutí 

 Aktualizace rozsahu loţisek nerostných surovin (ZÚR OK, GEOFOND, surovinová studie 
KÚOK) 

Dílčí změna vedení biokoridoru BK 6/61 

 Vzhledem k tomu, ţe biokoridory se vymezují jako veřejně prospěšná opatření, byla trasa 
upravena do souběhu s pozemkovou hranicí dle PK, v zájmu lepší prŧchodnosti záměru 
v komplexní pozemkové úpravě.  

Dílčí korekce vyplývající z aktualizace katastru nemovitostí  a  stavu v území 

 Plocha pro sport na místě bývalého mokřadu poblíţ kynologického areálu  

 Na podkladě potvrzení skutečného umístění ČOV Vlkoš – Nivy (zanesení parcely v KM,  
dosud bez změny druhu pozemku) se navrhuje menší korekce polohy hráze v tomto 
prostoru a tomu odpovídající úprava rozsahu plochy veřejného prostranství (Z.16.PV) 
s napojením místní komunikace naproti zaústění hráze. Na severu drobná korekce polohy 
hráze s ohledem na hranice pozemkŧ. 

 Případné další korekce jsou zanedbatelného rozsahu. 
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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 

Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro udrţitelný rozvoj území – tj. vytvářet 
předpoklady pro vyváţený vztah podmínek pro příznivé ţivotního prostředí, přiměřený 
hospodářský rozvoj a soudrţnost  společenství obyvatel v obci, zpŧsobem, který uspokojuje 
současné generace, aniţ by ohroţoval podmínky ţivota generací příštích  

Územní plán Vlkoš představuje dohodu obce, občanŧ a státu o takovém zpŧsobu vyuţití 
území, který při respektování platných zákonŧ a obecně závazných právních předpisŧ zajistí 
soulad všech stávajících hodnot a předpokladŧ v území - přírodně krajinářských, kulturně 
historických, ekologických - s poţadavky na rozvoj jednotlivých sloţek území, jeho moţnostmi a 
limity. Úkolem územního plánu je navázat na pozitivní prvky přirozeného vývoje obce a vytvořit 
předpoklady pro bezkolizní vývoj v následujícím období, včetně uplatnění záměrŧ širšího 
významu,  při minimalizaci negativních dopadŧ a rizik budoucího vývoje.  

V kapitolách II/C.1., II/C.2., II/C.4., II/C.5., II/C.6., II/C.10 a II/E. jsou uvedeny části textové 
zprávy dosud platného územního plánu, s nezbytnou dílčí aktualizací. 

II/C.1.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ   

Řešené území je vymezeno správním územím Obce Vlkoš, které tvoří dvě katastrální 
území – Vlkoš u Přerova a Kanovsko.  Výměra správního území obce je 894 ha.  

II/C.2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A 

OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ  

II/C.2.1.   PŘÍRODNÍ PŘEDPOKLADY 

II/C.2.1.1.  GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY, CHARAKTER KRAJINY 

Řešené území tvoří dvě katastrální území - Vlkoš u Přerova a Kanovsko. Rozkládá se  
v rovinatém terénu s nadmořskou výškou 196  - 201 m.n m, vlastní zástavba obce kolem kóty 
200 m.n m Toto území má velmi nepravidelný tvar, ve východní  části s  masivem lesa Rasina. 
Další rozsáhlý lesní masiv - Bochořský les - přiléhá k hranici k.ú. ve vklíněném výběţku k.ú. 
Bochoř. Mimo tyto lesy je krajina výrazně poznamenaná intenzívní zemědělskou činností,  s  jen 
ojedinělou vegetací v krajině (břehové porosty Mlýnského náhonu - Říky a 2 lesíky).  

II/C. 2.1.2.  VODNÍ PRVKY KRAJINY 

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

V území nejsou významnější vodní toky, hranice k.ú však na východě v  krátkém úseku 
lemuje tok Moštěnky. Četné rybníky ve volné krajině i v zástavbě obc í Vlkoš a Kanovsko, kromě 
„horního“ kanovského rybníka, byly zrušeny, existenci některých připomínají názvy místních 
tratí. V nedávné době  byla vybudována vodní plocha v lokalitě Polňák.  

Řešeným územím protékají jen menší  vodoteče, nejvýznamnější z  nich, tvořící významný 
prvek v krajině díky svým břehovým porostŧm, je mlýnský náhon Moštěnky - Říka. Hranice 
řešeného území se v krátkém úseku dotýká i Moštěnka, která bývala zdrojem častých povodní. 
Ostatní toky jsou jen meliorační vodnice a příkopy. V obci i ve volné krajině se dříve nacházelo 
několik rybníkŧ, které, kromě kanovského rybníka, byly zrušeny, existenci některých připomínají 
názvy místních tratí. V nedávné době  byla vybudována vodní plocha v lokalitě Polňák, která se 
s doprovodnou vegetací stala základem biocentra. 
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VODNÍ ZDROJE, OCHRANNÁ PÁSMA : 

V řešeném území se nacházejí výhradně zdroje lokálního významu. Celé území východně 
od ţelezniční tratě  (tj. i celou zástavbu obce) zasahuje ochranné pásmo 2. stupně vodního 
zdroj Plešovec – Břestský les.  Celé území leţí v CHOPAV - kvarter Moravy. 

II/C. 2.1.3.  GEOLOGICKÉ PODMÍNKY   

Posouzení inţenýrsko - geologických poměrŧ pro územní plán obce Vlkoš zpracoval 
RNDr Antonín Novák, Stavoprojekt Olomouc v r. 1988 na podkladě starších výsledkŧ 
geologického prŧzkumu podle archivní dokumentace Stavoprojektu Olomouc, bez nároku na 
odvrtání nových sond.  

„Podloţí tvoří neogenní jíly pestré série pleistocénu v hloubce 12 - 26 m pod terénem. 
V jejich nadloţí je vyvinuta mocná vrstva písčitého štěrku, při bázi vrstva snad i pliocenního 
stáří, s povrchem 1 - 5 m pod povrchem terénu. Ve svrchní podpovrchové části pŧdního profilu 
jsou kryty hlinitými zeminami.  

Hladina podzemní vody kolísá v hloubce 2 - 4 m pod terénem. Jako základová pŧda se 
uplatňují písčité štěrky, které z hlediska posouzení pod plošnými základy lze zařadit do tř. 9 
ČSN 731001.“ 

II/C. 2.1.4.  NEROSTNÉ SUROVINY  

Do řešeného území zasahují tato loţiska nerostných surovin hájená dle Horního zákona:  

 Výhradní loţisko B 3133000 Chropyně-Záříčí  (písek, štěrkopísek, netěţené) 

Pro ochranu loţiska je vyhlášeno 

 Chráněné loţiskové území 13300000 Chropyně (štěrkopísky)  

  Do řešeného území dále zasahují nebo se v něm nacházejí tři prognózní zdroje 
štěrkopískŧ: 

 Na jiţním okraji k.ú. Vlkoš u Přerova, jiţně od ţeleznice, přesah z území obce Kyselovice 

 Na východním okraji k.ú. Kanovsko, částečně zasahuje do zástavby, přesah na území obce 
Věţky, Horní Moštěnice.  

 V ploše mezi ţeleznicí, silnicí do Troubek, severozápadním okrajem zástavby obce a 
severní hranicí katastru. 

II/C. 2.1.5.  RADONOVÉ RIZIKO  

Podle Mapy Radonového indexu geologického podloţí (www stránky České geologické 
sluţby) měřítka se katastrální území nachází v kategorii rizika přechodného, bez tektonických 
zlomŧ se zvýšeným radonovým indexem.  

II/C. 2.1.6.  PŮDNÍ PODMÍNKY            

Podkladem pro určení pŧdních podmínek jsou mapy bonitovaných pŧdně ekologických 
jednotek (BPEJ). BPEJ je charakterizována pětimístným kódem a zahrnuje plochy s  přibliţně 
shodnou kvalitou pŧdy. Vyčleňuje se na základě hodnocení genetických vlastností pŧdy, 
pŧdotvorných substrátŧ, zrnitosti, podnebí, sklonitostí, skeletovitostí, hloubky pŧdního profilu a 
expozice.  

Z hlediska pedologických poměrŧ se jedná o poměrně stejnorodou oblast. V celém území 
obce jednoznačně převaţují nivní pŧdy (kód BPEJ 58 a 59), u východních hranic k.ú. Kanovsko 
a v okolí lesního komplexu se vyskytují pŧdy luţní (kód BPEJ 60, 61, 63). 

II/C. 2.1.7.  EROZNĚ OHROŢENÁ ÚZEMÍ  

Za běţných podmínek se vzhledem k rovinatému terénu nepředpokládá ohroţení vodní erozí. 

Na velkých, málo členěných lánech mŧţe, zejména v období bez vzrostlé vegetace, 
docházet k větrné erozi, v části území proti ní přitom příznivě pŧsobí překáţky lesních porostŧ.  
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II/C. 2.1.8.  LESY 

Lesy v řešeném území zaujímají cca 13,7% výměry správního území obce. Jsou 
soustředěny aţ na nepatrné výjimky, v jeho jihozápadní části, po obou stranách ţeleznice 
Přerov – Brno, kde tvoří kompaktní porost přecházející do území sousedních obcí (les Rasina). 
Tyto lesy jsou rŧznověké, s přirozenou druhovou skladbou.. Jedná se o lesy hospodářské, 
převáţně ve vlastnictví obce Vlkoš a ve správě LZ Prostějov. Ve východní části území se 
nacházejí jen dva menší lesíky v polích. 

II/C. 2.1.9.  KLIMATICKÉ POMĚRY 

Celé území leţí v teplé oblasti T 2. Tato oblast se vyznačuje dlouhým teplým a suchým 
létem - počet letních dní se obvykle pohybuje mezi 50-60, prŧměrná teplota v červenci je 18-19

o
 

C,mnoţství sráţek do 550 -650 mm a ve vegetačním období zde spadne 350-400 mm sráţek. 
Pro tuto oblast je dále charakteristické krátké přechodné období s teplým aţ mírně teplým jarem 
a podzimem. Zima je krátká, mírně suchá a krátkým trváním sněhové pokrývky. Počet 
mrazových dní činí 100-110 ročně. Prŧměrná teplota v lednu se pohybuje mezi -2 aţ –3o C, 
sráţkový úhrn v zimním období je 200-300 mm a počet dnŧ se sněhovou přikrývkou je 40-50. 

V dané oblasti Hornomoravského úvalu převládá jiţní a severní proudění, méně četné 
jsou větry jihozápadní. Celé území je dobře provětráváno s malou pravděpodobností výskytu 
déletrvajících inverzních situací. Vysoké prŧměrné úhrny slunečního svitu hovoří pro rychlé a 
pravidelné prohřívání zemského povrchu s příznivým vlivem na rozptyl škodlivých látek v 
ovzduší. Větrné poměry v okolí obce mohou být významněji ovlivněny zejména rozmístěním 
lesŧ (dopad na podíl JZ větrŧ) . Jako orientační lze pouţít údaje ze stanice Přerov. 

S - 9,0%, SV - 9,0%, V - 6,0%, JV - 10%, J - 18,0%, JZ - 8,0%, Z - 8,0%, SZ - 11%, 
bezvětří - 21%. 

II/C. 2.1.10.  KVALITA OVZDUŠÍ 

Území obce Vlkoš se dle  Integrovaného programu sniţování emisí Olomouckého kraje – 
odd. Stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (2006), nenachází v oblasti kde došlo 
k překročení některého z imisních limitŧ.  

Zdroje znečištění v řešeném území:: 

 Doprava na prŧtahu silnice II. třídy zástavbou obce - exhalace i  prašnost 

 Zemědělská doprava (sezónní)  

 Přeţívající lokálních topeniště na tuhá  paliva 

 Prašnost z veškerých neudrţovaných ploch a pozemkŧ  ohroţených větrnou erozí 

 Specifické pachové projevy ze znečištěných drobných  tokŧ při absenci řádného čištění 

 Zápach ze ţivočišné výroby, který má velmi omezený  význam vzhledem ke vzdálenosti 
farmy od zástavby, příp. omezeně z chovŧ dobytka v zástavbě. 

Kromě lokálních zdrojŧ území mŧţe být okrajově zasaţeno i exhalacemi z okolí (Přerov, 
letiště,  Chropyně) 

II/C. 2.1.11.  HLUKOVÉ POMĚRY 

Hlukové zatíţení z komunikací je nejcitelnější opět u prŧtahu kom.II/436, který  v části 
obce prochází velmi stísněným profilem a dochází zde k dosaţení a mírnému překročení 
limitních hodnot. Hlukové zatíţení z ţelezničních tratí se projevuje omezeněji vzhledem k větší 
vzdálenosti od zdrojŧ. Území obce leţí mimo hluková pásma letiště.  

Kromě dopravy je zdrojem hluku provoz dřevařských závodŧ, s lokálním projevem, 
případně jednotlivé  jiné provozovny situované v zástavbě  
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II/C.2.2.   URBANIZAČNÍ  PŘEDPOKLADY 

II/C.2.2.1.  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Řešené území tvoří dvě katastrální území bývalých samostatných obcí, nepravidelného 
tvaru, leţící v ploché krajině o nadmořské výšce kolem 200 m.n.m. Vlastní obec se rozvinula v 
severovýchodní části řešeného území na silniční trase Přerov – Chropyně – Kojetín, pŧvodně 
excentricky, později došlo i k překročení silnice a jejímu obestavění.  Obec je plně obklopena 
zemědělskou krajinou, rozsáhlejší lesní porosty jsou vzdáleny cca 1,5 km a částečně odděleny 
ţelezniční tratí Přerov - Brno. 

Vlastní obec tvoří po  územním splynutí  (a administrativním sloučení) kompaktní útvar 
s nepatrně vyvýšenou severní (poblíţ kostela) a západní částí obce.  Mimo vlastní kompaktní 
zástavbu, jiţně od obce,  leţí jen malá usedlost Polňák - jeden z bývalých mlýnŧ na Mlýnském 
náhonu, a rozsáhlé středisko zemědělské společnosti.  

„Usazení“ obce v krajině odpovídá rovinaté poloze, dominantně se v dálkových pohledech 
projevuje věţ kostela, i kdyţ se nejedná o nijak vysokou stavbu.  

II/C.3.2.2.  URBANISTICKÁ STRUKTURA ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE 

První písemné zmínky o obci (resp. o samostatných obcích Vlkoš a Kanovsko) jsou ze 13. 
století (Vlkoš 1294, Kanovsko 1261 ?) Obce byly sloučeny v roce 1951. 

Dnešní urbanistická struktura obce je velmi členitá a stopa pŧvodních dvou obcí - Vlkoše 
a Kanovska je z ní zřetelně patrná. Větší část hranice těchto pŧvodních obcí tvoří Mlýnský 
náhon. Jejich jádry jsou výrazné prostory návsí :  

 Kanovsko - v regionu velmi typická protáhlá náves  s malou kaplí, v sousedství s mohutným 
platanem a mnoţstvím dalších, převáţně ovocných stromŧ. Prostor návsi je aţ na jiţní okraj 
prakticky nenarušený (i kdyţ stavební stav některých objektŧ je špatný a došlo zde i 
k demolicím po záplavách, postupně jiţ i k náhradě) Vzhledem k malé velikosti pŧvodní obce 
Kanovsko je náves v této části naprosto dominantním prostorem.  

 Vlkoš - nepravidelná, přibliţně trojúhelníková, s komplexem kostela se hřbitovem s ohradní zdí, 
lemovaným alejí stromŧ (převáţně lip) v centru a k němu přilehlými zahradami na místě 
zrušených rybníkŧ. Jiţní část doznala změn pozdější výstavbou dalších veřejných staveb (školy, 
Záloţna,...)   

Ve Vlkoši se  postupem času vyvinuly některé další významné prostory: 

 Vávrŧv mlýn - „elektrovodní  mlýn“ a jeho předpolí  (památkově chráněný pŧvodně barokní,  
areál doplněný později  obytnými a hospodářskými stavbami , který se nacházel pŧvodně na 
severním okraji Vlkoše, dnes je jiţ částečně obklopen zástavbou. Předprostor je velmi necitlivě 
znehodnocen stavbou 4 garáţí a pro tento prostor značně nepříznivým zásahem byla i stavba 
telekomunikačního stoţáru v blízkosti.  

 Ovesná strana – pŧvodně jednostranná zástavba charakteru návsi, na druhé straně pŧvodně 
s rybníkem, dnes v západní části sokolský areál, na východním okraji objekt nákupního 
střediska (s četnými problémy - neorganická hmota vŧči okolní zástavbě: měřítko objektu, tvar 
zastřešení, s odhaleným zadním hospodářským traktem a zásobovacím prostorem.) Pŧvodně 
neuspořádaný volný prostor mezi nimi je v současnosti zčásti zastavěn obecními dvojdomky, 
které na Ovesné straně vytvářejí nároţí, které příznivě potlačuje dominantu obchodu v prŧhledu 
ulicí. 

 Podruţná „náves“ v prostoru hasičské zbrojnice a dnešního obecního úřadu, která značně 
utrpěla při záplavách v r. 1997  
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Další zástavba se vyvíjela především podél příjezdných komunikací k obci (Kyselovská - tj 
- Přerov - Brno) a  západně od ní. Tímto posunem za dřívější bariéru významné komunikace, 
vŧči níţ byla obec situovaná excentricky,  došlo k problémŧm, které se projevují stále citelněji 
s nárŧstem automobilové dopravy v silném zatíţení zástavby Kyselovské ulice i ve sníţené 
bezpečnosti pohybu mezi jednotlivými částmi obce. Je však nutno konstatovat, ţe na druhé 
straně má rozvoj obce tímto směrem určité opodstatnění, protoţe se jedná o území relativně 
nejbezpečnější z hlediska rizika zaplavení - nejvýše poloţené, mimo záplavové území, nebylo 
zaplaveno ani v roce 1997. Další novější zástavba se vyvíjela po obou stranách záhumenní 
cesty severně od kostela. Tato zástavba je poznamenaná obvyklými negativními rysy výstavby 
60.- 80.let (nesoulad s tradiční zástavbou, nesourodost výstavby - architektonický charakter 
budov, zpŧsoby zastřešení,..), poněkud zmírněnými poměrně uceleným  parterem. 

Z tohoto obvyklého charakteru se vymyká lokalita „Na loukách“ - „oboustranně 
jednostranná“ zástavba v prostoru za mlýnem, vybíhající do polí - velmi intenzívně zastavěná 
plocha s minimálními pozemky. Další zahrady a zemědělské pozemky těchto domŧ jsou 
odděleny od domŧ obsluţnou komunikací.  

V Kanovsku je rozsah novější zástavby podstatně omezenější - skupina při výjezdu 
k Říkovicím a nejnovější v prostoru u rybníka. 

Prostorově významný je areál dřevařských závodŧ na severním okraji Vlkoše, při příjezdu 
od Přerova, Bochoře. Vzhledem ke své poloze i celkem kultivovanému pojetí hlavní uliční fronty 
i doplnění zelení zde nepředstavuje urbanistický problém (s výjimkou některých negativních 
dopadŧ na okolí - zejména hluku , který je ale poměrně dobře odcloněn objekty i zelení)  

Areál zemědělského střediska byl vybudován se značným odstupem od zástavby obce, 
takţe nepŧsobí problémy vŧči obytné zástavbě. Problémem je absence zeleně potřebné pro 
začlenění velkých staveb do krajiny. V areálu byla postavena další základnová stanice.  

Z většiny prostorŧ v obci je patrná snaha o jejich úpravu a údrţbu, podle moţností  
ovlivněných a omezených mj.  vlastnictvím nemovitostí.  

Specifickou záleţitostí byly demolice následkem záplav v červenci 1997, které v některých 
lokalitách ovlivnily i urbanistické řešení, v současnosti jsou jejich projevy – v lokalitách, které 
byly určeny k obnově – převáţně uspokojivě zahlazeny.   
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II/C.2.3.  DEMOGRAFICKÉ PŘEDPOKLADY  

Vývoj obyvatelstva:  vybrané demografické údaje a údaje o bytovém fondu ze sčítání  
1991 (horní řádek) a 2001 (dolní řádek) příp. dřívějších, a dostupné údaje ČSÚ pozdější (2005 
– 2007 - poslední řádek) podávají následující tabulky.  

Vývoj  počtu obyvatel v řešeném území  

 1869 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2007 

901 1090 901  1109 991 936 849 756 732 744 728 734 

Základní údaje o obyvatelstvu (poslední údaj – 2006) 

trvale bydlící obyvatelstvo přítomné  osoby ekonomicky aktivní 

Celkem muţi ţeny obyv. celkem z toho vyjíţdí 

  abs %  absol. % muţi ţeny  

732 339 393 53,7 700 373 50,1 195 172 227 

744 362 382 51,3  367 49,3   231 

728 359 369 50,6       

Obyvatelstvo dle věku (poslední údaj – 2005) 

Celkem   

Trvale Absolutně % 

Bydlící 0 - 14 M15-
59 

Ţ15-54 M 60+ Ţ 55+  nezjišť 0-14 produkt. poprod. 

732 149 218 191 49 125 0 20,4 55,9 23,8 

  15 - 59 60 +   15 - 59 60 + 

744 112 484 148 15 65 20 

729 109 242 218 58 102  15 63 22 

Obyvatelstvo, domy, byty 

trvale bydlící obyvatelstvo trvale obydlené domy trvale obydlené byty 

1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 

849 756 732 744 280 262 262 215 234  229 245 

DEMOGRAFICKÁ PROJEKCE (2001) 

Prognóza je sestavena na základě prŧzkumu  širších demografických podmínek v 
řešeném území a okolí.  Tato prognóza slouţí  jako jeden z podkladŧ pro dimenzování návrhu  
rozvojových ploch - pro bydlení, technické a sociální infrastruktury. 

Obecně je vycházeno ze skutečnosti, ţe obyvatelstvo, bydlení a zaměstnanost tvoří 
vzájemně provázaný systém. Přitom situace v zaměstnanosti obyvatel, především s ohledem na 
širší region, vytváří obvykle prosperitu obcí.V některých případech hraje značnou roli i obytná 
atraktivita, vybavenost (u velkých měst), či dopravní poloha nebo rekreační předpoklady 
(především u menších obcí v atraktivním příměstském prostředí).  
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Pro rozvoj řešeného území jsou rozhodující následující faktory :  

 Příměstská poloha v zemědělské krajině s výraznou vazbou na město Přerov 

 Značná nezaměstnanost v obci a regionu (Přerovsko) 

 Malá velikost obce limitující moţnosti vybavenosti apod.  

Počet trvale bydlících obyvatel v řešeném území v minulosti dlouhodobě mírně stoupal. 
Výrazný zlom vyvolala druhá světová válka a její dŧsledky (odsun Němcŧ, migrace). Poválečný  
pokles dále pokračoval aţ do osmdesátých let. 

Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 ve Vlkoši je patrný z následující tabulky: 

 s    k    u    t    e    č    n    o    s t Prognóza 

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2015 

Obec celkem 901 1090 1109 991 936 849 756 732 744 750 

Vlkoš 661 839 854 777 750 674 620 613 604 610 

Kanovsko 240 251 255 214 186 175 136 119 140 140 

Vývoj v minulosti probíhal nerovnoměrně v jednotlivých částech obce, část Kanovsko 
zaznamenala výraznější pokles počtu obyvatel neţ vlastní Vlkoš. Situace v posledních letech se 
však změnila. 

Poslední údaje evidence obyvatel z obce (SLDB z roku 2001) potvrzují stagnaci počtu 
obyvatel - 744 obyvatel. Mírný rozdíl v údajích a proměnlivost údajŧ i v krátkém čase je 
poměrně běţná. V bilancích vycházíme z počtu cca 745 trvale bydlících obyvatel v obci.  

Věkovou strukturu obyvatel povaţujeme za nepříznivou, podíl obyvatel v poproduktivním 
věku (nad 60 let) je značný – cca 20%, při prŧměru okresu Přerov - 18,1% (vše v r.2001). Podíl 
dětí (0-14 let) v r.2001 cca 15%, při prŧměru okresu Přerov 17,0%. Během návrhového období 
je nutno očekávat pokračování procesu "stárnutí" obyvatel obce (tj. rŧst podílu poproduktivní a 
pokles podílu předproduktivní sloţky populace). Počet dětí ve školním věku bude 
nejpravděpodobněji dále klesat, podobně jako v širším regionu. Mírný nárŧst budou vykazovat 
potřeby sociálně zdravotních sluţeb pro starší občany, nároky na kapacity škol budou mírně 
klesat. 

V obci bylo v roce 1991  373 ekonomicky aktivních obyvatel, podle sčítání z r.2001 -  367. 
Mimo obec vyjíţdělo za prací 231 obyvatel (denně 207) (63% ekonomicky aktivních), v r.1991 - 
229 obyvatel. Od  r.1991 došlo k poklesu ekonomické aktivity obyvatel a naopak rŧstu pohybu 
za prací. Údaje o vyjíţďce svědčí o tom,  ţe byla orientována především na Přerov (cca 3/4 
vyjíţďky), méně na Bochoř a další obce v okolí. Dojíţďka za prací je do obce minimální. 
Moţnosti zaměstnanosti v samotném řešeném území hodnotíme jako omezené, počet 
pracovních míst v obci odhadujeme asi do 200. Nepříznivou skutečností je značná 
nezaměstnanost širšího regionu, tj. především okresu Přerov. Je moţno očekávat, ţe 
nezaměstnanost bude dlouhodobě vyvíjet tlak na migraci obyvatel z řešeného území, zejména 
do měst s niţší nezaměstnaností. 

Během návrhového období je  uvaţováno se  stagnací  počtu trvale bydlících obyvatel na 
úrovni cca 750 obyvatel do r. 2015, v zásadě se zachováním současného počtu obyvatel v 
obou částech obce . Vývoj počtu obyvatel je a bude ovlivněn jak samotnými podm ínkami obce a 
nejbliţšího okolí, tak i obecnými nepříznivými demografickými podmínkami v celé ČR (poklesem 
počtu obyvatel přirozenou měnou). Prognózu je moţno povaţovat spíše za mírně optimistickou 
neţ naopak. 
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II/C.2.4.  LIMITY VYUŢITÍ ÚZEMÍ 

Jako součást odŧvodnění územního plánu  obce Vlkoš jsou vymezeny níţe uvedené 
plochy, objekty a soubory chráněné limitem omezujícím vyuţívání území nad rámec stanovený 
podmínkami pro plochy s rozdílným zpŧsobem vyuţití a  ochranná pásma, které jsou uvedené 
v grafické části Odŧvodnění územního plánu ve výkrese č. II/1 – KOORDINAČNÍ VÝKRES. Při 
vyuţívání těchto ploch musí být, kromě jiných podmínek stanovených územním plánem, 
respektovány zákony a předpisy k těmto plochám se vztahující, platné v době platnosti 
územního plánu. 

II/C.2.4.1.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

II/C.2.4.1.1. ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

V řešeném území se zvlášť chráněná území nenacházejí.  Návrh přírodní rezervace 
v lese Rasina uplatněný v pŧvodním územním plánu na podkladě návrhu ÚPN VÚC Olomoucké 
aglomerace se v návrhu úpravy neuvádí, nebylo zjištěno jiné správní rozhodnutí, které by bylo 
podkladem návrhu. 

II/C.2.4.1.2.  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

 V řešeném území se nevyskytují registrované významné krajinné prvky.  

 Ze zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky: 

 les Rasina 

 2 drobné remízky v krajině 

 tok a břehové porosty Mlýnského náhonu - Říky  

 úsek Svodnice u Bochořského lesa s přilehlým lesíkem 

 vodní plocha Polňák 

II/C.2.4.1.3.  NATURA 2000  

 V zástavbě místní části Kanovsko, parc. stavební č. 29/3, je vymezena bodová lokalita 
NATURA 2000 s označením „CZ0713747 - Vlkoš – statek“ - regionálně významná letní kolonie 
netopýra brvitého (Myotis emarginatus). 

II/C.2.4.1.4.  OCHRANA POZEMKŦ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

 Při dotčení lesních pozemkŧ a pozemkŧ do vzdálenosti 50m od okraje lesa je potřebný souhlas 
příslušného orgánu státní správy lesŧ.  

II/C.2.4.2.   OCHRANA A VYUŢÍVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN  

II/C.2.4.2.1.  OCHRANA LOŢISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 Do západního okraje řešeného území zasahují 

 Chráněné loţiskové území štěrkopísku č. 13300000 Chropyně 

 Výhradní loţisko štěrkopísku č. B 313300000 Chropyně-Záříčí  

II/C.2.4.2.2.  OCHRANA DOBÝVACÍCH PROSTORŦ   

 V řešeném území nejsou vyhlášeny dobývací prostory dle Horního zákona. 

II/C.2.4.3. OCHRANA ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍMI PODMÍNKAMI GEOLOGICKÉ STAVBY A SE 
ZVLÁŠŤ NEPŘÍZNIVÝMI INŢENÝRSKO-GEOLOGICKÝMI POMĚRY 

 V řešeném území nejsou evidovány seismické oblasti ani sesuvná území.  
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II/C.2.4.4. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

II/C.2.4.4.1.  OCHRANA VODNÍCH ZDROJŦ  

 CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) – kvarter Moravy: v CHOPAV leţí celé 
řešené území 

 Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Břestský les – Plešovec (čj.Vod.235/1019/646/90-Po 
z 19.4.1990 ONV Kroměříţ)  

V OP II.st. Břestský les – Plešovec leţí celá část řešeného území východně od ţelezniční 
tratě Přerov – Brno, tj. i veškerá zástavba. Zařízení a provozy situované v OP vodních zdrojů musí 
splňovat poţadavky jejich reţimu. V tomto ohledu je nutno upozornit zvlášť na provoz ČOV, provoz 
v zemědělském areálu SALIX Morava včetně uskladňování pohonných hmot, obdobně  v  areálu 
dřevařských závodů a na navrhované ploše pro odstavování uţitkových vozidel,  V celém území je 
nepřípustné zřizování skládek komunálního a průmyslového odpadu. 

II/C.2.4.4.2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŦ A ZDROJŦ PŘÍRODNÍCH 
MINERÁLNÍCH VOD 

 V řešeném území se nenacházejí ţádná lázeňská místa ani ţádné zdroje minerálních vod ve 
smyslu zákona č. 164/ 2001 Sb. 

 Řešené území se nachází mimo ochranná pásma zdrojŧ přírodních minerálních vod.  

II/C.2.4.4.3.  OCHRANA ZAŘÍZENÍ ČHMÚ  

 V řešeném území se tato zařízení nevyskytují (resp. jejich existence není známa) 

II/C.2.4.4.4. OCHRANA VODNÍCH TOKŦ, UŢÍVÁNÍ POZEMKŦ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM 
VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU SPRÁVY VODNÍHO TOKU   

Dle Zákona 254/2001  a vyhl. 470/2001Sb. mŧţe správce vodního toku uţívat pro nutné a 
nezbytné účely pozemky v šíři od břehové čáry do 6m u drobných tokŧ.  

Součástí návrhu jsou úpravy směřující ke zlepšení přístupnosti náhonu Říky v  centrální 
části obce, jinde (zahrady zástavby jiţně od silnice do Říkovic) je nutno řešit přístup přes 
soukromé pozemky jiným způsobem dle Zákona o vodách. 

II/C.2.4.5. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

 Do řešeného území zasahují: 

 Záplavové území Q100 VVT Bečva a VVT Morava vyhlášené 24.2. 2006 (Stanovení 
záplavového území VVT Bečva na území Olomouckého kraje, ř.km 0,000 – 53,960 a VVT 
Morava na území Olomouckého kraje, ř.km 186,800 – 199,958, ze dne 24. 2. 2006,  pod č.j. 
KUOK22888/2006) 

 Záplavové území vodního toku Moštěnka  vyhlášené 1. 10. 2002 (Rozhodnutí Okresního 
úřadu Přerov, referátu ţivotního prostředí, ze dne 1.10.2002 pod. čj.:  ŢP/6472/7084/02-R) 

Pozn. Dle grafické přílohy tohoto rozhodnutí zasahuje záplavové území Moštěnky 
nepatrně větší území v zástavbě obce, neţ je uvedeno v podkladu pro ÚAP pouţitém pro 
úpravu ÚP Vlkoš, lze vysvětlit provedenými opatřeními na toku Moštěnky .)   
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II/C.2.6.  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 

II/C.2.6.1.  ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY: 

Katastry obce Vlkoš jsou územím s archeologickými nálezy. Z tohoto dŧvodu jsou budoucí 
stavebníci povinni postupovat v souladu s ust. § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisŧ. Konkrétní archeologické lokality nejsou specifikovány. 

II/C.2.6.2.  PAMÁTKOVÁ OCHRANA    

 Na území obce je v  Ústředním seznamu kulturních památek ČR zapsána památka:  

37300/8-608 Vodní mlýn 
č.p.22. 

 606/1  -  hlavní budova č.p. 22, parc.č. st.113 - zděná patrová 
stavba z r. 1726, opravená  v r. 1923 

 606/2  -  budova bývalého kašníku č.p.22, parc.č. st.113. Nad 
náhonem zachována zděná patrová stavba z r. 1726, 
opravená v r. 1923 

 606/3  -  vodní náhon s kolem v areálu vodního mlýna č.p.22, 
parc. č. st.113. Náhon s vodním kolem na horní pohon  

 K zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek ČR je navrţena (řízení dosud 
neukončeno):  

 kostel sv. Prokopa, 
z toho jen: 
náhrobní deska 

 

II/C.2.6.3. VÁLEČNÉ HROBY 

 Památník obětem 1. a 2. světové války 

II/C.2.7.  OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

OCHRANA SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ 

 Ochranné pásmo  silnic II.  III. třídy mimo zastavěné území  15m od osy silnice 

 Rozhledová pole křiţovatek 

OCHRANA DRÁŢNÍCH KOMUNIKACÍ 

 Ochranné pásmo ţeleznice 60m od osy krajní koleje a současně minimálně 30 m od hranice 
obvodu dráhy 

OCHRANA ZAŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY 

 Ochranná pásma Letiště Přerov – vodorovné roviny ve výši 244 m.n.m. a kuţelové plochy 
244 aţ 344 m.n.m., z toho na území obce 244 aţ 322 m.n.m., z toho zastavěná část ve 
výšce 244 - 250 m.n.m. 

II/C.2.8.  OCHRANA  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

II/C.2.8.1.  OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODŦ: 

 Vodovod do DN 500     1,5 m od vnějšího líce potrubí 

II/C.2.8.2.  OCHRANNÉ PÁSMO STOK KANALIZACE:  

 Stoka do DN 500      1,5 m od vnějšího líce potrubí 
 Stoka nad DN 500     2,5 m od vnějšího líce potrubí 

II/C.2.8.3.  OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO PLYNOVODŦ  

 Plynovod VVTL DN 700      4 m od vnějšího líce potrubí 

 Plynovod VVTL DN 700 -  bezpečnostní pásmo 200m od zástavby 

 Plynovod středotlaký      1m od vedení 

V ochranných pásmech plynovodŧ je ţádoucí nevysazovat zeleň z  dŧvodu potřeby 
provádění pravidelné údrţby 
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II/C.2.8.4.  OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ:  

(Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti od krajních vodičŧ): 

Vedení budovaná     po 1.1. 1995      do 31.12.1994 

 VVN 220 kV nadzemní       15m       20m  

 VN 22 kV nadzemní – vodiče bez izolace   7m       10m 

 VN 22 kV nadzemní – vodiče s izolací základní  2m  

 kabelové vedení do 110 kV     1m od krajního kabelu 

 stoţárová trafostanice 22 kV     7m od konstrukce 

 Kiosková (zděná)  trafostanice     2m od konstrukce 

II/C.2.8.5.  OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ:  

 Ochranné pásmo dálkových kabelŧ:    1,5 m od krajního kabelu 

 Radioreléové trasy 

 Ochranné pásmo základnových stanic:    není stanoveno 

II/C.2.9.  HYGIENA PROSTŘEDÍ 

 Ochranné pásmo veřejného pohřebiště, 100m  od obvodu, s hygienickou a pietní funkcí. 

 V řešeném území nejsou vyhlášena jiná ochranná pásma provozŧ a zařízení z titulu hygieny 
prostředí. 

 V územním plánu je u čistíren odpadních vod navrţeno ochranné pásmo 20m od hranice 
pozemku ČOV (resp. pozemku technologického zařízení, plocha s ČOV Kanovsko zahrnuje i 
nezastavěné pozemky.  

II/C.2.10.  ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

 Správní území Obce Vlkoš  je situováno v níţe uvedených zájmových územích Ministerstva 
obrany: (Tyto limity nejsou vyhlášeny správním rozhodnutím, jsou proto uvedeny jako 
navrhované.) 

 Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení – zasahuje celé správní území 

 Ochranné pásmo letiště Přerov – zasahuje celé správní území (ochranné pásmo vodorovné 
roviny ve výši 244 m.n.m. a kuţelové plochy 244 aţ 344 m.n.m., z  toho na území obce 244 
aţ 322 m.n.m., z toho zastavěná část ve výšce 244 - 250 m.n.m.) 

 Zájmové území pro stavby nadzemní „Nadzemni050“ – zasahuje západní část správního 
území obce. 

 Zájmové území pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce „PodzemniZU“ – zasahuje 
malou část území na severozápadním okraji správního území obce.  

 Na celém správním území Obce Vlkoš je zájem Ministerstva obrany posuzován i z  hlediska 
povolování vyjmenovaných druhŧ staveb dle § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. V tomto 
území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níţe uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, 
odloučeného pracoviště Olomouc 

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

- výstavba a rekonstrukce ţelezničních tratí a jejich objektŧ  

- výstavba a rekonstrukce letišť všeho druhu, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrické) 
včetně anténních systémŧ a opěrných konstrukcí (základnové stanice)  

- výstavba objektŧ a zařízení vysokých 30m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrţí (přehrady, rybníky) 
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II/C.2.5. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO DALŠÍ VÝVOJ OBCE 

POZITIVA  OBCE 

 Stabilní pozice v sídelní struktuře, tradice sídla, historicky osídlené území, poloha obce v  síti 
rovnoměrně rozmístěných menších obcí  

 Poloha obce v úrodné zemědělské krajině s dobrými předpoklady pro zemědělství 

 Poloha v klimaticky příznivé oblasti 

 Vyváţená, prostorově velmi  zajímavá a pestrá struktura sídla, se zelenou osou Mlýnského 
náhonu a s přítomností atraktivních objektŧ tradiční architektury 

 Dobrá vybavenost kompletní technickou infrastrukturou 

 Dobrá základní občanská vybavenost v obci 

 Dobrá sportovně - rekreační vybavenost obce 

 Dobrá moţnost dojíţďky za prací i vyšší vybaveností  

 Relativně dobré podmínky zaměstnanosti v obci - přítomnost větších výrobních podnikŧ 
s pracovními příleţitostmi  

 Náhrada stavebního fondu narušeného (zničeného) po záplavách r.1997  se uskutečnila  
prakticky jiţ v plném rozsahu a bez urbanisticky nepříznivých dŧsledkŧ, naopak došlo nebo 
mŧţe ještě dojít k příznivým lokálním korekcím. 

 Dŧsledkem je zvýšení podílu stavebně kvalitních domŧ  

PŘÍLEŢITOSTI OBCE 

 Zapojení obce do spolupráce v rámci mikroregionu Moštěnka 

 Obecná poměrně příznivá tendence vývoje obyvatelstva ve venkovských obcích v posledních 
letech 

 Relativně dobré moţnosti stabilizace příp. rozvoje  uvnitř širšího obrysu obce 

 Perspektiva rozvoje nových pracovních příleţitostí v blízkosti obce (logistické centrum v přilehlé 
oblasti Přerova) 

SLABÉ STRÁNKY A PROBLÉMY OBCE 

 Poloha obce v nivě s rizikem plošně rozsáhlých záplav 

 Prŧtah silnice II/436 (Přerov - Brno) - především v úzkém profilu mezi hlavní křiţovatkou a 
sokolovnou, který je navíc velmi nesourodě narušen novějšími stavbami  

 Částečně i prŧtah silnice III/4348 (do Říkovic, především v úzkém profilu poblíţ náhonu, hranice 
k.ú. Vlkoš u Přerova a Kanovsko)  

 Lokální narušení urbanistické struktury z dřívější doby: 

 předprostor mlýna znehodnocený garáţemi 

 prostor v centru u obchodu 

 Kyselovská mez hlavní křiţovatkou a sokolovnou  

 Výrazně jednostranně – intenzívně zemědělsky vyuţívaná krajina, s minimem krajinné zeleně 
v okolí obce 

 Špatné začlenění zemědělského areálu SALIX do krajiny 

 Vysoký podíl zemědělské pŧdy 2. třídy ochrany v okolí zastavěného území.  

RIZIKA A BARIÉRY ROZVOJE OBCE 

 Rozvojový potenciál mikroregionŧ v oblasti je hodnocen jako slabě problémový,  

 Vysoká míra nezaměstnanosti na Přerovsku a obecně ekonomické problémy Přerovska 

 Obecně nejasná perspektiva zemědělského podnikání v zemi  

 Poměrně nepříznivá demografická struktura obyvatelstva obce  
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 Stárnutí populace a s tím spojené riziko nedostatku dětí do místní školy 

 Poloha větší části zástavby obce v území s rizikem plošně rozsáhlých záplav (celé Kanovsko, 
centrum Vlkoše na okraji záplavového území). Mimo záplavové území se nachází převáţně 
západní část zástavby protnutá silnicí II/436, s nejméně rizikovým potenciálem rozvoje území aţ 
za touto silnicí, coţ představuje jistý urbanistický problém. Výškový rozdíl na území obce je 
přitom minimální 

ZÁKLADNÍ POŢADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU   

 Uplatnění poţadavkŧ ÚPD vyššího územního celku do území 

 Vytvoření územních předpokladŧ pro další vývoj obce přibliţně ve stabilizované velikosti, avšak 
s dostatečnou rezervou (cca 100%)  pro vytvoření převisu nabídky ploch nad poptávkou, to vše 
v míře přiměřené omezením vyplývajícím z polohy v území s rizikem (a zkušeností) plošných 
záplav. 

 Návrh územně technických podmínek pro obsluhu zastavitelných ploch  

 Ochrana kulturních hodnot území a urbanistické struktury obce. 

 Dotvoření centra obce v širších souvislostech, související mj. s řešením neuspokojivého 
stavebního fondu části veřejné infrastruktury.   

 Vymezení podmínek pro dořešení problematiky stávajících nevyuţívaných nebo nevhodně 
uţívaných ploch a zařízení.  

 Vytvoření přiměřené nabídky dalších ploch pro nebytové funkce. 

 Začlenění návrhu ochrany obce proti povodním do struktury obce i krajiny.  

 Vymezení ploch územních rezerv pro moţný vývoj obce ve vzdálenějším časovém horizontu, 
který je v kratším časovém horizontu málo pravděpodobný nebo obtíţně proveditelný. Případné 
vyuţití takových ploch je pak moţné na podkladě pořízení Změny ÚP, bez toho, ţe by došlo 
k závaţným nepříznivým změnám v logické koncepci rozvoje území. 

 Moţnost řešení nepříznivé situace prŧtahu silnice II/436 obcí. 

 Zlepšení podmínek pro pohyb pěších v některých částech obce - vymezení veřejných 
prostranství dostatečných parametrŧ, umoţňujících doplnění chodníkŧ. 

 Zachování případně zlepšení podmínek kontaktu s okolím mimo silniční síť  

 Ochrana hodnotných prvkŧ krajiny a zlepšení  ekologické kvality krajiny řešeného území 
Začlenění lokálního ÚSES do územního plánu na podkladě zpracovaného generelu lokálního 
ÚSES, s úpravami vyplývajícími z územních podmínek a urbanistického návrhu. 
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II/C.3. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A JEHO CHARAKTERISTIKA 

(AD I/A) 

II/C.3.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území obce Vlkoš je vymezeno v souladu s §58 Zákona č.183/2006 Sb. o 
uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisŧ, k datu 30. 11. 2007.  

Zastavěné území je uvedeno ve všech výkresech návrhu a odŧvodnění územního plánu 
s výjimkou výkresŧ veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a výkresu širších vztahŧ 
(I/3, I/3V, II/2)  

Zastavěné území tvoří rozsah zastavěného území k 1.9.1966 (intravilánu) rozšířený o části 
pozemkŧ, jimiţ prochází hranice intravilánu, případně i celé pozemky, které jsou situovány vně 
intravilánu a tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, dále zastavěné pozemky 
vně intravilánu (stavební pozemky a pozemky tvořící s nimi souvislý celek), stavební proluky, 
pozemní komunikace případně jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky 
zastavěného území a ostatní veřejná prostranství. Vinice, chmelnice a zahradnictví s výměrou 
nad 0,5 ha a lesní pozemky se uvnitř zastavěného území nevyskytuji. 

II/C.3.2. CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCENÍ VYUŢITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

V zastavěném území i dnes převaţují plochy obytných funkcí a občanského vybavení 
všeho druhu. Plošně významné jsou i dva výrobní areály.  

Intenzita vyuţití ploch je rozdílná v rŧzných částech území. Vyskytují se zde jak plochy aţ 
extrémně zahuštěné (ulice Na loučkách, kde zázemí domŧ představují pozemky oddělené ulicí, 
nebo střední část ulice Kyselovské), tak plochy starých (v některých případech obnovených) 
usedlostí charakteristických pro region, které obklopují vlkošskou i kanovskou náves a 
představují plošně nejkomfortnější zástavbu se zázemím velkých pozemkŧ. Tyto plochy mohou 
poskytovat jisté příleţitosti pro intenzifikaci vyuţití rŧznou formou (stavební úpravy i nové stavby 
uvnitř pozemkŧ, stavby v záhumenních frontách), v závislosti na potřebě vyuţívání těchto 
pozemkŧ majiteli nemovitostí pro obytné a hospodářské funkce i v závislosti na jejich poloze 
v obci.  Je přitom pravděpodobné, ţe intenzifikace vyuţití ve stávajících plochách se zaměří 
v prvé řadě na vlastní rodinu a moţnost vyuţití pro jiné zájemce mŧţe být omezená. 

V případě severovýchodní fronty vlkošské návsi došlo jiţ v 60. – 80. letech k plnému 
zastavění záhumenní fronty se vznikem nové ulice. Jisté moţnosti intenzifikace vyuţití  
poskytuje severní segment ploch vlkošské návsi (plocha 14.SO.v a případně i část plochy 
13.SO.v,mimo terénní depresi uvnitř plochy - pozŧstatky nátoku bývalého rybníka na západní 
straně vlkošské návsi), pro nebytové funkce nebo i bydlení, pokud se podaří prověř it a vyřešit 
otázku moţné hlukové zátěţe z provozu dřevařských závodŧ. Dobré moţnosti intenzifikace 
vyuţití pozemkŧ lze očekávat v záhumenní části severní fronty kanovské návsi (plocha 
34.SO.v), územní plán pro to vytváří územní a technické předpoklady. Podobně je tomu 
v případě záhumení jiţní fronty kanovské návsi, tato plocha je však méně výhodná vzhledem 
k nízké úrovni terénu. (Pozn. Uvedené tři lokality byly přímo vymezeny v pŧvodním ÚPNO). 
V ostatních částech území je sice moţná individuální intenzifikace vyuţití ploch bydlení, avšak 
je to buď méně pravděpodobné vzhledem k menším velikostem pozemkŧ, nebo v některých 
případech i neţádoucí (záhumenní fronta ploch 12.SO.v, 36.SO.v, 42.BI, obestavování 
náhonu). Proluky v obci jsou dnes jiţ jen ojedinělé.  

Pokud jde o plochy výroby či sluţeb, je problematické hodnotit vyuţití stávajících areálŧ 
pro dané účely a moţnost případného rozvoje v rámci těchto areálŧ.     
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II/C.4. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE OBCE A URBANISTICKÉ 

KONCEPCE (AD I/B, I/C) 

II.C.4.1. ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM (AD I/B.1.) 

 Územní plán respektuje prvky a záměry vymezené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje: 

 Modernizace ţelezniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě 

 Silnice II/436 (přeloţka silnice navrţená v souvislosti se stavbou D1 dle Souhrnného řešení 
stavby do území obce Vlkoš nezasahuje). Nad rámec ZÚR OK územní plán navrhuje 
územní rezervu pro přeloţku této silnice mimo zastavěné území obce. 

 Koridory technické infrastruktury nadmístního významu: VVTL plynovod TRANSGAS,  
záměr zdvojení plynovodu v souběhu se stávající trasou a jejich ochranná a bezpečnostní 
pásma, stávající zásobovací řad vodovodu, stávající dvojité vedení VVN 220 kV včetně 
ochranného pásma, radioreléová trasa Holý kopec - Kojál.   

 Ochrana loţisek nerostných surovin dle Horního zákona v jihozápadní části k.ú. Vlkoš, dle  
ZÚR OK s podmíněnou či částečnou vyuţitelností 

 Stávající ochranná pásma vodních zdrojŧ a CHOPAV – kvarter Moravy. 

II.C.4.2. DALŠÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE NAVRŢENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM, 
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ (AD I/B.2.) 

Koncepce rozvoje obce vymezuje uspořádání a podmínky pro přiměřený a vyváţený  
rozvoj sídla.  

 Koncepce rozvoje obce respektuje charakteristiku zástavby v regionu – tj.  zachovává ucelenou, 
víceméně sevřenou strukturu sídla v otevřené rovinaté krajině. Plošný rozvoj obce bude 
limitován koridorem ochranné protipovodňové hráze volně lemující severní – východní aţ jiţní 
okraj zástavby obce  

 Koncepce protipovodňové ochrany obce v dosud platném územním plánu vycházela ze 
závazné části ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace ve znění 1. změny. V aktuální ÚPD VÚC, 
tj. v Zásadách územního rozvoje se lokální ochrana obcí konkrétně nespecifikuje, uvádí se 
jako součást obecně formulovaných zásad v kap. A.8.1. POŢADAVKY NA KOORDINACI 
PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ÚZEMÍ.   

 Mimo toto kompaktní území zŧstane zachována enkláva rozptýlené zástavby jiţně od obce - 
usedlost Polňák, dále zemědělské středisko případně další zařízení související se zemědělskou 
funkcí území, které se nacházejí mimo stanovené záplavové území a mimo území určené 
k ochraně ohrázováním, a výletiště Olšičky, zařízení v přírodním prostředí, bez kompaktní 
zástavby, situované v záplavovém území mimo území určené k ochraně ohrázováním. 

 Koncepce moţného dalšího rozvoje obce promítnutá v návrhu územních rezerv naznačuje 
moţnost navázat na areál zemědělského střediska a zrušených drŧbeţáren plochu pro 
moţný rozvoj výrobních aktivit, optimálně v případě řešení přeloţky silnice II/436.  

 V západní části řešeného území je prioritou ochrana a rozvoj přírodních prvkŧ území, které 
představují zejména rozsáhlé lesní porosty a navazující přechody do zemědělské krajiny. 
V ostatních částech území, výrazně zemědělského charakteru, je zájmem územního plánu 
posílení ekologické stability území, zejména ve formě doplnění územního systému ekologické 
stability vycházející ze stávajících prvkŧ – drobných lesíkŧ a vodních tokŧ, s moţností jejich 
revitalizace v krajině i zástavbě, se zřetelem na polohu v rozsáhlém a významném inundačním 
prostoru. 

 V zemědělské krajině se vymezují opatření  k zachování její prostupnosti, zejména ve vztahu 
k okolním obcím a rekreačním trasám. 
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II.C.4.3. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ (AD I/C.1 .) 

OBECNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA (AD I/C.1.1. )  

 Obec Vlkoš rozvíjet jako kompaktní celek, specifický svou strukturou rozvíjenou kolem dvou 
historických jáder pŧvodních obcí Vlkoš a Kanovsko, územně propojenou, s  přednostním 
vyuţitím ploch v obalové křivce zastavěného území.  

 Jednotlivé enklávy zástavby jiţně od kompaktní zástavby obce (usedlost Polňák, zemědělské 
středisko a výletiště Olšičky) územní plán respektuje jako územně stabilizované.  

 Východní část kompaktní zástavby obce, leţící v záplavovém území, se navrhuje chránit proti 
negativním účinkŧm povodní jako celek lokální protipovodňovou hrází. Tato hráz je limitem 
rozvoje celé východní části obce.  

 Zastavitelné plochy, v největší míře pro bydlení či smíšené bydlení, sport a rekreaci, omezeně 
pro výrobu, situovat do takto vymezeného území, přednostně do ploch bezprostředně 
navazujících na zastavěné území, ve vazbě na plochy obdobných funkcí a komunikační síť.  

 Zastavitelné plochy se soustřeďují převáţně do širšího obrysu současné zástavby v rŧzných 
částech obce – doplňují značně členitý pŧdorys - a dále do ploch menšího rozsahu mezi 
zástavbou a navrţenou ochrannou hrází. Do návrhu jsou takto zařazeny jen plochy sportu, 
extenzívně vyuţívané, a plochy bydlení a plochy smíšené obytné menšího rozsahu pokud 
moţno ve vyšším terénu, s menším rizikem zaplavení (ani navrhovaná hráz neznamená 
absolutní ochranu). Nejrozsáhlejší plochy se vymezují v západní části obce, mezi sportovním 
areálem a v klínu ploch smíšených obytných. Projevuje se zde dilema - plochy bydlení 
v území relativně nejbezpečnějším z hlediska rizika záplavy (mimo záplavové území, 
v nejvyšším terénu), avšak handicapované oddělením od jádra obce rušnou silnicí.  

 Nikde není navrhováno rozšiřování zástavby výrazně liniově podél komunikací, ani se 
nevytvářejí nové územně oddělené enklávy.  

 V některých případech se vymezením zastavitelných ploch potvrzuje současný zpŧsob 
vyuţití ploch – obě čistírny odpadních vod, kde dosud není provedena změna druhu 
pozemku v KN, zahrádkářská lokalita na severním okraji zástavby, zahrada přilehlá  
k zastavitelné ploše bydlení, část kynologického areálu, kde nelze z formálních dŧvodŧ 
(stavba neevidovaná v KN) potvrdit příslušnost k zastavěnému území (Zpŧsob vyuţití 
areálu však v převáţné části, kromě pozemku orné pŧdy, obecně není v rozporu 
s charakterem těchto ploch – trvalé travní porosty). 

 Vyuţití některých zastavitelných ploch je opodstatněné aţ po vyčlenění příslušných pozemkŧ ze 
souvislých celkŧ zemědělské pŧdy stavbou ochranné hráze. Obdobně je takto specifikována 
etapizace vymezení smíšených ploch nezastavěného území mezi zástavbou a navrţenou hrází.  

 Tyto plochy by za současného stavu území zasahovaly neopodstatněně do ucelených ploch 
polí. V případě výstavby hráze budou od souvislých ploch odděleny. Jedinou výjimkou, kde tato 
charakteristika není tak jednoznačně prŧkazná jako v ostatních případech, je komplex ploch 
výroby, dopravy a veřejného prostranství navazující severně na areál dřevařských závodŧ.   

 Rozšiřování zástavby v záplavovém území mimo takto vymezené chráněné území je 
neţádoucí. 

 Ve stabilizovaných plochách bydlení a smíšených obytných je přípustná výstavba nových bytŧ i 
nebytových zařízení formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektŧ pro bydlení 
i nebytových v prolukách a uvnitř  těchto ploch, v souladu s podmínkami vyuţití ploch příslušné 
funkce, při respektování obecných technických poţadavkŧ na výstavbu, místních územně 
technických podmínek,  zásad ochrany urbanistické struktury a limitŧ vyuţití území. Podmínkou 
je, ţe taková výstavba nesmí vyvolat vznik nezastavěné nebo nezastavitelné proluky ve 
stávající ucelené uliční frontě, zejména v případě urbanisticky významných prostorŧ. 

 V dosud platném územním plánu byly některé z takových ploch vymezeny jako plochy 
intenzifikace vyuţití území ve stabilizovaných plochách, případně i jako rozvojové plochy, 
neboť metodika vymezení hranice současně zastavěného území obce dle tehdy platného 
zákona a metodických pokynŧ je neumoţnila začlenit do současně zastavěného území.  
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OCHRANA URBANISTICKÉ STRUKTURY (AD I/C.1.2.) 

 V zájmu ochrany hodnot zastavěného území obce územní plán stanoví zásady směřující 
k ochraně urbanistické struktury zástavby, parteru a zeleně zejména v okolí dominant obce a 
v dalších významných veřejných prostranstvích s dosud převáţně dobře zachovanou strukturou 
zástavby. V těchto významných prostorech, které představují zejména jádra obou pŧvodních 
obcí – vlkošská náves, cca trojúhelníkového tvaru, obklopující areál kostela se hřbitovem a 
protáhlá kanovská náves, dále celé centrum Vlkoše aţ po ulici Ovesnou a ulice Ke mlýnu 
včetně historického areálu bývalého vodního mlýna (Vávrŧv mlýn), zachovat charakter zástavby 
včetně výškové hladiny, proporcí staveb, vymezení vŧči veřejnému prostranství a v optimální 
míře vyuţívat i architektonicko – stavební  a materiálové prvky tradiční zástavby  

 Kanovská i vlkošská náves i některé další prostory, jako ulice Ovesná, představují příklady 
regionálně typických prostorŧ. I po povodňových škodách se v objemových 
charakteristikách podařilo tento charakter prostorŧ převáţně úspěšně obnovit. V uvedených 
prostorech je nutno zabránit vzniku případných nových proluk v kompaktních uličních 
frontách,  s rizikem poţadavku na stavby, které by celistvost  mohly narušit. 

 V některých případech bylo v lokalitách asanované zástavby navrţeno, v zájmu dotvoření 
veřejných prostranství a zeleně, zástavbu neobnovit nebo obnovit částečně či s 
prostorovými úpravami. Tyto případy jsou uvedeny v dalším oddíle.  

 Neuplatňují se dříve uvaţované radikální zásahy do struktury zástavby na rozhraní obou 
katastrŧ pro vyrovnání oblouku na silnici III. třídy, které by kromě nezbytných asanací 
přinesly i diskutabilní moţnost zrychlení provozu v centrální části obce.  

 V rámci přípravy areálu domu s pečovatelskou sluţbou (v současném areálu s obecním 
skladem) se však, kromě potřebného doplnění chybějícího úseku chodníku v oblouku silnice,  
nabízí  prověřit moţnost vybudování nového pěšího propojení v této lokalitě, mimo prostor 
silnice, s novou lávkou přes náhon směrem ke kanovské návsi (v grafické části neuvedeno). 

 Výšková hladina je obecně limitovaná převaţující výškovou hladinou stávající zástavby,  
s výjimkou případných významných veřejných staveb a staveb, u nichţ je výška dána jejich 
specifickým účelem (např. stoţár, rozhledna) a  je limitovaná ochrannými pásmy Letiště Přerov.   

 Maximální výška obytné zástavby je stanovena do 2 PN + podkroví, u rodinných domŧ (RD) 
výška římsy max. do 7 m nad  úrovní  terénu, celková výška objektŧ RD v hřebeni střechy 
max. 12 m nad terénem, koordinovaná se sousední stávající zástavbou. U staveb 
vedlejších na pozemcích bydlení a smíšených obytných bydlení bude výška v uvedeném 
limitu omezena přiměřeně místním podmínkám v ploše, tak, aby nedošlo k omezení hlavní 
funkce bydlení na okolních pozemcích. 

 Výškové pojetí nejvýznamnější navrhované stavby v obci – Obecního domu – bude 
koordinováno s výškovou úrovní okolních staveb občanského vybavení veřejné  
infrastruktury – Záloţna, škola. 

 Také výška výrobních a provozních objektŧ bude vycházet ze stávající výškové hladiny.  

 VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: Vzhledem k riziku záplavy byla (na podkladě zaměření výšky záplavy 
a následných jednání) stanovena podnikem Povodí Moravy minimální kóta osazení 
obytných místností u domŧ v záplavovém území, jako závazná součást protipovodňových 
opatření. 

 Z HLEDISKA POŢADAVKŦ CO se doporučuje podsklepení s úrovní podlahy nejméně 1,7 
m pod terénem (aspoň  v části objektu) vyuţitelné jako úkrytový prostor.  

 V souvislosti s výškovým osazením je ve výše uvedených urbanisticky významných 
prostorech a obecně u zástavby, zejména souvislé, která se nenachází uvnitř oploceného  a  
pohledově uzavřeného prostoru, ţádoucí vyloučení prvkŧ, které přispívají k narušení 
charakteru veřejného prostranství: vyrovnávací schodiště v uličním prostoru s výjimkou 
zápraţí do 3-4 stupňŧ případně schodišť v oplocených předzahrádkách a rampové vjezdy 
do garáţí situovaných pod úrovní terénu (resp. přilehlé obsluţné komunikace) s  projevem 
do veřejného prostranství (obecně je však situování garáţí pod terénem, zejména 
v záplavovém území, nevhodné i z dŧvodŧ prevence škod).   
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OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT (AD I/C.1.3.) 

 Územní plán respektuje nemovitou kulturní památku č. 37300/8-608 Vodní mlýn č.p.22“. Je 
ţádoucí usilovat o vyuţití odpovídající významu této památky i obnovu dominantního pŧsobení 
areálu v přilehlém prostoru. 

 Otázka revitalizace mlýna souvisí se zájmy a moţnostmi jeho vlastníkŧ. Optimální by bylo  
takové vyuţití, které by mělo aspoň částečný vztah k pŧvodnímu účelu a přitom vytvářelo i  
komerční podmínky pro jeho dobrou údrţbu, je však moţné i vyuţití jiné. V zájmu variability 
vyuţití je celý areál včetně hospodářské budovy na druhé straně náhonu začleněn do 
plochy smíšené obytné. Zpŧsob vyuţívání přitom nesmí narušit památkovou podstatu 
areálu. (např. nevhodnými stavebními úpravami, vibracemi, prŧsaky, znečištěním apod.)  

 Územní plán navrhuje obnovu pŧvodních kvalit předprostoru mlýna, tj. vymístění 4 garáţí 
postavených na břehu náhonu pod mlýnem, a jako doporučení pro podrobnější řešení sídelní zeleně 
výsadbu význačné zeleně v prŧhledech na telekomunikační stoţár v sousedství řadových garáţí.  

 Náhrobní deska na kostele sv. Prokopa, navrţená k prohlášení kulturní památkou, je 
respektována jako součást kostela. 

 Územní plán respektuje památky místního významu a podle potřeby navrhuje opatření, která 
podpoří jejich význam a pŧsobení v území: 

 (označení dle grafické části (Koordinační výkres II/1, II/1v), označení před textem: (V) – m.č. 
Vlkoš, (K) – m.č. Kanovsko) 

MP1 (V) Kostel Sv. Prokopa 

 Bez zásahu ÚP. Je ţádoucí doplnit kvalitní oplocení (ohrazení) pozemků nových staveb a 
do budoucna redukovat vzájemně nesladěné způsoby prosvětlení podkroví u obnovených 
domů a další stavební detaily (parc.č.70/2, 73. 81) 

 Přínosem by bylo částečné uvolnění nároţí zahrady (v rámci plochy ZX) pro průhled z centra  

MP2 (V) Kamenný kříţ u kostela  

 Bez zásahu ÚP 

MP3 (V) Kamenný kříţ z r. 1946 u č.p.53  

 Úpravou zaústění komunikace k zastavitelné ploše Z.15.BI vznikne mezi domy a touto  
komunikací  kolem kříţe poměrně rozsáhlá volná plocha, kterou je moţno sadově upravit 

MP4 (V) Kamenný kříţ z roku 1924, směr Kyselovice  
 Bez zásahu ÚP 

MP5 (V) Kamenný kříţ z roku 1931 u výjezdu na Přerov)  

 Bez zásahu na úrovni ÚP, zakomponování kříţe do moţných úprav v ploše DS 
v podrobnějších stupních PD. 

MP6 (K) Kamenný kříţ u polní cesty do Ţalkovic  

 Bez zásahu ÚP, údrţba okolí na původní cestě do Kyselovic, moţné osadit lavičku 

MP7 (K) Boţí muka u č.p. 55,  u výjezdu z obce, k.ú. Kanovsko 
 Bez zásahu ÚP 

MP8 (V) Boţí muka za mlýnem č.p. 22 

 Bez zásahu ÚP, okolí je nově upraveno v souvislosti se stavbou prodejny a 
rekonstrukcí místní komunikace 

MP9 (V) pamětní deska v Parku míru 

 Bez přímého zásahu ÚP – součást veřejného prostranství, začlenění do celkového řešení 
sadových úprav tohoto prostoru (reorganizace parkovacích ploch a zeleně v podrobnější PD) 

MP10 (V) Památník I. sv. války s pamětní deskou padlým ve II. sv. válce v obci 

 Bez zásahu ÚP, moţné úpravy okolí v rámci sadových úprav centra po realizaci Obecního domu 

MP11 (K) Kaple poblíţ č.p. 24 (náves Kanovsko),  pamětní deska na kapli  

 Bez zásahu ÚP 



VLKOŠ   II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 33 

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH OBCE (AD I/C.1.4.) 

Centrum, U  kostela 

 Dostavba v jiţní frontě centrálního prostoru Vlkoše – Náves 

 Stavba „Obecního domu“ slouţícího pro potřebu soustředění veřejného vybavení obce –  
včetně přemístění obecního úřadu a lékařské ordinace z nevyhovující budovy, bude 
přínosem pro doplnění struktury prostoru narušeného stavbou nákupního střediska na  
místě dřívější asanace pŧvodních domŧ. 

 V souvislosti se stavbou obecního domu je v ÚP navrţena úprava zaústění místní 
komunikace vedoucí mj. k obecním domkŧm, v místě stávající komunikace se předpokládá 
jen protaţení chodníku podél celé fronty vybavenosti, v návaznosti na celkové úpravy 
veřejného prostranství (v podrobnosti ÚP graficky nevymezeno).  

 Po výstavbě nákupního střediska na místě pŧvodního bloku domŧ vznikl zřetelně 
neukončený, neuzavřený prostor s pozemky ve vlastnictví obce. Během prací na územním 
plánu byla v části tohoto prostoru dokončena výstavba tří obecních dvojdomkŧ (jako 
součást náhrady za povodňové škody), které zejména ze strany Ovesné pŧsobí jako 
příznivá clona areálu nákupního střediska. Další zlepšení z  této strany jiţ předpokládá jen 
úpravu parteru, oplocení (ohrazení) a výsadbu zeleně.   

 Moţnost zlepšení začlenění objektu bývalého nákupního střediska ze strany ostatních 
prostorŧ bude zřejmě obtíţná a závislá na zpŧsobu vyuţití v současnosti nevyuţitého 
objektu, který je ve vlastnictví obce, a jeho případné přestavby.  

 Veřejná prostranství v centru 

 V  centru jsou další poměrně rozsáhlé volné plochy upravené jako parčíky a jako zpevněné 
plochy pro jiné potřeby: točna autobusu s navazující rozsáhlejší asfaltovou plochou, 
odstavná plocha. Do tohoto veřejného prostoru ústí i volné strany zahrad zástavby u 
kostela.  

 Odstavná plocha u parčíku se navrhuje k redukci a k rozšíření parčíku. Parkoviště 
v kapacitě potřebné pro více zařízení v centru (včetně kostela, hřbitova) je moţno umístit 
podél místních komunikací obklopujících parčík.  

 Autobusová točna je ponechána  ve stávajícím rozsahu (pokud by nebyl uvaţován přesun  
konečné např. na jiţní okraj Kanovska), v rámci komplexní úpravy těchto prostranství je  
moţno revidovat rozsah a pojetí navazující - dnes asfaltové plochy (zmenšení plochy, 
náhrada asfaltu dlaţbou - takto odlišit komunikace od jiných ploch) a uvaţovat s náhradou  
přístřešku autobusové zastávky architektonicky vhodnějším (např. začlenění do ohrazení 
zahrad)  

 U kostela 

 Úpravy, které souvisely s povodňovými demolicemi, navrţené v urbanistické studii, jsou 
realizovány, došlo zde k prostorové úpravě, která zpřehlednila vztahy v části lokality.  
Zástavba leţí v ochranném pásmu hřbitova, územní plán však nenavrhuje ţádné radikální 
řešení ani ve smyslu omezení zástavby ani přemístění hřbitova, v tomto případě 
preferujeme zachování urbanistických kvalit celého komplexu, u obytné výstavby se navíc 
jedná o náhradu za demolice. S ohledem na stavební pojetí hřbitova a na zásobování 
obyvatel pitnou vodou z vodovodu předpokládáme omezenou závaţnost hygienických 
dŧvodŧ. Z dŧvodŧ ohledŧ na pietu hřbitova i kvalitu souboru je při výstavbě zdŧrazňována 
maximální ohleduplnost stavebně architektonického řešení včetně oplocení (coţ však 
některé stavební detaily příliš nerespektují a dochází tak k jistému narušení jednotnosti 
prostoru) 

 Zahrady před kostelem - na místě bývalého rybníka (zamokřené, v prohlubni) ve funkci 
plochy sídelní zeleně specifické je ţádoucí doplnit velmi kvalitní oplocení,  i  v kombinaci se 
ţivými ploty, případně prověřit moţnost zkrácení zahrady nejblíţe u kostela, které by více 
otevřelo prŧhled k ohradní zdi hřbitova. 
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 U hasičské zbrojnice 

 Stávající obecní úřad a ordinace praktického lékaře jsou umístěny v rodinném domku OKAL 
(s funkčně nevyhovujícím přístupem do OÚ po příkrém schodišti a ani z hlediska utváření prostoru 
není tento objekt v sousedství charakteristické stavby hasičské zbrojnice optimální. Územní plán 
proto navrhuje asanaci objektu a vymístění zařízení do areálu navrţeného „Obecního domu“.   

 Dominantním objektem v jinak parkově upraveném prostoru tak mŧţe zŧstat jen 
charakteristický objekt hasičské zbojnice. Demolovaná skupinka uvnitř tohoto prostoru, 
s minimálním zázemím,  po dohodě v obci nebyla navrţena k obnově a bude součástí 
parkových úprav celého prostoru. 

U náhonu 

 Po záplavách v r. 1997 došlo k demolici skupiny velmi stísněné a nekvalitní zástavby těsně 
přilehlé k náhonu. Územní plán umoţňuje vyuţití části této plochy pro malý rozsah zástavby 
v rámci stavové plochy SO.v, avšak vylučuje z ní plochy zeleně potřebné pro uvolnění břehŧ 
náhonu s prŧchodem biokoridoru a rozvolnění pŧvodně velmi stísněného veřejného prostranství.   

 V oblouku silnice do Říkovic jiţ byly v rámci částečné obnovy zástavby realizovány 
navrţené úpravy směřující ke zlepšení poměrŧ v této části prŧtahu silnice III/4348 (do 
Říkovic) tímto prostorem. V územním plánu jsou vymezeny další navazující plochy pro 
dokončení budoucích opatření na komunikacích (včetně stavby chodníku) směřujících ke 
zlepšení bezpečnosti a přehlednosti tohoto prostoru.     

U mlýna 

 Obnova pŧvodní kvality předprostoru areálu bývalého vodního mlýna a jeho dominantního 
účinku návrhem vymístění - asanace či doţití skupiny garáţí jako základ pro celkovou kultivaci 
tohoto prostoru. Náhradní výstavbu garáţí je moţno uplatnit v navrţené skupině garáţí 
v lokalitě „Za mlýnem“ (u bývalé skládky).   

Ulice Kyselovská 

  Problémem této ulice je značně nesourodá  architektonicko - urbanistická (charakter domŧ, 
orientace, úskoky stavební čáry, okna do štítŧ), ale i stavební kvalita domŧ (rekonstruované 
některé domy, coţ prakticky znemoţňuje případný ucelený odsun stavební čáry). Značný 
rozsah zástavby situované podél silnice, a to i v těsném obestavění, je jedním z argumentŧ 
pro podporu vymístění prŧtahu této silnice ze zastavěného území. 

 Specifickým problémem této lokality je postupně asanované nároţí Kyselovské a silnice do 
Troubek, jehoţ dominantou je architektonicky nevhodný objekt trafostanice. Stav nároţí – umístění 
trafostanice (není evidována v KN), rozhledové pole i velikosti, tvary a vlastnictví pozemkŧ 
neumoţňují optimální řešení. V  podrobnějším řešení je potřeba prověřit moţnost takové úpravy, 
která by mohla aspoň částečně napravit nepříznivý stav za předpokladu, ţe trafostanici není moţné 
nahradit jiným zpŧsobem - nejspíše kombinací částečné dostavby obou uličních front případně 
v upravené stavební čáře a  výsadbou význačnějších stromŧ nezasahujících do prostoru křiţovatky.        

 Moţnost dostavby areálu sokolovny je součástí návrhu ÚP.  

 V severní části prŧtahu silnice II/436 - jiţně od dřevařských závodŧ je navrţena  postupná 
náhrada zahrádek (které jsou nízko poloţené vŧči silnici a s největší pravděpodobností trpí 
znečišťováním z velkého provozu na ní) plochou veřejného prostranství s chodníkem a 
plochou sídelní zeleně s izolační funkcí a alejí stromŧ.  

Kanovsko – u rybníka 

 V okolí rybníka Kanovsko územní plán vymezuje druhy ploch, které umoţní kvalitní 
víceúčelové vyuţívání tohoto prostoru jako extenzívní rekreační prostor i pro příleţitostné 
společenské akce, navazující i na blízký areál kynologického cvičiště. Pro zajištění 
potřebného zázemí (šatny - např. pro bruslení, občerstvení, příleţitostný víceúčelový sálový 
prostor) doporučujeme přednostně posoudit a projednat moţnost vyuţití některé z  přilehlých 
stodol či stájí. Pokud by to bylo moţné, nebylo by potřeba budovat jiné stavby zázemí.   

 Tato plocha je uvaţována i pro moţnost příleţitostného umístění pouťových atrakcí.  
Výhodou je nenarušení prŧjezdnou komunikací, poměrně omezený počet obytných budov v 
sousedství, jistou nevýhodou mŧţe být netradiční poloha mimo těţiště obce. 
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II.C.4.4. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ 

POZNÁMKA: VYSVĚTLENÍ POJMŮ UŢÍVANÝCH V PODMÍNKÁCH VYUŢITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ 

Zahrádkářská chata – stavba rodinné rekreace, jejíţ objem je limitován územním plánem 

takto: stavby o max. výměře do 40 m2, přízemní s vyuţitelným podkrovím, s moţností 
podsklepení a obestavěným prostorem části stavby nad upraveným terénem max.  200  m

3 

Nerušící výroba a sluţby – zařízení, které svým umístěním a provozováním nenarušuje 

negativními vlivy (hluk, zhoršení kvality ovzduší, zvýšení dopravní zátěţe) uţívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustné (zejména hygienické) limity ţivotní prostředí 
okolního území. 

Drobná architektura – stavby a objekty malých rozměrŧ, které dotvářejí veřejná  

prostranství, podporují krajinný ráz a funkce krajiny – rekreační, ochranu přírody, myslivost, 
například:  sochy, pomníky, mohyly, kašny, drobné sakrální stavby (kapličky, Boţí muka, kříţe, 
svaté obrázky), herní prvky, zídky, přístřešky, altány, turistické odpočívky, informační tabule, 
myslivecké posedy, krmelce apod. 

TI – technická infrastruktura 

PD – projektová dokumentace 

Vymezení ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití vyjadřuje koncepci uspořádání území obce 
formulovanou v územním plánu. Plochy s rozdílným zpŧsobem vyuţití jsou vymezeny v souladu 
s vyhláškou. č. 501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisŧ a s vyuţitím katalogŧ jevŧ dle 
„Návrhu sjednocení digitální ÚPD“ vydaného KÚOK. Ten uvádí i další druhy ploch nad rámec 
vyhlášky č. 501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisŧ. V případě územního plánu Vlkoš jsou 
to konkrétně plochy  rekreace - zahrádkářských osad „RZ“ a sídelní zeleně: „ZP“ a „ZX“ včetně 
doplňkových kódŧ.   

II/C.4.4.1 PLOCHY BYDLENÍ A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ   

PROJEKCE POTŘEBY BYTŦ (2001) 

V řešeném území bylo v r.2001 (podle předběţných výsledkŧ sčítání) 276 bytŧ (293 v 
r.1991), z toho 245 trvale obydlených, (v r.1991 - 262 trvale obydlených bytŧ). Počet bytŧ a 
trvale obydlených domŧ od r.1991 poklesl, coţ je poměrně neobvyklé, avšak vysvětlitelné 
dŧsledky povodně v r.1997 kdy došlo k úbytku cca 30 bytŧ. Úbytek je rychle nahrazován a pro 
výchozí bilance uvaţujeme současný stav cca 255 trvale obydlených bytŧ. V rodinných domcích 
je naprostá většina trvale obydlených bytŧ (v obci je pouze 1 bytový dŧm se 4 byty) . V obci 
nebyly evidovány ( v r.1991) individuální rekreační objekty, novější údaje ze sčítání 2001 nejsou  
k dispozici (podle sdělení obce je v řešeném území 1 chata). Většina z 31 neobydlených bytŧ 
slouţí k druhému bydlení (přechodné bydlení, rekreace apod.), menšina - 11 bytŧ je 
vykazováno jako nezpŧsobilých  k bydlení.  

Kvalita bytového fondu je ovlivněna především jeho věkovou a druhovou strukturou - 
vysokým zastoupením rodinných domŧ. Věková struktura rodinných domŧ je podobná ve 
srovnání s obcemi téţe velikosti a polohy, s vysokým podílem bytŧ postavených do r.1919.. V 
současnosti byla dokončena a je dokončována část nového bytového fondu vzniklého po 
povodních v r.1997.  

Potřeba nových bytŧ během návrhového období bude záviset na následujících 
skutečnostech: 

 Na velikosti odpadu bytŧ (cca 10-15 bytŧ), přitom vlastní demolice tvoří pouze menší část 
odpadu bytŧ. Většina odpadu vzniká v rámci rekonstrukce  a modernizace bytŧ nebo z jiných 
dŧvodŧ (vynětí z bytového  fondu pro rekreaci - druhé bydlení, podnikání apod.); 

 Na rŧstu počtu cenzových domácností. Počet cenzových domácností  roste především z 
dŧvodu poklesu jejich prŧměrné velikosti (roste počet domácností samostatně bydlících, 
rozvedených, osob - jednotlivcŧ apod.). Jedná se o obecný trend ve vyspělých zemích. I v 
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případě stagnace počtu obyvatel roste počet cenzových domácností. Dále pŧsobí tendence k 
poklesu souţití cenzových domácností. Tento faktor je však méně výrazný a souţití domácností 
spíše poroste. Při posuzování souţití domácnosti je nutno vnímat i jejich vlastní prŧměrnou 
velikost a druh zástavby (u rodinných domkŧ ve vesnické  zástavbě je přirozenější vyšší míra 
souţití cenzových domácností). Souţití cenzových domácností sniţuje potřebu sociálně 
zdravotních sluţeb a promítá se i do posílení rodinných vazeb. 

 V obci nedojde k nárŧstu počtu obyvatel, který by vystupoval jako samostatný faktor potřeby 
nových bytŧ. 

Na základě odborného odhadu předpokládáme v návrhovém období novou bytovou 
výstavbu v reálném rozsahu  cca  30 bytŧ, v rodinných domcích. Plné uspokojení 
potencionálních potřeb je limitováno především koupěschopnou poptávkou (nezaměstnaností) 
obyvatel v řešeném území. V části případŧ (min.1/4) je moţno uvaţovat s intenzifikací vyuţití 
stávajícího stavebního fondu. Na druhé straně by však měla být vytvořena i přiměřená rezerva 
pro optimální fungování místního trhu se stavebními pozemky (cca 100% ploch.), neboť část 
navrţených ploch není reálně dostupná k zástavbě z vlastnických, ale i jiných dŧvodŧ.  

BYDLENÍ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Domovní a bytový fond 

Domy objekty  Byty 

úhrn trvale  individ. úhrn trvale obydlené neobydl 

 obydlené neobydl. Rekreace   z toho  

  z toho   rekr.ch.    81-  

 celk RD  celkem Vyčl.z.BF  celkem RD 91  

260 229 225 31 0 0 299 265 263  34 

241 215 213 26   276 245 240  31 

Úroveň bydlení 

Prŧměrný počet 

na  1 trvale obydl.byt osob/1 obyt.místnost m2 obyt.pl./ os. 

trv.bydl.osob m2 obyt.plochy obyt.místností   

2,76 53,5 3,08 0,90 19,4 

3,0 64,4 3,31 0,91 21,4 

Neobydlené byty , důvody neobydlenosti bytů 

neobydlené byty dŧvody neobydlenosti 

celkem na.100 

t..o..b. 

nebo. 

po 
kolaud 

změna 

vlast. 

Pozŧst. 

soud.  
říz.  

rekon, 

přest. 

K 

rekr., 
přech.  

není 

zájem 

nezp.  

k bydl. 

určen 

k  
demol 

jiné, 

nezj. 

34 13 0 1 0 13 0 3 9 1 7 

31 12,7     1+7 
přech.  

 11  7- obydlen 
přechodně 

 



VLKOŠ   II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 37 

Vývoj počtu obyvatel  a  bytů v řešeném území 

 Trvale bydlících obyvatel  Trvale obydlených bytŧ  Úbytek  bytŧ 

 Rok 2001 2015 2001 2015 do r.2015 

Vlkoš 744 750 255 270 15 

 

 Nových bytŧ  
2001-2015 

 Druhé bydlení - bytŧ 

(rekreační, ostatní) 

 v  rodinných  domech v bytových  domech r.2001 r.2015 

Vlkoš 30 0 20 25 

Na základě výsledkŧ sčítání lidu z roku 1991 a 2001, údajŧ z  obce odhadujeme, ţe  
v současnosti je v obci cca 20 objektŧ (bytŧ) druhého bydlení. Do roku 2015 předpokládáme, ţe 
počet objektŧ druhého bydlení stoupne max. na 25 (úpravami neobydlených bytŧ, na místě 
formálního odpadu trvale obydlených bytŧ apod.).  

NÁVRH 

 Potřebu bytŧ lze přibliţně aplikovat i na období do r. 2020.  

 Z demografické projekce vyplývá potřeba nových ploch pro bydlení (cca 30 BJ, z toho 20-25 BJ 
na nových plochách). V územním řešení je nutno vytvořit rezervu cca 100% (tj. celkem min. 40-
50 BJ na nových plochách, která je potřebná:  

 Pro vytvoření nabídky stavebních míst nad poptávkou, coţ přispívá proti nadměrnému 
zvyšování cen pozemkŧ 

 Většina uvaţovaných stavenišť je na soukromých pozemcích  a tedy moţnost jejich vyuţití je 
podmíněna zájmem vlastníkŧ pozemkŧ o výstavbu nebo prodej pozemku, příp. jejich  
představám o časovém zařazení. 

 Ve stávajících plochách obytné zástavby je přípustná výstavba dalších bytŧ formou nástaveb, 
přístaveb, stavebních úprav i nových objektŧ pro bydlení uvnitř  těchto ploch, pokud to umoţňují 
místní podmínky a jsou respektovány limity vyuţití území a další poţadavky.  Lze očekávat, ţe 
tuto moţnost budou vyuţívat především místní občané – vlastnící těchto pozemkŧ. 

 Zastavitelné plochy jsou navrţeny v návaznosti na zastavěné území, v některých případech 
jako dostavba jednostranně zastavěných ulic. Nejrozsáhlejší a perspektivně dosaţitelné 
zastavitelné plochy jsou navrţeny v okolí fotbalového hřiště. Jejich výhodou je poloha mimo 
záplavové území zaplavené, negativem (tak jako u všech dalších  relativně výše situovaných 
ploch) je poloha západně od silnice II/436, která je a ještě dlouhodobě bude velmi nepříjemným 
předělem, navíc tím dochází k výraznějšímu směrování nové výstavby  mimo tradiční prostory 
V případě realizace přeloţky silnice by se však samozřejmě i tato lokalita dostala do zcela jiné 
pozice. 

 Další plochy jsou vymezeny také v návaznosti na zastavěné území, jsou však jiţ méně příznivé 
např. z dŧvodu polohy hlouběji v záplavovém území, na pozemcích, kde lze očekávat  malý 
zájem vlastníkŧ nebo kde jsou podmíněny přeloţkou vedení TI (vedení VN)  apod.  

 Samostatnou kategorií jsou plochy územních rezerv. K jejich případnému vyuţití mŧţe dojít aţ 
po realizaci záměrŧ, které je vyčleňují z kompaktních  polních tratí (tj. výstavba ochranné hráze 
příp. přeloţky silnice II/436.  

 Přehled ploch navrţených pro bydlení, které představují tuto nabídku, včetně stručné 
charakteristiky, je uveden v následující  tabulce. 
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MOŢNOSTI INTENZIFIKACE VE STABILIZOVANÝCH PLOCHÁCH BYDLENÍ 
A PLOCHÁCH SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH S ODHADEM PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY 

 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

ODHAD 
MOŢNÉ 
KAPACITY 

PODMÍNKY, POZNÁMKY POZNÁMKA 

(PLOCHA 
DLE ÚPNO) 

12.SO.v Dle prověření 

moţností 
pozemku a 
stavebního 

programu 

DPS (malometráţní byty) 14.SV-stav 

13.SO.v 1 – 2 

1 –  5 

Ze strany dřevařských závodŧ (přes parc.94/1)  

Dostavba nároţního pozemku s částečným uvolněním nároţí,  
případně moţnost „vstupu“ do vnitrobloku přes střední část 

parcely 105/2 

12c.BV 

12a.SV-stav 

14.SO.v 5 – 8 Poţadavek splnění ukazatelŧ legislativních předpisŧ platných 
na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v následných stupních PD (dřevařské závody, silnice 

II/436).  

Vyloučení příp. zástavby v terénní depresi – bývalé koryto 
nátoku do bývalého rybníka u kostela 

13a,b.SV 

27.SO.v 5 Proluky 18a,b.SV 

32.SO.v 8 – 10 Moţnost dostavby po druhé straně ulice pro zastavitelnou 
plochu Z.28.SO.v 

30a.SV 

34.SO.v 5 – 10 Moţnost přístupu z P.23.PV a stavové plochy PZ.  27b.BV, 
31.SV-stav, 
31a.SV 

Jiné  5 – 10 Jiné proluky, dostavby nároţí  

CELKEM 30 – 45   
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NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH BYDLENÍ A SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH S ODHADEM 
PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA 

 

KAPACITA 
CCA BJ 

SPECIFIKACE POZNÁMKA 
(PLOCHA 
DLE ÚPNO) 

Z.11.BI 7827 7 - 9 Moţno vycházet ze stávající parcelace, tj. 
s umístěním většiny domŧ podél kratších stran 

plochy     

42.BV 

Z.13.BI 2129 2 - 4 Umístění domŧ výhradně podél východní hranice 

plochy, tj. ze strany Z.14.PV   
43.BV 

Z.15.BI 

 

19008 13 - 17 V rámci územní přípravy je nutno vymezit veřejnou 
infrastrukturu uvnitř plochy (veř.  prostranství pro 
vnitřní obsluţnou komunikaci a sítě TI s propojením 

do místní komunikace na jiţním okraji plochy).  
Vyloučit umístění domŧ podél jiţní strany plochy.   

44.BV. 

Z.18. SO.v  
( zastavěné 

území) 

2831 3 - 4  26a.BV 

Z.21.SO.v 
( zastavěné 

území) 

5874 5 - 8 Plné vyuţití plochy podmíněno přeloţkou 

nadzemního vedení VN do kabelu.   
44.BV 

Z.22. SO.v 4991 4 - 6 Prodlouţení zástavby stávajíc í ulice a doplnění do 

oboustranné zástavby  
23d.BV 

Z.28.SO.v 9333 8 Moţno vycházet ze stávajíc í parcelace, obsluha 
z uličního prostoru v trase stávající záhumenní cesty 

 

Z.30. SO.v 
( zastavěné 
území) 

 

7980 0 (- 2) Plocha dle Změny č. 1, začlenění části pozemku 

vlastníka nemovitosti v sousední stabilizované ploše 
SO.v do ploch této funkce, tak , aby ve vymezené 
ploše bylo moţno budovat stavby přípustné a 

podmíněně přípustné dle podmínek pro vyuţití ploch 
SO.v., s podmínkou provozu nerušícího bydlení v 
okolních stávajíc ích i navrţených plochách. Rozsah 
navrţené plochy umoţní obsluhu hospodářského 

zařízení ze záhumenní fronty pozemku, ze 
stávajících a navrţených veřejně přístupných 
komunikací vedených mimo obytné území.  

Do budoucna se nevylučuje moţnost stavby 1 – 
2RD v severní části pozemku max. pro severní 
meandr svodnice, s obsluhou z pozemkŧ vlastníka.   

30b.sv 

Z.32. SO.v 

 

3615 2 - 3 Poţadavek splnění ukazatelŧ legislativních předpisŧ 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací v následných stupních PD.   

19a.BV 

CELKEM  44 - 61   
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ÚZEMNÍ REZERVY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA 

 

KAPACITA 
CCA BJ 

SPECIFIKACE POZNÁMKA 
(PLOCHA 
DLE ÚPNO) 

R.01.SO.v 10230 10 - 12 Podmínka: realizace hráze (z dŧvodu koordinace 
s R.02.SO.v – společná obsluha ploch)  

102.SV 

R.02.SO.v 14490 10 - 12 Podmínka: realizace hráze s oddělením pozemkŧ ze 
souvislých celkŧ 

103.SV 

R.05.SO.v 

( zastavěné 

území) 

8170 7 - 10 Zájem vlastníkŧ (pozemky slouţí převáţně jako 

zázemí velmi stísněné zástavby), v severní části 
pokud moţno protipovodňová ochrana (jiţní část = 
nejspíše vyuţitelná územní rezerva)  

104.BV 

R.11.SO.v 3800 2 - 5 Podmínka: přeloţka silnice II/436 s protihlukovým 
opatřením, případně převaţující podíl nebytových 

funkcí.  

108.SV 

R.13.SO.v 5394 3 - 6 Podmínka: přeloţka silnice II/436 s protihlukovým 

opatřením, případně převaţující podíl nebytových 
funkcí. 

109.SV 

R.15.SO.v 5350 4 -5 Podmínka: realizace hráze s oddělením pozemkŧ ze 
souvislých celkŧ 

105.BV 

R.18.SO.v 6766 5 - 8 Podmínka: přeloţka silnice II/436 a protipovodňová 
ochrana 

107.SV 

CELKEM  41 - 58   

2001: 
obyvatelstvo                                                                                    744  

      (ČSÚ 2006 – 728, 2007 – 734) 

trvale obydlené byty                                                                      234  (2,79 obyv. / byt) 
neobydlené byty                                                                              (34) 

z toho vyuţitelné   (rekonstrukce, rekreace, přechodné bydlení)     24                       

 
rezerva intenzifikace – obvyklý min. rozsah (od 10%  

/ odhad v konkrétním území (cca 13 - 19%)      24 - 30 - 45 

úbytek bytŧ                                                     -15 

 
tj. stávající zástavba  včetně rekreace a druhého bydlení           267 - 288  

zastavitelné plochy:                        44 – 61 

celkem max. kapacita obce dle ÚP, včetně druhého bydlení     317 – 349  BJ  

Dŧm s pečovatelskou sluţbou – malometráţní byty pro seniory   

Při posuzování potřeby a kapacity návrhových se pro přiměřené fungování trhu 
s pozemky doporučuje výrazná převaha nabídky pozemkŧ nad očekávanou poptávkou (cca 100 
%). V době zpracování územního plánu nelze zhodnotit a zaručit, zda vymezené pozemky 
budou skutečně dostupné na trhu stavebních pozemkŧ z majetkoprávních či jiných dŧvodŧ – 
nebudou nabídnuty k prodeji (tj. k zástavbě) nebo v potřebném časovém předstihu nebudou 
infrastrukturně připraveny (i kdyţ poměrně značná část zastavitelných ploch mŧţe vyuţívat 
stávající infrastrukturu). Riziky odchylek skutečného vývoje jsou zatíţeny zejména moţnosti 
intenzifikace ve stavových plochách – které jsou zde uvedeny v poměrně vysoké kapacitě, 
představují vysoký podíl ze současného stavu bytŧ, obvyklá úroveň se odhaduje na 10 – 15% 
současného stavu trvale obydlených bytŧ).  
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Souhrn kapacit zastavitelných ploch naplňuje potřebu bytŧ přibliţně s  potřebnou rezervou, 
přičemţ ze zkušenosti lze očekávat naplnění spíše dolní hranice kapacity ploch. Jeví se proto 
potřebné:  

 Efektivní vyuţití zastavitelných  ploch zejména v okolí fotbalového hřiště  

 Vyuţití aspoň části kapacity intenzifikace ve stavových plochách 

 Výstavba DPS či jiné formy malometráţních bytŧ pro seniory z obce, ve formě přátelské 
zpŧsobu ţivota starších obyvatel (tomu uvaţovaný záměr obce odpovídá), tím by případně 
mohlo dojít k uvolnění některé z větších usedlostí 

Eventuální vyuţití územních rezerv na podkladě případné budoucí změny územního plánu 
je otázkou velmi dlouhodobou, s výjimkou plochy R.05.SO.v  nebo aspoň její jiţní části a 
v krajním případě i plochy R.01.SV, které by ovšem bez součinnosti s  plochou R.02.SV bylo 
investičně náročné – bylo by nutno vybudovat veškerou infrastrukturu i pro plochu R.02.SO.v.  

Všechny ostatní územní rezervy jsou podmíněny záměry s  více (přeloţka silnice II/436) 
nebo méně (hráz) vzdálenou perspektivou realizace. 

II/C. 4.4.2. PLOCHY REKREACE 

RODINNÁ REKREACE, ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY - SOUČASNÝ STAV: 

V obci nejsou evidovány ţádné objekty rodinné rekreace jak dle sčítání 1991, tak dle 
katastru nemovitostí. Dle sčítání 2001 byl v obci evidován 1 trvale neobydlený byt vyuţívaný 
k rekreaci a dalších 7 obydlených přechodně.  

RODINNÁ REKREACE, ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY - NÁVRH: 

 V územním plánu je vymezena zastavitelná plocha zahrádkářské osady na severním okraji 
obce, při výjezdu k Přerovu. Jedná se však aspoň z části o potvrzení skutečného stavu vyuţití 
území, kde stávající objekty v zahradách nejsou evidovány v KN. Omezeně se připouští dělení 
pozemkŧ, limitované podmínkami pro vyuţití ploch RZ.  

 V obci je moţné vyuţívat a budovat objekty rodinné rekreace dle podmínek pro vyuţití ploch 
bydlení individuálního a ploch smíšených obytných, zejména v domech charakteru venkovské 
obytné zástavby (- rekreačních chalupách), tj. v objektech, které umoţňují „pohyb“ mezi trvalým 
a rekreačním bydlením a které nenaruší strukturu zástavby  významných prostorŧ v obci .  

 Na ostatním území není výstavba objektŧ rodinné rekreace přípustná.  

HROMADNÁ REKREACE, AGROTURISTIKA: 

 Na území obce se nevyskytuje ani nenavrhuje.  

 Umístění malých zařízení pro agroturistiku je přípustné v plochách smíšených obytných, 
v souladu s podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití. 

II/C. 4.4.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.  

II/C. 4.4.4. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.  

II/C. 4.2.5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.  

II/C. 4.4.6. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.  
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II/C. 4.4.7. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Na území obce se neprovozuje ţádný podnik  specifického prŧmyslového charakteru.  
V územním plánu se vymezují tyto plochy výroby:  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŢBY - STAV 

Do této kategorie lehké, mírně rušivé výroby jsou zařazeny plochy: 

 24.VD - stávající areál dřevařských závodŧ SEOB WOOD cz - výroba dřevěných oken. 
V současnosti je tento provoz v ploše stabilizován, počet zaměstnancŧ dle www prezentace cca 
50. Podnik leţí v dominantní poloze  při příjezdu do obce, kde je nezbytné dbát na kultivované 
pojetí staveb, zachování údrţby areálu a okolí a dodrţování poţadavku na vyloučení 
nadlimitních negativních vlivŧ na okolní plochy bydlení a smíšené obytné. 

 35.VD - Šicí dílna (Výrobní druţstvo CÍL Prostějov) – drobný provoz vyuţívající objektu bývalé 
jídelny zemědělského druţstva, pŧvodně hostince v Kanovsku, provoz bez negativních vlivŧ a 
větších nárokŧ na dopravní obsluhu, cca 15 pracovních míst.  

 Malé výrobní provozy charakteru menších dílen  a sluţeb, případně zemědělské malovýroby 
jsou provozovány v rámci ploch smíšených obytných.   

Bývalý mlýn:  
významná barokní technická památka zařazená do Státního seznamu nemovitých 

kulturních památek. V současnosti je mimo provoz, zařízení bylo zničeno. Vyuţívá se jen sýpka 
v původním objektu. Další vyuţití mlýna souvisí s dalším vývojem majetkoprávních vztahů a 
zájmů a moţností vlastníka objektů. Způsob vyuţívání přitom nesmí narušit památkovou 
podstatu areálu. Vzhledem k tomu, ţe záchrana a vhodné vyuţití areálu by mělo být prioritou, je 
navrţeno vyuţití ve funkci „SO.v“, která umoţňuje Širokou škálu činností, při respektování 
tradičních stavebních charakteristik. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŢBY - NÁVRH 

 Nová zastavitelná plocha výroby je vymezena ve vazbě na areál dřevařské výroby, do ploch 
mezi areálem a navrhovanou hrází. Je navrţena v etapě po realizaci ochranné hráze, kdy bude 
oddělena od celistvých ploch polí. Zaujímá převáţnou část takto vymezené plochy, s výjimkou 
plochy orientované k silnici, kde je vymezena plocha dopravy pro odstavování uţitkových 
vozidel podnikatelŧ, a koridoru veřejného prostranství vedeného nad trasou vodovodu a 
slouţícího pro dopravní obsluhu této zastavitelné plochy výroby.  

 Další plocha, zabírající větší část bývalých drŧbeţáren a navazující plochu směrem 
k zemědělskému areálu, je vymezena jako územní rezerva.  

 Jiná zařízení drobné výroby je moţné umisťovat i v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití dle 
podmínek pro vyuţití ploch VZ a SO.v. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA - STAV 

 Na území obce hospodaří v současnosti jako hlavní  zemědělský podnik  středisko Vlkoš 
podniku SALIX MORAVA  Horní Moštěnice.  Areál střediska zaměřeného na chov skotu je 
situovaný v poloze  vzdálené dostatečně od obytné zástavby obce. V podstatě bez větších  
problémŧ je i organizace  převáţné většiny zemědělských cest.  

Kapacita areálu (v závorce stav z r. 1999. orientační údaj, proměnlivý v čase) 

krávy – dojnice                                    578 (549)       
býci                                                 320 (výkrm prŧm. 300 kg - 230) 
telata                         200 (200) 
jalovice vysokobřezí                              (300)  

(Ochranné pásmo této farmy bylo vypočteno a doloţeno v dosud platném územním plánu, 
v původním návrhu bez aktualizace, ta vzhledem k dostatečnému odstupu od bydlení a  jiných 
ploch vyţadujících ochranu nebyla potřebná.)  
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 Na území obce hospodaří dále několik soukromých rolníkŧ (Poměrně značná část pozemkŧ 
byla v rámci restitucí navrácena  pŧvodním majitelŧm, příp. byly v rámci JPÚ poskytnuty  
náhradní pozemky), kteří sídlí ve stávajících usedlostech v  zástavbě. Jisté pochybnosti ohledně 
vhodného umístění by mohly nastat v případě odstavování zemědělské mechanizace na 
nároţní parcele poblíţ hasičské zbrojnice   – veškerý provoz techniky musí probíhat po sítí 
místních komunikací v obci, i kdyţ zřejmě mimo centrum. Dle sdělení představitelŧ obce však 
provoz zemědělských hospodářství těchto soukromých zemědělcŧ obecně nepŧsobí váţnější 
problémy.   

 Na území obce se nenachází provoz lesní výroby. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA - NÁVRH: 

Územní plán na území obce nenavrhuje nové – zastavitelné plochy zemědělské a lesní 
výroby. Nadále se potvrzuje moţnost provozování jednotlivých zařízení zemědělské výroby 
zejména v plochách smíšených obytných, při splnění podmínek pro vyuţití těchto ploch a 
splnění hygienických příp. veterinárních poţadavkŧ a limitŧ vŧči okolnímu, zejména obytnému 
území, a podmínek reţimu v záplavovém území (stanoví vodoprávní úřad).  

II/C. 4.4.8. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ NEŢ DLE VYHL. 
Č. 501/2006 SB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

V územním plánu Vlkoš jsou nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb. pouţity plochy  

RZ – zahrádkové osady – pro plochy vyuţívané pro zahrádkaření  a  drobné zemědělské 

hospodaření, s objekty, které není moţno budovat v nezastavěném území.  

OH – veřejná pohřebiště – pro specifické zařízení charakteru občanského vybavení, které 

není vhodné začlenit do jiných druhŧ občanského vybavení 

sídelní zeleně: 

ZP – Parky a ostatní veřejná zeleň pro větší plochy veřejné zeleně, kterou je ţádoucí 

vyčlenit z ploch veřejného prostranství v zájmu zachování jejich vymezeného plošného rozsahu.   

ZX – zeleň sídelní specifická pro plochy zeleně v zastavěném území, které nelze výstiţně 

zařadit mezi druhy ploch  dle Vyhl. 501/2006 Sb.. Jedná se o tyto plochy:  

 Plochy sídelní zeleně, které jsou začleněné do ÚSES  

 Plochy soukromých zahrad, které je účelné postupně převádět na plochy charakteru 
veřejné zeleně s izolační či jinou ochrannou funkcí. 

 Plochy zahrad a zemědělských pozemkŧ drobného hospodaření, které je s ohledem na 
specifické územní a terénní podmínky nutno hájit jako nezastavitelné, ale které umoţňují 
plně vyuţívání pozemkŧ jako zázemí obytných domŧ a pro drobné hospodaření,  
s přípustností vymezených druhŧ staveb (nevyţadujících povolení ani ohlášení - § 103 
stavebního zákona)  (ZX.s – soukromá zeleň a drobné zemědělské hospodaření))  

Pouţití těchto typŧ ploch je v souladu s katalogem jevŧ dle „Návrhu sjednocení digitální 
ÚPD“ vydaného KÚOK.  
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II/C.4.4.9.  ČASOVÝ HORIZONT 

PLOCHY STABILIZOVANÉ  (STAV)  

 plochy, ve kterých není navrţena změna vyuţití - funkční ani prostorové uspořádání 
nedozná podstatných změn. V grafické části  jsou vyznačeny plnou plochou a označeny 
kódem „číslo plochy.funkce plochy“. 

V rámci stabilizovaných ploch se předpokládá dostavba případných proluk, dále je 
přípustná intenzifikace vyuţití (např. výstavba dalších bytŧ a jiných objektŧ přípustných a 
podmíněně přípustných funkcí dle druhu plochy) formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i 
nových objektŧ uvnitř těchto ploch, pokud to umoţňují místní podmínky, jsou respektovány 
limity vyuţití území a za předpokladu, ţe jejím dŧsledkem nebude vznik dlouhodobě 
nezastavěných a zejména nezastavitelných proluk v uliční frontě, dále je neţádoucí výstavba v 
záhumenní frontě ploch 12.SO.v, 36.SO.v, 42.BI a obestavování náhonu).   

PLOCHY ZMĚN (NÁVRH) 

 plochy, ve kterých se navrhuje změna vyuţití. Zahrnují plochy zastavitelné a plochy 
přestavby a dále plochy změn v krajině a jiné.  

ZASTAVITELNÉ PLOCHY   

Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo zastavěné území, výjimečně i v zastavěném 
území. V grafické části jsou zastavitelné plochy vyznačeny prázdnou plochou vyšrafovanou 
svislou šrafou příslušné barvy a označeny kódem „Z.číslo plochy.funkce plochy“. Zastavitelné 
plochy 2. etapy (po realizaci ochranné hráze) jsou odlišeny menší hustotou šrafy a označením 
„Z2.číslo plochy.funkce plochy“. 

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ A JINÉ (NÁVRHOVÉ PLOCHY FUNKCÍ NEZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ) 

Zahrnují navrhované plochy vodní a vodohospodářské v krajině, plochy přírodní, plochy 
smíšené nezastavěného území a plochy dopravy a veřejných prostranství pro cestní síť 
v krajině. Do této kategorie jsou zařazeny i plochy rekultivací na plochu zemědělskou. V 
grafické části jsou vyznačeny prázdnou plochou vyšrafovanou vodorovnou šrafou příslušné 
barvy a označeny kódem „funkce plochy“, v případě ploch dopravy, ploch veřejných 
prostranství, vodních a vodohospodářských také označením „Z.číslo plochy.kód plochy“  
Návrhové plochy 2. etapy (po realizaci ochranné hráze) jsou odlišeny menší hustotou šrafy.  

PLOCHY PŘESTAVBY 

Plochy přestavby jsou vymezeny v zastavěném území, v případech, kdy se obecně jedná 
o změnu funkčního vyuţití zastavěné plochy. V grafické části  jsou vyznačeny prázdnou 
plochou vyšrafovanou kříţovou šrafou příslušné barvy a označeny kódem „P.číslo 
plochy.funkce plochy“. 

ÚZEMNÍ REZERVY  

Návrh těchto ploch představuje informaci o doporučené, předpokládané či moţné 
tendenci rozvoje území, který je vhodný z územního hlediska, ale který je v kratším časovém 
horizontu nepravděpodobný. V grafické části  jsou vyznačeny prázdnou plochou 
vymezenou čárkovaným lemem příslušné barvy a označeny kódem „R.číslo plochy.funkce 
plochy“.   
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II.C.4.5. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (AD I/C.2.)   

Poznámky:  

 Jednu zastavitelnou plochu můţe tvořit komplex několika ploch s  rozdílným způsobem 
vyuţití. Tyto jednotlivé plochy jsou v tabulce odděleny tečkovanou čárou, celé  zastavitelné 
plochy jsou odděleny plnou čárou.  

 *ÚS: poţadavek prověření změn územní studií – nevymezuje se 

 *RP:  podmínka rozhodování - regulační plán – nevymezuje se 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

VÝMĚRA m
2 

 

DRUH PLOCHY 
TYP PLOCHY 

 

SPECIFIKACE,  
PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ PLOCH 

* ÚS  
* RP  

ETAPIZACE 

(označení 2. 
etapy - po 
realizaci 

hráze  PPO) 

Z.11.BI 
7827 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Moţno vycházet ze stávající parcelace, tj. 
s umístěním většiny domŧ podél kratších 
stran plochy.     

  

Z.12.PV 
1286 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.11.BI – rozšíření ploch 
veřejných prostranství podél stávajících 
komunikací po obvodu plochy Z.11.BI. 

  

Z.13.BI 
2129 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Umístění domŧ výhradně podél východní 
hranice plochy, tj. ze strany Z.14.PV   

  

Z.14.PV 
470 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.13.BI – rozšíření 
plochy veřejného prostranství podél 
stávající komunikace. 

 

Z.15.BI 
19008 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

V rámci územní přípravy nutno vymezit 
veřejnou infrastrukturu uvnitř plochy (vnitřní 
obsluţná komunikace a sítě TI) a napojení 
plochy na místní komunikaci na jiţním 
okraji plochy). Vyloučit umístění domŧ 
podél jiţní strany plochy.    

  

Z.16.ZX.s 
1558 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 
Zeleň ostatní a specifická 
- soukromá zeleň, drobné 
zemědělské hospodaření 

Komplex s plochou Z.15.BI – stávající 
zahrada 

  

Z.17.PV 
190 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.18. SO.v a P.23.PV   

Z.18. SO.v 
2831 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická  

Poţadavek kultivovaného řešení uliční 
fronty, vztah ke stávající sousední 
zástavbě   

  

Z.19.PV 
165 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.18. SO.v – rozšíření 
plochy veřejného prostranství podél 
stávající komunikace. 

  

Zastavitelná plocha v zastavěném území 
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Z.20.PV 
270 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.21. SO.v – rozšíření 
plochy veřejného prostranství podél 
stávající komunikace. 

  

Z.21.SO.v 
5874 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Plné vyuţití plochy podmíněno přeloţkou 
nadzemního vedení VN do kabelu. Zpŧsob 
řešení s ohledem na malou šířku parcel – 
nevýhodné volně stojící domy.  

  

Zastavitelná plocha v zastavěném území 

Z.22. SO.v 
4991 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická  

Prodlouţení zástavby stávající ulice a 
doplnění do oboustranné zástavby  

  

Z.23.PV 
169 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.22. SO.v   

Z.25.OS 
2609 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 
Plocha pro 
tělovýchovu a sport 

Součást kynologického areálu – potvrzení 
skutečného zpŧsobu vyuţití plochy 

  

Z.26.OS 
280 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 
Plocha pro 
tělovýchovu a sport 

Součást kynologického areálu – potvrzení 
skutečného zpŧsobu vyuţití plochy 

  

Z.28.SO.v 
9333 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Moţno vycházet ze stávající parcelace, 
obsluha z uličního prostoru v trase stávající 
záhumenní cesty 

  

Z.30. SO.v 
7980 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Plocha dle návrhu Změny č. 1, začlenění 
části pozemku vlastníka nemovitosti v 
sousední stavové ploše SO.v do ploch této 
funkce, tak , aby ve vymezené ploše bylo 
moţno budovat stavby přípustné a 
podmíněně přípustné dle podmínek pro 
vyuţití ploch SO.v., nerušící bydlení v 
okolních stabilizovaných i zastavitelných 
plochách. Rozsah navrţené plochy umoţní 
obsluhu hospodářského zařízení ze 
záhumenní fronty pozemku, ze stávajících 
a navrţených veřejně přístupných 
komunikací vedených mimo obytné území.  

  

Z.31.PV 
583 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.30. SO.v – plocha pro 
obsluţnou komunikaci. 

  

Zastavitelná plocha v zastavěném území 

Z.32. SO.v 
3615 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Poţadavek splnění ukazatelŧ legislativních 
předpisŧ platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v následných stupních PD.    

  

Z.33.RZ 
13518 

PLOCHA REKREACE 
Zahrádkářská osada 

Potvrzení skutečného zpŧsobu vyuţití 
plochy, stávající objekty nezaneseny v KN. 
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Z.34.TV 
896 

PLOCHA TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
Vodní hospodářství 

Potvrzení skutečného stavu vyuţití plochy - 
Realizovaná ČOV Kanovsko a přilehlá 
neoplocená plocha nad stokami mezi ČOV 
a svodnicí, změna druhu pozemku dosud 
nezanesená v KN. 

  

Z.35.TV 
1054 

PLOCHA TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
Vodní hospodářství 

Potvrzení skutečného stavu vyuţití plochy - 
realizovaná ČOV Vlkoš, změna druhu 
pozemku dosud nezanesená v KN. 

  

Z.55.DS 
1244 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Odstavná plocha pro uţitková vozidla      

Z2.56.DS 
109 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Odstavná plocha pro uţitková vozidla – 
rozšíření v 2. etapě, společně s Z2.57 a 
Z2.58 

 2. etapa 

Z2.57.PV 
1608 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z2.58.VD, plocha nad 
technickou infrastrukturou (vodovod s 
vodoměrnou šachtou) 

 2. etapa 

Z2.58.VD 
5870 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba a 
výrobní sluţby 

Plocha v prostoru mezi stávajícím 
výrobním areálem a budoucí hrází 

 2. etapa 

II.C.4.6. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY (AD I/C.3)   

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

VÝMĚRA m
2 

 

DRUH PLOCHY 
TYP PLOCHY 

 

SPECIFIKACE,  
PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ PLOCH 

* ÚS  
* RP  

ETAPIZACE 

(označení 2. 
etapy - po 

realizaci 
hráze  PPO) 

P.01.OV 
603 

Občanské vybavení – 
veřejné vybavení 

„Obecní dŧm“ - víceúčelové zařízení 
s prioritou kapacity pro přemístění 
obecního úřadu a lékařské ordinace ze 
stávající nevyhovující budovy, doplňující 
další zařízení pro potřeby vybavení obce  

  

P.03.OS 
3911 

Občanské vybavení  - 
plochy pro tělovýchovu 
a sport 

Víceúčelová sportovně rekreační plocha na 
místě bývalé skládky stavebního odpadu. 
Rozšíření plochy dle Změny č.1.   

  

P.04.DS 
314 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Dostavba bloku skupinových garáţ í   

P.05.PV 
214 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s P.03.OS a P.04.DS   

P.06.OV 
455 

Občanské – veřejné 
vybavení 

Dostavba areálu Sokolovny   

P.07.DS 
257 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Rozšíření uličního profilu silnice II/436 (s 
významem veřejného prostranství)  pro 
vedení chodníku po západní straně silnice  

  

P.08.PV 
507 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro stavbu chodníku po východní 
straně silnice II/436 od návsi k dřevařským 
závodŧm (v části plochy zahrádek ve 
sníţeném terénu podél silnice) 
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P.09.PV 
573 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného vyuţití plochy – 
veřejné prostranství v okolí autobusové 
zastávky 

  

P.11.PV 

605 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Napojení místní komunikace od 
fotbalového hřiště na silnici II/436, zčásti 
potvrzení skutečného stavu 

  

P.12.DS 
202 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Moţnost dostavby skupiny garáţí (jeden 
vjezd do společného „dvora“ – jednotlivé 
vjezdy nelze orientovat přímo do přilehlého 
veřejného prostranství – stísněné poměry)  

  

P.13.DS 
107 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Moţnost dostavby skupiny garáţí   

P.14.SO.v 
80 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Přičlenění části pozemku silnice do plochy 
SO.v., do níţ je tento pozemek vklíněný 
(potvrzení skutečného stavu)  

  

P.17.DS 
108 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Rozšíření uličního profilu pro dílčí úpravu 
parametrŧ prŧjezdního úseku silnice 
III/4348 včetně součástí silnice (stavba 
chodníku v okolí přemostění Mlýnského 
náhonu) 

  

P.18.PV 
60 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření veřejného prostranství pro 
obsluhu skupiny domŧ, potvrzení 
skutečného stavu 

  

P.19.PZ 
407 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro dotvoření veřejného 
prostranství na místě zástavby asanované 
po povodni 

  

P.20.ZP 
1497 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 
Parky a ostatní veřejná 
zeleň 

Plocha pro veřejnou zeleň v okolí hasičské 
zbrojnice: potvrzení skutečného vyuţití 
pozemku v kultuře „zahrada“ a asanace 
stávajícího objektu obecního úřadu 

  

P.21.PV 
201 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro dotvoření veřejného 
prostranství na místě části zbořeniště 
zástavby asanované po povodni 

  

P.23.PV 
1260 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného vyuţití plochy 
nemotoristické komunikace a rozšíření tohoto 
prostranství v parametrech dostatečných pro 
případ zájmu o moţnost  intenzifikace 
stavebního vyuţití v přilehlé ploše 34.SO.v,  
veřejné prostranství v okolí kynologického 
areálu a dalších sportovně rekreačních ploch.   

  

P.25.ZP 
114 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 
Parky a ostatní veřejná 
zeleň 

Plocha zeleně na místě navrţené asanace 
či doţití skupiny garáţí 
Vymístění - asanace či doţití skupiny 
garáţí a doplnění parkové úpravy v zájmu 
kultivace předprostoru bývalého vodního 
mlýna – nemovité kulturní památky 

  

P.29.PV 
23 

 Rozšíření veřejného prostranství pro 
stavbu chybějícího úseku chodníku  
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P.30.PV 
382 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného rozsahu veřejného 
prostranství (druh pozemku „orná pŧda“) 

  

P.31.PV 
47 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Drobná úprava parametrŧ veřejného 
prostranství do stávající zahrady 

  

P.02.PV 
(27) 
P.10.DS 
(74) 
P.15.PV 
(81) 
P.16.DS 
(31) 
P.22.PV 
(13) 
P.26.PV 
(23) 
P.27.PV 
(105) 
P.28.PV 
(17) 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ,  

PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  
Silniční doprava 

Začlenění drobných části převáţně 
soukromých pozemkŧ do plochy veřejného 
prostranství příp. pozemku silnice 
umoţňující zlepšení parametrŧ veřejného 
prostranství, výstavbu chodníkŧ, ucelení 
uličního prostoru apod.,  bez potřeby 
asanací objektŧ, často  prakticky formální 
úprava skutečného stavu v těchto 
lokalitách. 
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II.C.4.7. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ (AD I/C.4.) 

Koncepce sídelní zeleně vymezuje stabilizované plochy sídelní zeleně i plochy změn – 
(plochy přestavby a součást zastavitelné plochy) a dále zásady pro uplatňování zeleně v jiných 
druzích ploch. 

 Jako plochy sídelní zeleně se územním plánem vymezují plochy „ZP – Parky a ostatní veřejná 
zeleň“ a „ZX – Zeleň ostatní a specifická“,  podle potřeby specifikovaná kódem „s“ – drobné 
zemědělské hospodaření a soukromá zeleň. 

PLOCHY „ZP“ 

 Stabilizované plochy sídelní zeleně „ZP“, které jsou vyčleněné z ploch veřejných 
prostranství pro zdŧraznění významu těchto ploch: menší parkově upravené plochy v centru 
Vlkoše – parčík před školou a poštou („Park míru“) a před nákupním střediskem, veřejná 
zeleň před areálem bývalého vodního mlýna (doplněná o níţe uvedenou navrţenou plochu 
zeleně na místě skupiny stávajících garáţí určených k postupnému vymístění.  

 Navrţená plocha zeleně (plocha přestavby) na místě skupiny stávajících garáţí určených 
k postupnému vymístění. 

 Návrhem plochy přestavby se potvrzuje stávající parková zeleň v okolí hasičské zbrojnice, 
doplňuje se o plochu na místě objektu obecního úřadu  určeného k asanaci. 

PLOCHY „ZX“ 

PLOCHY „ZX“  bez specifikace 

 Plochy stávající zeleně na březích Mlýnského náhonu - Říky v zastavěném území – jedná 
se jak o plochy – břehové porosty v zahradách soukromých nemovitostí, tak o obecní 
pozemky navazující na veřejné prostranství na březích toku. Jako plocha zeleně „ZX“ – 
Zeleň sídelní specifická jsou vymezeny z dŧvodu potřebného začlenění těchto ploch břehŧ 
do biokoridoru podél toku náhonu a jejich ochrany v rámci ÚSES. 

 Pás pozemku vyčleněný z plochy ZX.s v okolí navrţené čerpací nádrţe u ochranné hráze. 

 Nezastavitelné zahrady na místě bývalých rybníkŧ v centru Vlkoše západně od kostela 
(západní strana historické vlkošské návsi). 

 Pás pozemkŧ v terénní sníţenině podél východní strany silnice II/436 z  centra ke 
dřevařským závodŧm uţívaných jako malé zahrádky – zbývající plocha po vyčlenění 
veřejného prostranství. Vzhledem k poloze málo vhodné pro vyuţití jako zahrádky se 
navrhuje postupná přeměna na ochrannou zeleň zahrnující výsadbu dominantní aleje.  

 Zahrada – součást v usedlosti „Polňák“ oddělená od plochy bydlení vodním tokem - 
Mlýnským náhonem. 

 Nezastavitelná plocha zeleně na břehu svodnice, podél zastavitelné plochy Z.28.SO.v.   

PLOCHY „ZX.s“   

 Stabilizované plochy zahrad a zemědělských pozemkŧ drobného hospodaření 
v zastavěném území, vesměs nenavazující na významnější veřejná prostranství. Umoţňují 
plně vyuţívání pozemkŧ jako zázemí obytných domŧ a pro drobné hospodaření,  
s přípustností vymezených druhŧ staveb (nevyţadujících povolení ani ohlášení - § 103 
stavebního zákona).   

ZELEŇ NA JINÝCH PLOCHÁCH, OBECNÉ ZÁSADY 

 Jiné plochy sídelní zeleně, často s významnými dřevinami, které jsou v obci poměrně četné, se 
samostatně nevymezují. (Vyčlenění samostatných ploch zeleně z  těchto ploch se nejeví účelné 
vzhledem k moţným změnám uspořádání v rámci dořešení celkové koncepce zeleně) Pozemky 
zeleně jsou či budou součástí ploch veřejných prostranství i ploch jiných (např. ploch 
občanského vybavení všeho druhu, soukromá zeleň v plochách bydlení a smíšených obytných). 
Zastoupení zeleně v těchto plochách je v případě potřeby součástí  podmínek vyuţití ploch 
s rozdílným zpŧsobem vyuţití  
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 Stávající kvalitní, zejména listnaté dřeviny budou v maximální míře (s přihlédnutím k jejich 
zdravotnímu stavu) respektovány, zachovány a spolu s návrhem nové výsadby na začleněny do 
celkové koncepce zeleně zejména ve veřejných prostranstvích. 

 Výsadby zeleně, jak ve vymezených plochách sídelní zeleně, tak v plochách veřejných 
prostranství a občanského vybavení budou probíhat podle podrobnějších stupňŧ dokumentací 
výsadby, na podkladě geodetického zaměření včetně sítí TI a v koordinaci s dalšími záměry. 
Obecnou zásadou je pouţívat dřeviny v  místě pŧvodní, přitom pouze ve významných veřejných 
prostorech  lze pouţít dřeviny s více okrasným projevem, s postupem směrem do krajiny 
dřeviny, které se vyskytují v okolních přirozených porostech. Je ţádoucí omezovat výsadbu 
jehličnatých dřevin, zvláště exotických (túje, stříbrné smrky)      

 Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a nezpevněných ploch) 
v plochách s jiným funkčním vyuţitím - shrnutí:   

 Plochy bydlení BI: 09.BI, 18.BI, Z.11.BI, Z.13.BI - 40%, 42.BI – 60%, ostatní stavové i  
zastavitelné plochy BI  - 50%. 

 Plochy RZ: 70% 

 Plochy občanského vybavení OV: 01.OV 40%, komplex  06.OV, P.06.OV, 07.OS – 20% 

 Plochy občanského vybavení OS:komplex 44.OS, Z.25.OS, Z.26.OS – 80%, ostatní 
s výjimkou plochy 07.OS (uvedena u OV) – 60% 

 Plochy veřejných prostranství: návsi Vlkoš, Kanovsko (mimo plochu DS)  40%, centrum, 
Ovesná, Ke mlýnu  20%, ostatní veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných 
plochách – 10%, v nezastavěném území – nestanoveno, plochy PZ – 60% 

 plochy SO.v: plochy 11, 15, 16, 28, 29, 38, 39.SO.v a Z.18.SO.v - 40%, ostatní zastavitelné 
plochy a plochy 32, 34, 37.SO.v - 60%, ostatní plochy SO - 50%.  

RÁMCOVÝ POPIS NÁVRHU ZELENĚ V OBCI  

V tomto oddíle jsou vybrány jen návrhy týkající se ploch sídelní zeleně, případně i včetně 
navazujícího veřejného prostranství. Náměty, které se týkají návrhu zeleně ve veřejných 
prostranstvích, jsou uvedeny v kap. Ad I/D4 – KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

U mlýna 

 Jako clona pro odclonění telekomunikačního stoţáru v prŧhledu u areálu mlýna skupiny 
význačných stromŧ: u cesty podél náhonu před mlýnem – doplnit lípy (po posouzení efektu 
výsadby – u nebo na místě garáţí určených k vymístění, u náhonu v ploše ZX,   podél cesty 
ke stoţáru za mlýnem  skupina dubŧ (příp. jasanŧ)  

 Za mlýnem podél náhonu – výsadba v rámci celkového řešení plochy NS.r s rekreačním 
významem.  

U bývalého plaviska 

 V rámci celkové úpravy této ulice (veřejné prostranství, zeleň ZX) převislá vrba, dále moţno 
doplnit volně okrasné javory 

Pás zeleně nad křiţovatkou 

 Na nově vzniklém pásu zeleně ZX (zrušení malých zahrádek, resp. jejich částí mimo 
navrţené veřejné prostranství) výsadba dominantní aleje listnatých stromŧ - kromě 
klasických lip lze doporučit také duby (Quercus robur), buky (Fagus sylvatica) nebo javory 
(Acer platanoides) 

 Problematickým objektem je i areál zemědělského druţstva, který vzhledem ke své poloze 
vyţaduje začlenění do krajiny. Navrţená liniová zeleň (interakční prvek ÚSES) by však 
kromě okrasné a krajinotvorné funkce měla plnit i funkci hygienicko-izolační a ekologickou.  
Proto je nezbytné zabezpečit v co nejkratší době výsadbu alespoň 5 metrŧ širokého 
izolačního pásu zeleně, který by měl být tvořen jak listnatými stromy (s okrajovým 
zastoupením jehličnanŧ), tak i bohatým keřovým patrem. Tato otázka se z hlediska priority 
výsadeb jeví jako jedna z nejnaléhavějších. 
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II/C.5. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY (AD I/D.) 

II/C.5.1. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (AD I/D.1.)   

II/C.5.1.1. DOPRAVA SILNIČNÍ (AD I/D.1.1.) 

KONCEPCE  SILNIČNÍ SÍTĚ A  VAZBA NA HLAVNÍ SILNIČNÍ SÍŤ 

 Silniční síť na území obce Vlkoš vytvářejí silnice II/436 Kojetín – Chropyně – Přerov III/43616, 
procházející územím obce ve směru jih – sever a silnice III/4348 Troubky – Vlkoš – Říkovice, 
procházející územím obce ve směru západ – východ. Tyto silnice se křiţují poblíţ centra obce.  

 Podmínky pro stabilizaci silniční sítě, umoţňující také potřebné úpravy parametrŧ v rámci 
vymezené plochy, jsou zajištěny vymezením ploch silniční dopravy stabilizovaných, navrţených 
ploch změn zejména v prostorech kříţení s navrţenou protipovodňovou hrází, ploch přestavby 
pro směrovou korekci krátkého úseku silnice III/4368 a dalších drobných korekcí v prŧjezdním 
úseku a územní rezervy pro přeloţku silnice II/436.   

 Mimo zastavěné území budou silnice upravovány v kategoriích: 

 II/436…….. S 9,5/80 

 III/4348……S 7,5/60 

 Silnice II/436 se přeloţkou navrţenou v území severně od obce Vlkoš v rámci stavby dálnice 

D1 (vedenou od obce Věţky jiţně podél tratě Přerov – Brno) napojí na hlavní komunikační 
systém – v 1. etapě na komunikační systém Přerova přes Lověšice a jeho prostřednictvím na 
hlavní komunikační síť včetně budoucího úseku dálnice D1 kolem Přerova, v cílovém stavu na 
silnici I/55 v MÚ křiţovatce severně od Horních Moštěnic a i jejím prostřednictvím na budoucí 
dálnici D1.  

 Trasa silnice II/436 je v současném stavu na celém území obce Vlkoš územně  stabilizovaná.  
Trasa výše uvedené přeloţky po ověření s ŘSD začíná aţ na území obce Věţky těsně před 
stávajícím ţelezničním přejezdem a nezasahuje do území obce Vlkoš, tak, jak je uvedeno 
v Zásadách územního rozvoje. 

 Územním plánem se vymezuje: 

 Územní rezerva pro přeloţku silnice II/436 západně obce v celém prŧběhu územím obce 
Vlkoš, s přesahem do území obcí Věţky a Kyselovice. Severně od Vlkoše přechází tato 
přeloţka do území obce Věţky, kde logicky navazuje na přeloţku této silnice v rámci D1 
mimo Bochoř (podél ţelezniční tratě Přerov – Brno), jiţně od území obce Vlkoš  přechází do 
území obce Kyselovice ve dvou moţných koridorech – jeden s jen minimálním přesahem do 
území obce Kyselovice, druhý v delší trase, která mŧţe výhodně navázat na moţnou trasu 
mimo zástavbu obce Kyselovice. 

 Silnice III/4348 je v území stabilizována, aţ na drobné směrové korekce v zastavěném území.  

 Územním plánem se vymezuje: 

 Malá plocha pro silniční dopravu, která umoţňuje korekci trasy silnice směřující k 
napravení stávající směrové závady v centrální části obce v okolí přemostění Mlýnského 
náhonu.  

 Směrová korekce v místě kříţení s protipovodňovým valem na jiţním okraji zástavby.  

KOMUNIKAČNÍ SÍŤ OBCE 

 Silnice II/436 a III/4348 procházející obcí tvoří hlavní dopravní kostru obce. V zastavěné části 
obce budou tyto silnice upravovány jako místní komunikace funkční skupiny B, tj. v kategorii 
odpovídající navazujícím extravilánovým úsekŧm, dopravní funkci komunikace i dopravním 
poměrŧm v obci. V uličních profilech budou realizovány chybějící chodníky.  

 Místní systém je kromě zmíněných prŧjezdních úsekŧ silnic tvořen bohatou sítí místních 
komunikací rozdílného významu i kvality. Tyto místní komunikace na území obce zajišťují 
obsluhu ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití, jsou součástí veřejných prostranství a budou 
upravovány jako místní komunikace obsluţné funkčních skupin C a D. 
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 Tyto komunikace budou rovněţ především upravovány ve stávajících polohách ve funkčních 
skupinách C a D, s nutnou úpravou profilu rozšířením jízdních pruhŧ na min. 3,0m pro funkční 
typy MO1 nebo MO2. 

 Územním plánem se vymezuje doplnění sítě místních komunikací zajišťující obsluhu 
zastavitelných ploch o nové místní komunikace funkčních skupin C a D. Tyto komunikace 
budou situovány v plochách veřejných prostranství stabilizovaných či navrhovaných převáţně 
jako rozšíření stávajících veřejných prostranství, v těchto lokalitách a pro tyto zastavitelné 
plochy: 

 Mezi plochami bydlení Z.11.BI a Z.13.BI (u fotbalového hřiště)  

 Napojení plochy Z.15.BI (z jiţního okraje) na silnici II/436 vstřícně napojení ochranné 
hráze   

 Pro obsluhu plochy Z.28.SO.v 

 Pro obsluhu plochy Z2.58.VD a zokruhování přes těleso navrţené hráze (které zajistí 
také další přístup k územním rezervám na severním okraji zástavby) 

 Místní komunikace v úseku stávající nemotoristické trasy od Mlýnského náhonu do 
lokality Bědachov pro moţnost zpřístupnění pozemkŧ ve vnitrobloku plochy 34.SO.v.  

 Ostatní zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací a navrhuje se u nich 
podle potřeby rozšíření veřejného prostranství na nezbytné parametry.  

ZATÍŢENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ, NÁVRH OPATŘENÍ NA OCHRANU PROTI NEGATIVNÍM VLIVŦM 
SILNIČNÍ DOPRAVY 

Pro určení dopravního zatíţení silniční sítě pro období do r. 2020 se vycházelo  z 
výsledkŧ celostátního sčítání dopravy na silnicích a dálnicích, provedeného ŘSD ČR v roce 
2005 a 2007.  Pro určení výhledové zátěţe bylo uţito tabulky VÝVOJ DOPRAVNÍCH VÝKONŦ 
A VÝHLEDOVÉ KOEFICIENTY PRO ROK 1995-2030, zpracované ŘSD. 

Přehled výchozích i navrţených (výhledových) hodnot zatíţení na sčítacím úseku II/436 7-
0300 včetně rozvrţení skladby dopravního proudu a očekávaných hlukových emisí je součástí 
přiloţené tabulky.   

                    

 Příloha  - Intenzity dopravy a hluk ze silniční dopravy - stav 2005 
                    

ÚSEK silnice E/I/D v O T S s % Yd Yn 

7-0300 II/436   2979 639 3618     

                    

Hluk ze silniční dopravy - stav 2007 
                    

ÚSEK silnice E/I/D v O T S s % Yd Yn 

7-0300 II/436 E 70 3277 658 3935 1 62,8 55,1 

7-0300 II/436 I 40 3277 658 3935 1 62,2 53,4 

            

Hluk ze silniční dopravy - návrh 2020 
                    

ÚSEK silnice E/I/D v O T S s % Yd Yn 

7-0300 II/436 E 70 4260 735 4995 1 62,9 55,3 

7-0300 II/436 I 40 4260 735 4995 1 62,4 53,5 

 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. 
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 Určení hladin hluku pomocí výpočtu se řídí „Novelou metodiky pro výpočet hluku silniční 
dopravy“. V tabulce jsou uvedeny očekávané hladiny hluku z dopravy, odpovídající místním 
poměrŧm a intenzitám zatíţení dle zjištěného sčítání.  

KOREKCE PRO STANOVENÍ HODNOT HLUKU V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A 
CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB  

Zpŧsob vyuţití území Korekce dB 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lŧţkových zdravotnických zařízení 

včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

 

Chráněný venkovní prostor lŧţkových zdravotnických zařízení včetně lázní  0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 

prostor 

0 +5 +10 +20 

 

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pouţije další korekce –10dB s výjimkou hluku z dopravy na ţelezničních 
drahách, kde se uţije korekce –5dB. 

1) Pouţije se pro hluk z veřejné produkce hudby hluk z provozoven sluţeb a dalších 
zdrojů hluku s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde – li o účelové komunikace 
a dále s výjimkou drah, nejde – li o ţelezniční stanice. 

2) Pouţije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových 
komunikací a drahách. 

3) Pouţije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde je 
hluk z dopravy na těchto komunikacích převaţující nad hlukem z dopravy na ostatních 
komunikacích. Pouţije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Pouţije se v případě staré hlukové zátěţe z dopravy na pozemních komunikacích a 
drahách. 

Při zváţení výše uvedeného lze konstatovat, ţe pro posuzovaný chráněný venkovní 
prostor staveb jsou limitní hodnoty hluku tyto: 

A =  LAeq,T + 10  =  60 dB(A) ve dne 

A =  LAeq,T + 10 - 10  = 50 dB(A) v noci 

 Vzhledem k překročení limitních hodnot hluku na silnici II/436 (sčítací úsek 7-0300) bude 
bydlení v zastavitelné ploše Z.32.SO.v podmíněno splněním ukazatelŧ legislativních předpisŧ 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v následných 
stupních PD. 

 Plocha Z.32.SO je jediná zastavitelná plocha, omezené kapacity, navrţená podél silnice 
II/436. Její charakter a orientace dává předpoklady, ţe uspořádáním a charakterem objektŧ 
v ploše bude moţno tyto podmínky splnit.  

 Ve stávající intenzívní zástavbě, zejména ploše 11.SO.v v úseku mezi hlavní křiţovatkou a 
sokolovnou, kde prŧčelí některých domŧ jsou vzdálená od vozovky v minimálním odstupu (i 
méně neţ 6m od osy silnice, poněkud lepší je situace v přilehlé části plochy 28.SO.v), je 
moţnost zajištění efektivních protihlukových opatření krajně problematická bez změny 
uspořádání v ploše, v ploše 29.SO.v v souvislé frontě s prŧčelími domŧ 8 – 10 m od osy silnice, 
je eventuální přestavba z dŧvodu zachování struktury zástavby nepřijatelná. 

 Vzhledem k problematické moţnosti opatření proti negativním vlivŧm dopravy ve stávající 
zástavbě podél silnice, trvalému nárŧstu intenzit dopravy i v zájmu zlepšení bezpečnosti pohybu 
v tomto prostoru je v územním plánu územně zakotvena moţnost vedení trasy mimo zastavěné 
území – územní rezerva pro přeloţku silnice západně obce.  

 Přeloţka silnice by současně řešila problém bariérového efektu silnice pro pohyb mezi 
centrem a západní částí obce. Z rozboru situace vyplývá zřejmá výhodnost řešení situace 
formou přeloţky silnice II/436 západně zástavby obce. 
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 Na silnici III/4348 v řešeném území nebylo prováděno sčítání dopravy v rámci celostátních akcí. 
Intenzitu proto není moţné ze stávajících podkladŧ stanovit a na úrovni územního plánu není 
tedy moţno stanovit případnou potřebu protihlukových opatření. Podél této silnice se nenavrhují 
nové plochy vyţadující ochranu proti hluku a vibracím. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

 Podél silničních komunikací je nutno respektovat ochranná pásma mimo zastavěné území 
podle § 30 Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. ve vzdálenosti 15 m od osy 
komunikace. 

 V zastavěném území a zastavitelných plochách  je nutno dodrţet základní minimální vzdálenost 
prŧčelí budov od okraje komunikací dle §25 Vyhl. 501/2006 Sb., s  výjimkou budov ve 
stavebních prolukách řadové zástavby, a vzdálenosti minimálně 10m od osy místních 
obsluţných komunikací, pokud to umoţní místní podmínky.  

STATICKÁ DOPRAVA  

 Územním plánem se vymezují tyto nové plochy statické dopravy:  

 P.04.DS - Dostavba bloku skupinových garáţí u bývalé skládky za mlýnem, zahrnuje i  
náhradu za garáţe před mlýnem určené k vymístění. 

 P.12.DS, P.13.DS - Moţnost dostavby skupiny garáţí u komunikace k fotbalovému hřišti 

 Z.55.DS,  Z2.56.DS (2.etapa) - Odstavná plocha pro uţitková vozidla    

 Pro uspokojování potřeb obyvatelstva při parkování a garáţování u všech potenciálních zdrojŧ 
dopravy je nutno uvaţovat parkovací a odstavná stání pro stupeň automobilizace 1:2,5  

 Další parkoviště budou součástí ploch, které potřebu statické dopravy generují.  Všechna nová 
zařízení a stávající zařízení s významnou klidovou dopravou jsou povinná zajistit potřeby 
klidové dopravy vyplývající z bilancí dle ČSN 736110 na vlastních pozemcích nebo přímo v 
objektech. Je nezbytné zajistit odpovídající počet parkovacích stání pro vozidla imobilních 
občanŧ. 

 Pro potřebu ploch obsahujících zařízení s významnou klidovou dopravou jsou specifikována 
tato navrhovaná větší parkoviště: 

 U sokolského areálu (v ploše PV)  

 Reorganizace odstavných ploch v centru (v plochách PV, PZ  
 Fotbalové hřiště (v ploše OS) 

 U bývalého nákupního střediska (v ploše ZP, v závislosti na budoucím vyuţití) 

 U dřevařských závodŧ (v ploše PV)  

 Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní automobily, v zájmu splnění 
příslušných předpisŧ, je přípustné ve všech zastavěných a zastavitelných plochách, pokud 
nebudou mít nadměrný negativní dopad na základní funkci plochy a budou slouţit převáţně 
lokální potřebě. 

HROMADNÁ DOPRAVA 

 Na území obce se územním plánem nevymezují samostatné plochy hromadné dopravy.  

 Hromadná doprava osob v řešeném území je zajišťována linkovými autobusy, v současnosti 
třemi linkami vedenými po silnici II/436, některé z nich zajíţdějí do centra ke kostelu, kde je 
točna.  

 V obci nacházejí tyto zastávky: 

 Vlkoš, Dřevařské závody 

 Vlkoš, Sokolovna 
 Vlkoš, u kostela  

 Poloha stávajících zastávek zŧstane zachována, případně mŧţe dojít pouze k lokálním 
úpravám ve smyslu drobných posunŧ v rámci stavebních úprav či navazujících záměrŧ. 

 Variantním námětem by byla moţnost zavedení hromadné dopravy aţ do Kanovska s moţností 
vybudování točny na veřejném prostranství v blízkosti pálenice. 
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II/C.5.1.2. DOPRAVA ŢELEZNIČNÍ (AD I/D.1.2.) 

Severozápadním okrajem katastru obce Vlkoš prochází jednokolejná, elektrifikovaná trať 
ČD č.300 Přerov - Brno a to cca 1,5 km od zástavby. Obec Vlkoš je na ţelezniční síť napojena 
ţelezniční stanicí Věţky, která je situována v km 84,3 tratě, ve vzdálenosti cca 1,5 km z  centra 
obce Vlkoš. 

 Územním plánem se nově vymezuje:  

 Modernizace tratě č.300 v parametrech koridorové tratě, v souladu s návrhem Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje. Modernizace  úseku tratě na území obce Vlkoš se 
uskuteční ve stávající trase. Rozsah záměru v ÚP je uveden na podkladě předběţných 
údajŧ SŢDC a projektanta studie, ze které budou vycházet následné stupně PD. Trať bude 
doplněna o druhou kolej, předběţný rozsah záboru pozemkŧ cca 10m po obou stranách 
stávající plochy. Výsledný rozsah ploch vyplyne následných stupňŧ přípravy záměru, stejně 
jako výsledný rozsah ponechaných přejezdŧ, který následně ovlivní uspořádání účelových 
komunikací v přilehlém prostoru. 

II/C.5.1.3. DOPRAVA LETECKÁ (AD I/D.1.3.) 

 Letecká doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje.  

 Řešené území se  nachází ochranném pásmu VPP letiště Přerov – vodorovné roviny ve výšce 
244 m.n.m. a kuţelové plochy ve výšce 244 aţ 322 m.n.m., z toho zastavěná část ve výšce 244 
- 250 m.n.m.  

II/C.5.1.4. DOPRAVA VODNÍ (AD I/D.1.4.) 

 Vodní doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se na území obce nenavrhuje.  

 Územně hájený koridor výhledové vodní cesty D-O-L vede cca 0,7 km za západní hranicí 
řešeného území a nemá přímý vliv na území obce Vlkoš.  

II/C.5.1.5. DOPRAVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNÍ  - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (AD I/D.1.5.) 

 Cestní síť v krajině  umoţňuje volný pohyb nemotorizovaných osob a většina z  nich slouţí pro 
zemědělskou a lesní dopravu. Pro ochranu základní sítě účelových komunikací významných pro 
zajištění prostupnosti území se územním plánem vymezují plochy veřejných prostranství – 
stabilizované na plochách ostatních komunikací, převáţně ve vlastnictví obce, a navrţené 
(plochy změn). Lesní cesty jsou ve většině případŧ uvedeny bez vymezené plochy veřejného 
prostranství, přímo na ploše lesní nebo přírodní.  Tyto cesty zajišťují zejména kontakt s okolními 
obcemi nebo jinými cíli v území, návaznosti na systémy hlavních i regionálních cyklotras a  
cyklostezek, jako jsou Moravská stezka (…Olomouc -– Tovačov – Chropyně – Kroměříţ a 
cyklostezka Bečva (Přerov – Troubky - Moravská cyklotrasa) a připravovaná cyklostezka 
Mikroregionu Moštěnka.  

 Účelové komunikace jsou respektovány v krajině vně navrţené hráze a omezeně i uvnitř.  
V blízkosti hráze jsou všechny staţeny na těleso hráze, kde tak vznikne okruţní účelová a 
v některých úsecích místní komunikace vyuţitelná i pro rekreační trasy. Součástí návrhu je 
zrušení několika krátkých úsekŧ polních cest v zájmu jednoduchého a „čistého“ napojení 
stávajících cest vně i uvnitř hráze na komunikaci na hrázi. 

 Územní plán se dále  vymezuje Doplnění chybějícího krátkého úseku účelové komunikace 
vedoucí od mlýna severním směrem, v délce cca 120m před katastrální hranicí.  

 Další účelové komunikace v plochách zemědělských, lesních, přírodních a smíšených 
nezastavěného území existují a budou vymezeny v komplexní pozemkové úpravě (KPÚ) mj. ve 
vazbě na zachované přejezdy přes ţelezniční koridor dle následné PD koridoru. V případě 
vyčleňování nových pozemkŧ v rámci KPÚ je nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé pozemky 
zejména rozvětvením sítě stávajících účelových komunikací, s  minimalizací nových vjezdŧ na 
silnice.  

II/C.5.1.6. DOPRAVA NEMOTORISTICKÁ (AD I/D.1.6.) 
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 Územím obce nejsou vedeny značené cykloturistické trasy, stávající stezky pro pěší a cyklisty 
mají význam v rámci obce a mikroregionu (realizovaná cyklostezka Vlkoš – Věţky).  

 Cestní síť v krajině – v územním plánu uvedené, i další nespecifikované trasy provozované na 
účelových komunikacích – umoţňuje volný pohyb nemotorizovaných osob  a slouţí, společně 
se zemědělskou dopravou, pro zajištění prŧchodnosti krajiny, zejména pro kontakt s okolními 
obcemi mimo silniční síť nebo s jinými cíli v území, návaznosti na systémy hlavních i 
regionálních cyklotras a  cyklostezek, jako jsou Moravská stezka  (…Olomouc – Tovačov – 
Chropyně – Kroměříţ a cyklostezka Bečva (Přerov – Troubky - Moravská cyklotrasa) a 
připravovaná cyklostezka Mikroregionu Moštěnka.  V současném stavu tuto síť lze povaţovat za 
vyhovující, i kdyţ některé úseky mohou být sezónně obtíţněji schŧdné.  

 V grafické části jsou vymezeny významné stávající samostatné komunikace pro nemotoristickou 
dopravu – cyklostezka do Věţek, pěší a cyklistická trasa od náhonu  do lokality Bědachov 
(rybník, kynologický areál), od kostela k dřevařským závodŧm, s vazbou na cyklostezku do 
Věţek. Nejsou uvedeny stávající ani navrţené chodníky, které jsou a budou součástí uličních 
prostorŧ (plochy veřejných prostranství a dopravy). 

 Územním plánem se nově vymezují:  

 Cyklostezka na usměrňovací hrázce podél svodnice v lokalitě Olšičky, napojená na 
připravovanou cyklostezku Mikroregionu Moštěnka po bývalých mlýnech 

 Stezka pro pěší a cyklisty integrovaná (příp. paralelní) s účelovou komunikací vedoucí od 
mlýna k severu a napojená rovněţ na tuto cyklostezku Mikroregionu Moštěnka.  

 Samostatně se nespecifikují další pěší, cyklistické příp. jezdecké trasy, které je moţno 
provozovat jak ve vymezených trasách místních a účelových komunikací v plochách veřejných 
prostranství či v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití (např. DS, WP), tak mimo tyto trasy dle 
podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití.  

 Nové chodníky a pěší trasy budou budovány jako součást veřejných prostranství společně se 
silnicemi a místními komunikacemi a podle potřeby i v plochách s  jiným zpŧsobem vyuţití (např. 
bydlení, plochy smíšené obytné, občanské vybavení, sídelní zeleň aj.) dle následných stupňŧ 
PD v těchto plochách. 
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II/C.5.2.  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (AD I/D.2.)   

II/C.5.2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU (AD I/D.2.1.) 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU - SOUČASNÝ STAV 

 V obci Vlkoš je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Přerov. 
Obec je zásobena pitnou vodou z vodojemu Švédské Šance přes přerušovací komoru u 
Horních Moštěnic s min. hladinou 244,0 m.n.m.. Min. hydrodynamický tlak v obci vychází cca 
0,3 - 0,4 Mpa. Do obce Vlkoš je přiveden od obce Bochoř zásobovací řad II DN 150, který končí 
v napojovací šachtě u dřevařských závodŧ na severním okraji obce. Dále za obcí pokračuje 
vodovodní řad do zemědělského střediska.  

 V obci je vybudována kompletní vodovodní síť, která vyhovuje současným potřebám obce, v 
dimenzi DN 80 - 100. Vodovod byl vybudován v letech 1985 - 1992, kdy byl zpracován i pasport 
vodovodních řadŧ. 

 Dle Programu rozvoje vodovodŧ a kanalizací Olomouckého kraje bilance potřeby vody uvaţuje 
s mírným nárŧstem počtu obyvatel na 760, coţ je v relacích návrhu územního plánu. Stav a 
kapacita vodovodní sítě jsou povaţovány za vyhovující.   

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU - NÁVRH  

 Územním plánem se vymezují úseky vodovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány 
při stávajících trasách vodovodu: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v. 

ZÁSOBOVÁNÍ UŢITKOVOU VODOU: 

 Stávající místní zdroje (studny) budou slouţit jako uţitková voda s moţností protipoţárního 
vyuţití (Dřevařské závody). Pro zajištění poţární vody jinak slouţí rybník - poţární nádrţ. 

 Nové stavby a  opatření se nenavrhují.  

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE DLE PRVKOK 

 Navrhuje se dovozem vody cisternami, případně dovozem balené vody. Minimální mnoţství 
vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,0 m3/den, na další dny 9,5 
m3/den.   
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II/C.5.2.2.  ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (AD I/D.2.2.) 

SOUČASNÝ STAV 

 V obci je vybudována kompletní jednotná kanalizační síť vybavená dvěma čistírnami odpadních 
vod Vlkoš - Nivy a Kanovsko.  jednotná kanalizace, která ale není opatřena čistírnou odpadních 
vod. Slouţí tak k odvedení sráţkových vod a odpadních vod z nemovitostí, vyčištěných v 
domovních ČOV případně septicích. Část nemovitostí má jímky na vyváţení.  

 Odkanalizování obce Vlkoš je dle spádových poměrŧ rozděleno do dvou lokalit:  

 Lokalita Nivy, kde je realizována biologická ČOV (typu OMS WALTER), s denním prŧtokem 
splaškových vod    Qd = 53,85 m3/d. 

 V lokalitě Kanovsko  byla vybudována biologická  ČOV (typu OMS WALTER) 424 EO, s 
min. denním prŧtokem splaškových vod  Qd = 67,48 m3/d o zastavěné ploše 500 m2. 

 Ochranné pásmo čistíren odpadních vod se pro realizovaný typ ČOV uvádí 20m od kraje plochy 
zařízení.  

V obci Vlkoš byla cca ve 40. letech 20. století vybudována dešťová kanalizace, do které 
byly postupně napojeny odtoky ze septiků – zaústěny splaškové vody. Odpadní vody byly tedy 
sváděny velmi starou dešťovou kanalizací do vodoteče Mlýnský náhon či melioračního kanálu. 
Původní kanalizace nebyla vodotěsná, a proto docházelo ke znečišťování spodních vod na 
ploše CHOPAV kvarteru řeky Moravy a 2. vnějšího PHO vodního zdroje Plešovec a Zářičí. 

V letech 1999 – 2001 byla v obci Vlkoš vybudována nová jednotná kanalizace v délce cca 
3 km s realizací dvou ČOV – typu OMS WALTER BRNO v lokalita Vlkoš - Nivy a Kanovsko. Pro 
jednotnou kanalizaci byla vyuţita stávající rekonstruovaná dešťová kanalizace v délce cca 2 
km. Obec Vlkoš leţí v rovinatém území, coţ vyvolalo v lokalitě Kanovsko nutnost přečerpávání 
odpadních vod - výtlak v délce cca 400 m. 

NÁVRH 

 V současnosti je kanalizační systém dokončen. V budoucím období se nepředpokládají 
významnější investice, kromě  napojení nových zastavitelných ploch a postupné rekonstrukce 
starších úsekŧ kanalizace. 

 Územním plánem se nově  vymezují:  

 Stoka od školy do ulice Ovesné vedená přes areál škol a sokolský areál.  

 úseky kanalizace pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících trasách 
kanalizace: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v, Z.32.SO.v. 
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II/C.5.2.3.  ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (AD I/D.2.3.) 

SOUČASNÝ STAV 

 V obci jsou dle Zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ 
provozovány dva tepelné zdroje větší neţ 200 kW (střední zdroje znečištění) - kotelna 
v dřevařských závodech SEOB WOOD. Ostatní zdroje spadají do kategorie malé zdroje, včetně 
kotelny školy. Většina domŧ je vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je 
plynofikována.  

 Ani v budoucnosti se nepředpokládá vznik velkého tepelného zdroje. Nepředpokládá se 
zásobování z centrálního zdroje. Zásobování teplem bude nadále řešeno jako individuální, 
s pouţitím médií zemní plyn, pevná paliva, elektřina, obnovitelné zdroje a jejich kombinací. Je 
stanovena přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojŧ a pouze takových 
úprav stávajících tepelných zdrojŧ, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší.  

 Jedná se o obec malé  velikosti nacházející se cca 6  km jiţně od Přerova. Výpočtová zimní  
venkovní teplota pro danou oblast je -15

0
C, otopné období trvá 235 dní, prŧměrná zimní teplota 

+ 3,90C. Zástavba obce je převáţně tvořena typickou vesnickou zástavbou. 

POPIS A POLOHA ZDROJŦ: 

 Kotelna K1  

Základní škola 2 kotle na zemní plyn PROTHERM 40 a 50 o celkovém instalovaném 
výkonu 90kW. 

 Kotelna K2-Dřevařské závody (SEOB WOOD) 

Kotel VSD 2500 o výkonu 2.5MW na dřevní štěpky a jeden kotel S60 o výkonu 1.16MW 
na hnědé uhlí. 

NÁVRH 

 Územní plán nevymezuje nové střední či velké tepelné zdroje, zásobování teplem bude nadále 
řešeno jako individuální, s pouţitím médií zemní plyn, pevná paliva, elektřina, obnovitelné 
zdroje a jejich kombinací (viz níţe). 

 Je stanovena přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojŧ a pouze takových 
úprav stávajících tepelných zdrojŧ, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší.   

Ke zlepšení ekologických parametrů (sníţení koncentrací škodlivin) je moţné pouţít tato 
řešení , nebo jejich kombinace: 

 Kvalitní plynový kotel splňující podmínky z hlediska úletů NOX., Z hlediska spotřeby je 
nejvýhodnější kondenzační kotel. Otopný systém bude osazen ekvitermní regulací (je  
vhodné pro všechny zdroje) 

 Pouţití kvalitního uhlí – koks, černé uhlí, hnědé uhlí. U rodinných domů je vhodné instalovat  
akumulační nádoby o objemu cca 2000l (vyšší komfort, při nabíjení akumulační nádoby 
kotle pracuje v optimálním reţimu, jsou tedy niţší úlety škodlivin) 

 Pouţití kotlů na spalování biomasy (převáţně dřeva), nejlépe v  kombinaci s akumulačními 
nádrţemi   cca 2000l na běţný RD 

 Vytápění přímotopnými elektrickými přímotopnými panely, případně hybridními panely 
(vhodné především pro novostavby) 

 Vytápění pomocí tepelných čerpadel v kombinaci s elektrokotlem (ústřední vytápění)  

 Vytápění elektrické akumulační 

 Spalovaní lehkých topných olejů 

 Solární vytápění, ohřev TUV (v kombinaci s jiným zdrojem) 

Vzhledem k tomu, ţe obec je plynofikována doporučuje se vyuţití vytápění elektrickým 
proudem okrajově, do 5% zdrojů, i kdyţ v energetické bilanci je uváděna větší rezerva (aţ do 
20% domů) 
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II/C.5.2.4.  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM (AD I/D.2.4.) 

NADŘAZENÁ SÍŤ - SOUČASNÝ STAV 

 Územím obce prochází  ve vzdálenosti cca 1 km jiţně od zástavby VVTL plynovod TRANSGAS.  

NADŘAZENÁ SÍŤ – NÁVRH 

 Zdvojení VVTL plynovodu DN 700 v souběhu se stávající trasou vyplývající ze Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje 

 
DISTRIBUČNÍ SÍŤ - SOUČASNÝ STAV 

 V obci je vybudován středotlaký plynovod s provozním přetlakem 0,3 MPa. Přivaděč do obce je 
napojen na středotlaký rozvod v Bochoři  zásobovaný z regulační stanice VTL/ STL v Bochoři a 
do obce přivedený ze severu od obce Věţky. Místní středotlaké rozvody mají dimenze lPE 50, 
63, 90 jsou vedeny ve veřejném prostranství.  

DISTRIBUČNÍ SÍŤ - NÁVRH 

 Územním plánem se vymezují nové rozvody STL plynovodu pro zastavitelné plochy, které 
nejsou situovány při stávajících trasách plynovodu: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v, 
Z.32.SO.v.. Tyto rozvody budou napojeny na stávající síť a vedeny v plochách veřejných 
prostranství vymezených v územním plánu.   

 Dimenze rozvodŧ bude nutné navrhnout na základě přepočtu sítě. Lze předpokládat plnou 
plynofikaci u cca 80% objektŧ, u zbývající vyuţití plynu pro vaření a ohřev teplé uţitkové vody.  

II/C.5.2.5.  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ (AD I/D.2.5.)  

VEDENÍ VVN - STAV 

 Katastrem obce, mimo zastavěné území je vedeno dvojité vedení  VVN 220 kV č.251,  252 ve 
směru rozvodna Sokolnice  – rozvodna Prosenice. Vedení a jeho ochranné pásmo jsou 
územním plánem respektovány.  

VEDENÍ VN - STAV 

 Obec Vlkoš  je zásobována elektrickou energií ze systému  VN 22  kV. Napájecí linka č.29 je  
vedena z rozvodny Dluhonice. Všechny transformační stanice v obci jsou napájeny  krátkými  
odbočkami z tohoto kmenového vedení. Trafostanice v křiţovatce uvnitř obce  (DTS 3517) je  
připojena kabelovým  vedením. z odbočky z venkovního vedení VN 22 kV č. 40.  

TRAFOSTANICE - STAV 

 V obci Vlkoš jsou respektovány stávající distribuční trafostanice a jejich ochranná pásma: 

 DTS  3513     věţová            160 kVA 

 DTS  3514            věţová     160 kVA 

 DTS  3515              Ţilina            250 kVA 

 DTS  3516              Ţilina            250 kVA 

 DTS  3517               kiosková          400 kVA 

 V obci Vlkoš jsou dále velkoodběratelské transformační  stanice: 

 DTS 91441 ZD             Ţilina                160 kVA 

 DTS 91442 Dřevařské  závody    Ţilina                400 kVA 

 DTS 92080         400 kVA 
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VÝKONOVÁ BILANCE SPOTŘEBY EL.ENERGIE: 

Obec je plynofikována. Procentuální rozdělení bytŧ do jednotlivých  stupňŧ elektrifikace  je 
stanoveno  následovně: 

 Byty kategorie A (osvětlení, drobné domácí spotřebiče)  1,6 kVA 50% 

 Byty kategorie B (el.stupně A + příprava pokrmŧ elektřinou)  2,6 kVA 30% 

 Byty kategorie C (el.stupně B + vytápění elektřinou)   10  kVA 20% 

Stávající počet bytových jednotek:              255 bj. 
Počet bytových jednotek v bilancovaném období:    270 bj. 

 Byty kategorie A        135 BJ x 1,6= 216 kVA 

 Byty kategorie B         81 BJ x 2,6= 211 kVA 

 Byty kategorie C         54 BJ x 10 = 540 kVA 

CELKEM         967 kVA 

 Občanské vybavení:   30% z bytové spotřeby    290 kVA 

CELKEM            967+290=          1257 kVA  

Při vyuţití transformátoru na 85% a účinníku 0,95 je potřebný výkon na straně 
distribučních transformoven 1556 kVA. Z výše uvedeného vyplývá, ţe počet stávajících 
transformačních stanic bude doplněn výstavbou nové transformační stanice v centru obce a 
nová TS je rovněţ plánována v místě soustředěné bytové zástavby na západním okraji obce. 
TS v centru obce bude připojena na kabelový propoj mezi stávajícími DTS3517 a DTS 3513. 
Nová TS v západní části obce bude stoţárového provedení a bude připojena odbočkou ze 
stávajícího venkovního vedení. Výkon ostatních stávajících TS bude zvyšován postupně dle 
poţadavkŧ na nárŧst odběrŧ el.energie.      

Přesná spotřeba elektrické energie bude určena v dalších projekčních stupních dle 
skutečného počtu bytŧ a vybavení domácností elektrickými spotřebiči. 

VEDENÍ VN - NÁVRH 

 Územním plánem se nově vymezují:  

 Přeloţka VN   č. 16  v k.ú. Kanovsko, zčásti  do kabelového vedení,  v upravené trase 

 Nová trafostanice v centru obce, začleněná do navrţené plochy občanského vybavení, včetně 
kabelového přívodu VN ze dvou trafostanic  ( DTS3517 v křiţovatce a DTS 3513 u mlýna) 

 Nová trafostanice v blízkosti zastavitelné plochy č. Z.15.BI včetně přívodu VN. 

 Územní rezerva pro přeloţky vedení VN v prostoru územních rezerv R.15.SO.v a 
R.18.SO.v. 

ROZVODY NN  

Stávající rozvody NN sou  převáţně  provedeny  nadzemním  vedením. V místech  se  
soustředěnou  výstavbou  bude  uvaţováno  pouze  s kabelovým   rozvodem NN. U rozvodŧ 
provedených venkovním vedením je nutno počítat s jejich postupnou rekonstrukcí,    samostatně  
stojící jednotlivé  rodinné  domy  mohou být případně  připojeny závěsnými kabely. Vyvedení 
výkonu ze stávající DTS3517 a nově budovaných TS je vhodné provést kabelovým rozvodem NN. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

V zastavitelných plochách bude budováno veřejné osvětlení současně s  rozvody NN. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranná pásma energetických zařízení stanovená Zákonem č. 458/2000 Sb jsou limitem 
vyuţití území. Jsou uvedena v kap. II/C.2.4. LIMITY VYUŢITÍ ÚZEMÍ.  

Ochranná pásma vedení VN jsou v územním plánu respektována při návrhu 
zastavitelných ploch, případně je problematika řešena přeloţkou vedení, ve stabilizovaných 
plochách je nutno respektovat podmínky správce sítě.  
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II/C.5.2.6.  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (AD I/D.2.6.)  

DÁLKOVÉ KABELY: 

 Na území obce budou respektovány stávající dálkové kabely :  

 Dálkové kabely provozovatele O2 Telefonica vedené podél silnic do obcí Věţky, Troubky 
a Říkovice do RSU v centru obce Vlkoš. 

 Dálkový kabel provozovatele SELFSERVICE vedený podél tranzitního plynovodu. 

 Nejsou známy poţadavky na nové investice.  

RADIORELÉOVÉ TRASY: 

 Na území obce budou respektovány stávající radioreléové trasy Kojál - Holý kopec a 
radioreléová trasa Armády české republiky, procházející nad nezastavěným územím.  

TELEFONIZACE: 

 Telefonní rozvody pevné sítě v obci jsou provedeny zemními kabely. Pro nově navrţenou 
zástavbu budou rovněţ budovány pouze kabelové rozvody. Nová zástavba bude připojena na 
přístupové kabelové rozvody obce na základě poţadavkŧ jednotlivých investorŧ.   

 V řešeném území jsou dvě základnové stanice operátorŧ sítí mobilních telefonŧ.  V současnosti 
nejsou známy konkrétní poţadavky na jiné základnové stanice. Případný poţadavek na stavbu 
další základnové stanice mobilních operátorŧ je nutno uplatnit na stávajících zařízeních 
případně jiných objektech. 

 Stávající základnové stanice operátorŧ - T- Mobile v centru  za mlýnem a Vodafone 
v zemědělském areálu nemají dle správního rozhodnutí stanovena ochranná pásma. 

PŘÍJEM PROGRAMŦ ROZHLASU A TELEVIZE 

Pokrytí území rozhlasovým signálem veřejnoprávního vysílání v pásmu SV,  DV, VKV je 
vyhovující.  

 V současné době je distribuce televizního signálu zajišťována sítí televizních vysílačŧ (Kojál, 
Nový Jičín - Veselský kopec,  Jeseník  - Praděd, Zlín  - Tlustá hora). Od r. 2010 dojde 
k postupnému přechodu na digitální vysílání a tím rovněţ k rozšíření příjmu dalších televizních 
programŧ. Brno - Kojál 

II/C.5.2.7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  (AD I/D.2.7.)         

Nakládání s odpady se řídí Zákonem č. 185/2001 o odpadech a o změně některých 
dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. Pro období následujících 10 let byl zpracován a 
vyhlášen závazný dokument „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje“ (FITE, a.s. 
Ostrava, 2004, vyhlášen Zastupitelstvem Olomouckého kraje 17. 9. 2004). Plán určuje principy 
předcházení vzniku odpadŧ, poţadavky na vyuţívání jednotlivých sloţek odpadŧ a na  ukládání 
odpadŧ na skládky.  

Z tohoto dokumentu nevyplývají pro území obce Vlkoš konkrétní plošné poţadavky pro 
řešení územního plánu.   

KOMUNÁLNÍ ODPAD  

 Zneškodňování tuhého komunálního odpadu je a bude nadále řešeno svozem prováděným 
firmou (firmami) oprávněnou k nakládání s odpady mimo řešené území k dalšímu zpracování 
případně na k tomu určené skládky. Na území obce jsou umístěna stanoviště pro sběr a svoz 
odpadŧ trvalá pro sběr separovaného odpadu a přechodná pro sběr nebezpečného a 
objemného odpadu. 

STAVEBNÍ ODPAD  

 Při povolování staveb je nutno vyţadovat vyuţití stavebních a demoličních odpadŧ v rámci 
moţností přímo na místě vzniku případně jiným ekonomicky přijatelným zpŧsobem, zejména 
recyklací odbornou firmou. Nadále se předpokládá moţnost vyuţívání kameniva z  výkopŧ, po 
projednání s příslušnými správními orgány, na úpravy účelových komunikací příp. jiné stavební 
práce. 
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SPECIFICKÉ ODPADY - ODPAD Z VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ A SLUŢEB 

 Nakládání se specifickým odpadem, tj. odpadem z výrobních činností a sluţeb zajišťují 
podnikatelé ve vlastní reţii. Dřevařské závody SEOB WOOD spalují dřevní odpad ve své 
kotelně. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které při své činnosti 
produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadŧ jako odpad podobný komunálnímu, se mohou 
na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem.  

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Na území obce nejsou, s výjimkou kotelny na dřevní odpad,  situovány jiné provozy na 
zpracování a zneškodnění odpadu, nejsou provozovány ani skládky, bývalá skládka 
komunálního odpadu na severním okraji zástavby je od začátku 90. let zrušena a uzavřena.  

 Územní plán nevymezuje plochy pro nakládání s odpady. 

 Nakládání s odpady je a bude nadále řešeno svozem prováděným firmou (firmami) oprávněnou 
k nakládání s odpady mimo řešené území k dalšímu zpracování případně na k tomu určené 
skládky. Ukládání odpadŧ na území obce je nepřípustné. 
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II/C.5.3.  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (AD I/D.3.)  

SOUČASNÝ STAV 

V obci jsou uspokojeny potřeby základního občanského vybavení veřejné infrastruktury 
v plném rozsahu odpovídajícím velikosti obce, v některých případech se vyuţívá spolupráce – 
dělba funkcí s obcí Bochoř. Některá zařízení integrují více funkcí občanského vybavení veřejné 
infrastruktury i komerční. 

OBČANSKÉ VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI  –  OV 

VEŘEJNÁ SPRÁVA  

 obecní úřad:  

V domku OKAL ze 70.let, 3 pracoviště, společně se zdravotním střediskem, 1 lékařské 
pracoviště. Objekt nelze povaţovat za funkčně vyhovující (přístup po příkrém schodišti), 
pravděpodobné jsou i hygienické problémy obvyklé u RD OKAL z té doby, z urbanistického 
hlediska není tento objekt ve svém prostoru optimální. Tyto dŧvody i  majetkoprávní problémy u 
objektu Záloţny se zasedačkou obecního úřadu vedou k návrhu jeho asanace příp. ponechání 
na doţití.  

NÁVRH:  

 Pro soustředění funkcí základního veřejného vybavení obce je navrţena výstavba zařízení 
charakteru „Obecního domu“ v prostoru v centru, v koordinaci se stávajícím objektem 
„Záloţny“ 

 hasičská zbrojnice – v sousedství stávajícího obecního úřadu, 1 auto, soliterní objekt tradiční 

kvality by se měl stát dominantním objektem tohoto prostoru  

 pošta – v objektu Záloţny 

ŠKOLSTVÍ   

 Školství má v obci velmi dlouhou tradici, byla zde 2. nejstarší škola v okrese (16.století) 
V současnosti je v obci  mateřská škola (25 -  30 dětí) a malotřídní základní škola (1. stupeň,  

3 třídy, max. 30 – 40 dětí), funguje ve spolupráci se školou v Bochoři (dělba tříd)  Existence  
školy a rovněţ mateřské školy mŧţe pŧsobit jako významný  stabilizační faktor v obci. Do 
vyšších ročníkŧ děti dojíţdějí převáţně do základních škol v Přerově. Z demografické struktury 
lze odvodit cca 65 – 70 dětí ve školním věku 

 ZDRAVOTNICTVÍ  

 Lékařská ordinace (praktický lékař) je v objektu OKAL, kde sídlí obecní úřad.  

NÁVRH: 

 Přemístění do navrţeného objektu  „Obecního domu“ 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

 V obci není samostatný prostor nebo zařízení sociální péče pro seniory. Ta je zajišťována 
převáţně v rodinách případně mimo obec (např. Dŧm klidného stáří v Bochoři).  

NÁVRH 

 Záměrem, obce je vyuţít stávajícího areálu obecního skladu s  navazující větší usedlostí pro 
vybudování domu s pečovatelskou sluţbu či obdobného zařízení s malometráţními byty 
zejména pro seniory. Výhodou tohoto areálu je klidná poloha, pěkné přírodní prostředí 
v zázemí areálu a přitom bezprostřední vazba na soustředění občanského vybavení 
v centru. 

KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 Většími krytými společenskými prostory v obci jsou především sokolovna, která tradičně slouţí 
i pro společenské akce (do 300 míst), částečně zasedačka OÚ v Záloţně, příp. prostory 
v pohostinství (cca 50 míst).  
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NÁVRH: 

 Ze strany ulice Kyselovské se navrhuje dostavba areálu sokolovny. 

 „Venkovní" společenské akce - se odehrávají opět v sokolském areálu, na výletišti v Olšičkách a 
dalších sportovních areálech,  pro příleţitostné umístění pouťových atrakcí se vyuţívají plochy 
ve sportovním areálu, dříve volné plochy v centru obce. Moţný - variantní zpŧsob řešení  
umoţňuje plocha veřejného prostranství PZ u rybníka v Kanovsku.. 

 Veřejná knihovna: v budově školy 

NÁVRH  

 Předpokládá se vybudování obecního společenského prostoru v navrţeném obecním domě 

CÍRKVE 

 V centru obce – na vlkošské návsi  je situován farní kostel Sv. Prokopa, obklopený hřbitovem 
s ohradní zdí.  Kostel je po generální opravě začátkem 70. let.  Farní úřad se nachází 

v bezprostřední blízkosti v ploše SO.v. 

 Na návsi Kanovsko je v ploše zeleně postavena nevelká kaple.  

HŘBITOV: 

 Obklopuje farní kostel ve Vlkoši . jeho existence v centru obce představuje jistý problém – jeho 
ochranné pásmo (nově 100m) zasahuje  hlouběji do bytové i nebytové zástavby. Jeho 
eventuální přemístění (navrţené v předchozím územním plánu) tento územní plán neuvaţuje  
s ohledem na kompoziční (prostorově dominantní komplex) i tradiční funkční provázanost 
s kostelem a farou.  

PLOCHY KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ – OK 

 Samostatná plocha občanského vybavení OK je vymezena jen pro objekt bývalého nákupního 
střediska (cca 300  m2 prodejní plochy). Prodejna je v současnosti mimo provoz, objekt získala 

do vlastnictví obec. To umoţňuje vyuţití a případnou přestavbu objektu  přizpŧsobit potřebám a 
poţadavkŧm obce, mj. na kultivaci celého centrálního prostoru jako centra občanského 
vybavení, ale také případné víceúčelové vyuţití objektu v souladu s podmínkami pro vyuţití 
plochy OK.  

 V jiných plochách, zejména SO.v, se nacházejí další zařízení občanského vybavení, z  nich je 
moţno specifikovat a povaţovat za stabilizované níţe uvedené. V případě dalších, 
nejmenovaných zařízení, zejména malooobchodních či sluţeb, lze očekávat změny v prŧběhu 
času.  

 Pohostinství v sousedství školy 

 Pěstitelská pálenice 

 Obchod U kapličky, parčík 

NÁVRH:    

Nové plochy „OK“ se nenavrhují. Další zařízení lze je provozovat a nově zřizovat 
v plochách občanského vybavení vymezených územním plánem i v plochách s jiným zpŧsobem 
vyuţití dle stanovených „Podmínek pro vyuţití ploch s  rozdílným zpŧsobem vyuţití“ (plochy 
bydlení,  plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování). Mŧţe se jednat i o sluţby nebo 
firmy bez negativních vlivŧ na bydlení, které přímo neslouţí potřebám obyvatel, ale mohou 
přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci.  

PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT– OS 

Plochy jsou určeny pro  sportovní a sportovně rekreační i víceúčelová zařízení všeho 
druhu. S výjimkou areálu sokolovny  zařízení na území obce představují spíše areály 
s převaţujícím přírodním charakterem vyuţívaných ploch a zastoupením staveb omezeným na 
základní vybavení jako šatny a hygienické vybavení, klubovny a gastronomická zařízení.  

SOUČASNÝ STAV, NÁVRH:    
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 Sokolský areál zaujímá cca polovinu severní strany ul. Ovesné, s objektem sokolovny na 
nároţí Kyselovské a plochou otevřených hřišť na místě bývalého rybníka.  

 Sportovní areál – kopaná v západní části obce, v návrhovém období plošně stabilizovaný 

 Kynologický areál na okraji části Kanovsko, u cesty k nedalekému rybníku. V čelní části je 

postavena klubovna, směrem do krajiny navazují louky slouţící jako cvičiště. V návrhu je 
potvrzena funkce areálu i na části areálu evidované jako orná pŧda (změna kultury odpovídající 
skutečnému zpŧsobu vyuţívání) a přičlenění prostoru mezi areálem a navrţenou hrází 

II/C.5.4.  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  (AD I/D.4.) 

Veřejná prostranství tvoří kostru urbanistické struktury obce - slouţí pro shromaţďování a 
pobyt obyvatel, pro obsluhu ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití, dopravu místního významu, a 
pro optimální umístění, případně ochranu stávajících sítí a zařízení technické infrastruktury, 
pokud nejsou umístěny v plochách s jiným zpŧsobem vyuţití. V krajině pak představují základní 
kostru zajišťující prostupnost krajiny. V územním plánu se pro veřejná prostranství vymezují 
plochy veřejných prostranství „PV“ 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A PRO ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 V územním plánu se pro veřejná prostranství vymezují plochy veřejných prostranství „PV“ – 
s převahou zpevněných ploch a „PZ“ – s převahou nezpevněných ploch. 

 Síť veřejných prostranství „PV“ v zastavěném území je v základní struktuře stabilizovaná.  

 V této síti se doplňují některé drobné plochy přestavby: 

  v úsecích, kde do veřejného prostranství přesahují ze sousední plochy, převáţně bydlení či 
smíšené obytné, malé části stavebních či jiných pozemkŧ a kde takové doplnění veřejného 
prostranství umoţní mj. doplnění chybějících chodníkŧ, ucelení uličního prostoru, příp.  
zajištění minimálních parametrŧ veřejného prostranství dle §22 Vyhl. 501/2006 Sb. (Jedná 
se např. o prostor ul. Kyselovské severně od křiţovatky, úsek silnice II/4348 do Říkovic od 
nákupního střediska po kanovskou náves, kde navrţené úpravy navazují na jiţ provedené 
uvolnění nároţí). Tyto záměry vyţadují v několika případech zásahy do soukromých 
pozemkŧ, vesměs bez poţadavkŧ na asanace a jen v minimálním rozsahu se zásahem do 
oplocení. V četných případech se jedná o formální potvrzení skutečného stavu vyuţívání 
území - část soukromého pozemku je reálnou nebo aspoň „optickou“ součástí veřejného 
prostranství. V některých případech malých ploch navazujících na pozemky silnice pod 
prŧjezdními úseky silnic je takto v zájmu sjednocení ploch navrţena plocha silniční dopravy,  
ale významově plní funkci veřejného prostranství.  

 Významnější plochy přestavby PV v této síti:  

 P.11.PV – v okolí napojení komunikace od fotbalového hřiště a zastavitelných ploch bydlení 
na silnici II/436 (zčásti potvrzení skutečného stavu).  

 P.21,PV, P.22.PV – stabilizace veřejného prostranství na plochách po povodňové demolici 
nebo jejich částech  

 P.23.PV – rozšíření veřejného prostranství kolem úseku stávající nemotoristické trasy od 
Mlýnského náhonu do lokality Bědachov pro moţnost zpřístupnění pozemkŧ ve vnitrobloku 
plochy 34.SO.v a dále navazující plochy PV v okolí kynologického areálu 

 Plochy veřejných prostranství PV související s návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavby 
pro bydlení,  ploch smíšených obytných i jiných: 

 Jedná se vesměs o rozšíření stávajících veřejných prostranství na obvodu těchto ploch, ve 
kterých budou umístěny místní obsluţné komunikace včetně chodníkŧ a technická 
infrastruktura. V územním plánu nejsou specifikována další veřejná prostranství uvnitř 
zastavitelných ploch, ta budou podle potřeby a charakteru zastavitelných ploch vymezena 
aţ v následných stupních přípravy území (plocha Z.15.BI). 

 Plochy veřejných prostranství PZ  

 Stabilizovaná plocha - parčík s parkovištěm v centru Vlkoše (změna uspořádání v rámci 
plochy bude řešena v podrobnější PD)  
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 Stabilizovaná plocha plochy v okolí rybníka Kanovsko, s významnější rekreační funkcí a 
s moţností vyuţití pro příleţitostné akce (např. poutě).  

 Plocha přestavby P.19.PZ – stabilizace veřejného prostranství na ploše po povodňové 
demolici. 

 Pro významná veřejná prostranství stávající i nově vymezená, jako jsou plochy před komplexem 
občanského vybavení v centru včetně navrhovaného obecního domu, reorganizace ploch 
zeleně a parkování v okolí parčíku a dnešní zpevněné plochy v centru, ulice Ke mlýnu (okolí 
hasičské zbrojnice), i dalších, je ţádoucí postupně zpracovat návrh uspořádání parteru včetně 
zeleně, který zohlední i nově vzniklé vztahy v území.  Návrhy uspořádání parteru a výsadby 
zeleně nutno řešit v podrobnějších stupních dokumentací výsadby na podkladě geodetického 
zaměření včetně sítí technické infrastruktury a v koordinaci s dalšími záměry.  

RÁMCOVÝ POPIS NÁVRHU ZELENĚ V PLOCHÁCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI  

Pro přehlednost jsou uvedeny i návrhy týkající se ploch sídelní zeleně, které přímo 
navazují na plochy veřejných prostranství. Zeleně podbarvené – plochy sídelní zeleně, 
nepodbarvené – plochy veřejných prostranství příp. plochy jiné 

Centrum – u hlavní křiţovatky 

 Doplnění aleje několika kusy lip (Tilia cordata)  

Křiţovatka - u trafostanice 

 Výsadba 2 význačnějších stromŧ (lípy) jako pohledová clona trafostanici 

U nákupního střediska 

 Dosadba 3 – 4 solitérních dřevin před štítem prodejny ze strany návsi , 2 - 3 solitérních 
dřevin ze strany Ovesné, v tomto případě je moţné pouţít i atraktivněji zbarvující javory 
(Acer pseudoplatanus Spaethii, Acer  platanoides Schwedleri aj.) nebo duby (Quercus 
rubra) 

Sokolský areál  

 Niţší alej před oplocením areálu (nestínící obecní domky) – např. okrasné třešně příp.  
nízké javory apod., moţno doplnit i ţivý plot  

Ovesná 

 Mezi komunikací a zástavbou volně rostoucí ţivý plot tvořený méně vzrŧstnými postupně 
nakvétajícími keři (variety zlatice, kdoulovce, tavolníku, zákuly , brslenu aj.) - keře budou 
situovány podél komunikace tam, kde to umoţní sítě TI. 

Plocha u stávajícího obecního úřadu 

 Zbořeniště u dosavadního OÚ - oddělení volné zelené plochy od komunikace liniovou 
výsadbou lip (Tilia cordata, Tilia platyphylla)  

 Nároţí u dosavadního OÚ – výsadba 3 solitérních dřevin - i atraktivněji zbarvující javory 
(Acer pseudoplatanus Spaethii, Acer  platanoides Schwedleri aj.)  

U mlýna 

 Jako clona pro odclonění telekomunikačního stoţáru v prŧhledu u areálu mlýna skupiny 
význačných stromŧ: u cesty podél náhonu před mlýnem – doplnit lípy (po posouzení efektu 
výsadby – u nebo na místě garáţí určených k vymístění, u náhonu v ploše ZX,   podél cesty 
ke stoţáru za mlýnem  skupina dubŧ (příp. jasanŧ)  

 Za mlýnem podél náhonu – výsadba v rámci celkového řešení plochy NS.r s rekreačním 
významem.  

Kyselovská – u kříţku 

 V nové ploše veřejného prostranství, které vznikne po úpravě zaústění místní komunikace 
vysadit 2 lípy menšího vzrŧstu, blíţe k navrţené komunikaci, mimo rozhledové pole a sítě  
TI,  skupinky keřŧ  
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U bývalého plaviska 

 V rámci celkové úpravy této ulice (veřejné prostranství, zeleň ZX) převislá vrba, dále moţno 
doplnit volně okrasné javory 

Pás zeleně nad křiţovatkou 

 Na nově vzniklém pásu zeleně ZX (zrušení malých zahrádek, resp. jejich částí mimo 
navrţené veřejné prostranství) výsadba dominantní aleje listnatých stromŧ - kromě 
klasických lip lze doporučit také duby (Quercus robur), buky (Fagus sylvatica) nebo javory 
(Acer platanoides) 

Kanovsko – u rybníka 

 Ohraničení celé lokality směrem ke kynologickému areálu jednostrannou alejí atraktivně 
kvetoucího hlohu (Crataegus lavallei Carrierei), bezprostředně u vodní plochy výsadba dvou 
aţ tří dubŧ (Quercus palustris) a mezi nimi vrba košíkářská (Salix viminalis) 

Přístup ke hřišti a zastavitelným plochám bydlení u hřiště 

 Na rozšířeném veřejném prostranství pás zeleně (směrem od křiţovatky, v čelní části před 
navrţenou plochou pro garáţe, po levé straně) s alejí stromŧ - např.javory (Acer 
platanoides, Acer rubrum), niţší jírovce (Aesculus hippocastanum Baumannii aj.)  

Vstupní část hřiště  

 Návrh liniové výsadby listnatých stromŧ (nejlépe lípy), případně s  podrostem keřŧ (izolační 
význam), odclonění navrţeného parkoviště v areálu. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ 

Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky základní kostry stávající cestní 
sítě v krajině slouţící k zajištění prostupnosti krajiny a nové plochy doplňující tuto síť. 

 Stabilizované plochy 

 V nezastavitelném území jsou vymezeny a stabilizovány plochy veřejných prostranství PV 
pro účelové komunikace tvořící základní kostru prostupnosti krajiny, zejména pro propojení 
okolních obcí mimo silniční síť a napojení na cyklotrasy hlavní i Mikroregionu Moštěnka,  
příp. jiné rekreační trasy.   

 Územním plánem se nově vymezují:  

 Plochy veřejných prostranství pro doplnění chybějícího krátkého úseku účelové 
komunikace s cyklostezkou vedoucí od mlýna severním směrem, v délce cca 120m před 
katastrální hranicí.  

 Plochy veřejných prostranství pro nájezdy účelových komunikací na navrţenou 
protipovodňovou hráz, současně s rušením příslušných stávajících úsekŧ.  
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II/C.5.5.  ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ POŢADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY (AD I/D.5.) 

Včetně poţadavkŧ dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. vydané na základě Zákona č. 
239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému, kde se poţaduje v rozsahu předaných 
podkladŧ zapracování následujících okruhŧ do ÚPD.  

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé  zvláštní povodní:  

 Za současného stavu v území se nepředpokládá vznik podmínek pro prŧchod  prŧlomové 
vlny. Na tocích nad obcí nejsou vybudována vodní díla. Komplex hráze protipovodňové 
ochrany obce musí být navrţen se zabezpečením proti vzniku takových situací.  

 Ve stanoveném záplavovém území Q100 VVT Morava a VVT Bečva je situovaná cca polovina 
obce, včetně několika zastavitelných ploch. Nejkapacitnější zastavitelné plochy bydlení jsou 
navrţeny mimo záplavové území a ostatní v území navrţeném k ochraně systémem 
protipovodňové ochrany obce. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o dlouhodobou  a realizačně 
nejistou záleţitost a ochrana nikdy není stoprocentní, jsou stanoveny stavebně technické 
poţadavky na řešení budov v záplavovém území (minimální kóta osazení obytných místností, 
poţadavky na odolnost konstrukcí proti pŧsobení vody včetně vztlaku vody, pod stanovenou 
kótou omezení skladování materiálŧ a omezení činností představujících potenciální zdroj 
ohroţení obyvatelstva, zástavby i vodních zdrojŧ v případě záplavy, výskytu zabudovaných 
cenných a dŧleţitých zařízení) a stavebně technické řešení staveb technické infrastruktury, 
které zajistí funkčnost i v případě záplavy. Zpŧsob vyuţití ploch v záplavovém území musí 
respektovat poţadavky vodoprávního úřadu pro zástavbu v záplavovém území.   

b) zóny havarijního plánování:  

V řešeném území nejsou vyhlášeny zóny havarijního plánování ani do území obce Vlkoš 
nezasahují. 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události:  

1. OBYVATELSTVO 

Územní plán se zabývá moţností ukrytí civilního obyvatelstva na území obce Citov pro 
návrhový počet obyvatel. Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2015.  Pro 
stávající obyvatelstvo má být zpracován plán ukrytí, který má být uloţen na obecním úřadě. 
Plán ukrytí byl zpracován v 70. letech, ale není k dispozici. 

počet obyvatel výchozí (2001)     745 
předpokládaný počet obyvatel 2015  .              750  

Pro výpočet plochy potřebné pro ukrytí obyvatelstva se uvaţuje:  

a/  pro individuální úkryty   -  1,5 m
2
 na osobu   

b/   pro stálé tlakově odolné úkryty   -   

 0,5 m
2
  /  na 1 osobu 

 pro matky s malými dětmi (10% obyvatelstva)  1,0 m2 na 1 osobu. 

Z přiloţené tabulky vyplývá výměra ploch potřebná pro ukrytí předpokládaného počtu 750 
obyvatel: 1125 m2 jako IÚ (individuální úkryt), příp.413 m2 jako STOÚ (stálý tlakově odolný úkryt) 

Moţnosti ukrytí ve stávajících objektech s vyuţitím pro veřejnost jsou omezené. 
Z obytných domŧ má podsklepení cca 1/3.)  

ÚKRYTOVÉ PROSTORY 

 sokolovna 2/3 plochy objektu (odhad  300m2) 

 škola  - minimální výměra (odhad 20m2) 

 pošta – podsklepení v cca 50% plochy, objekt slouţil i jako štáb CO a kryt (odhad 40m2) 

 hospoda – minimální výměra (odhad 20m2) 

 mlýn - provozní část - prostory pod kolem (technologie), pod sýpkou není podsklepení, obytná 
část – podsklepená (odhad 20m2 mimo bydlení)  

 Rodinné domy – podsklepení cca 1/3, problémem je vysoká hladina spodní vody, poloha v inundaci 
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Přiloţená tabulka uvádí rovněţ orientační výměry ploch potřebných pro ukrytí civilního 
obyvatelstva v jednotlivých  zastavitelných plochách bydlení a smíšených obytných a to podle 
obou výše uvedených směrnic (IÚ, STOÚ)  Návrhový počet obyvatel (750) nepředstavuje plnou 
kapacitu území dle urbanistického návrhu (ta je vyšší o nezbytnou rezervu a další nabídku 
ploch), ale stav předpokládaný demografickou prognózou, tedy s naplněním určitého procenta 
výše uvedených moţností rozvoje. V současnosti nelze stanovit, jak se bude výstavba v té které 
lokalitě rozvíjet. Údaje o maximálních kapacitách v jednotlivých rozvojových plochách nemohou 
slouţit pro stanovení celkové potřeby ploch v obci, měly by  však být zohledněny  při stanovení 
potřeb v případě  vyjasnění skutečného vývoje v té které lokalitě.  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná výhradně o individuální zástavbu, měly by se potřeby 
úkrytu uskutečnit v jednotlivých rodinných domech formou podsklepení. Nejvýhodnější varianta 
je plné zapuštění, nejméně však s úrovní podlahy min. 1,7 m pod terénem. To je však 
v terénních podmínkách obce jistý problém a technicky náročnější. (vysoká hladina spodní 
vody, poloha v inundaci). Tyto úkryty by měly mít zajištěnu funkčnost i pro případ zatopení 
(úkryty situované v podzemních prostorách v záplavovém území  tedy mj. zajištění přívodu 
filtrovaného vzduchu z prostor nad předpokládanou záplavovou hladinou).  

2. VÝROBNÍ PROVOZY   

Výrobní provoz SEOB WOOD cz (výroba a prodej oken) – zajišťuje ukrytí pro 
zaměstnance ve vlastní reţii. 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

V případě nutné evakuace je moţné ubytování na území města Přerova případně  v 
okolních obcích.   

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci:  

Místnost pro sklad CO je v objektu obecního skladu v Ovesné ulici. 

f)  vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné a zastavitelné 
území obce:  

Není řešeno. Na území obce nejsou specifikovány objekty skladující nebezpečné látky 
(zdroj: www HZS Přerov).  

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo sníţení 
škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události:  

Územní nároky ani jiné konkrétní poţadavky pro tyto účely nebyly v zadání územního 
plánu  formulovány.  

NEZAVALITELNOST KOMUNIKACÍ: 

Při navrhování výstavby na nových plochách,  při stávajících i nově navrhovaných 
komunikacích musí umístění rychlostních komunikací a dŧleţitých místních komunikací  
zabezpečit jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby. V případě, ţe zástavba hraničí 
s těmito komunikacemi, musí být šířka volného koridoru minimálně (V1 + V2) / 2 + 6 m, kde v1 a 
v2 je prŧměrná výška budov po střešní římsu v m . Při jednostranné výstavbě se připočítávají 
3m místo 6 m. 

Při oboustranné zástavbě RD takto vychází:  

při výšce římsy 4m   .......................................  .....10m 
při výšce římsy 7m .......                         ............... 13m  

         při  jednostranné zástavbě a výšce římsy 7m.......10 m 

Ve stávající zástavbě jsou tyto poţadavky u všech významnějších komunikací splněny. 
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h)  ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území:  

Na území obce nejsou specifikovány objekty skladující nebezpečné látky (zdroj: www 
HZS Přerov).  

Provoz dřevařských závodŧ - výroby oken pouţívá vodou ředitelné laky. Odstraňování 
nebezpečných odpadŧ mimo území obce zajišťuje firma oprávněná k nakládání 
s nebezpečnými odpady. 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:  

Krizové zásobování vodou dle dokumentu „Program rozvoje vodovodŧ a kanalizací 
Olomouckého kraje“ bude v případě přerušení dodávky vody řešeno dovozem vody v cisternách 
a balené. Minimální mnoţství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 
3,75 m3/den  (Vlkoš 3,0, kanovsko 0,75 m3/den ) a na další dny je to 12 m3/den (Vlkoš 9,5 
m3/den, Kanovsko 2,5 m3/den.)   

Jako zdroj uţitkové – poţární vody slouţí rybník Kanovsko.   

Nouzové zásobování elektrickou energií není v rozsahu územního plánu obce konkrétně  
řešeno. Je vhodné uvaţovat s pořízením náhradního zdroje energie.  
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II/C.6.  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (AD I/E.) 

II/C.6.1.  ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (AD I/E.1.) 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z charakteristiky řešeného území daného přírodními 
podmínkami a historickým vývojem osídlení.  

Obec Vlkoš leţí v rovinatém terénu s nadmořskou výškou 196  - 201 m.n.m, vlastní 
zástavba obce kolem kóty 200 m.n.m Toto území má velmi nepravidelný tvar, ve východní  části 
s masivem lesa Rasina. Další rozsáhlý lesní masiv - Bochořský les - přiléhá k hranici k.ú. ve 
vklíněném výběţku k.ú. Bochoř.  

Nejhodnotnější je lesní komplex Rasina v jihozápadní části katastru. Jedná se o luţní 
porosty s přirozenou druhovou skladbou, ve které převaţují duby (Quercus robur), lípy (Tilia 
cordata, Tilia platyphylla), habry (Carpinus betulus) a jasany (Fraxinus excelsior).  V okrajových 
částech lesních porostŧ se nacházejí také javory (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides) a 
méně vhodné monokultury smrkových porostŧ (Picea abies) a introdukovaného dubu 
Slavonského. Za zmínku stojí rovněţ remízek, vybíhající z lesního komplexu západním 
směrem, ve kterém se střídají zapojené porosty autochtonních dřevin (viz výše) s  travnatými 
pásy.   

Mezi hodnotné krajinotvorné prvky patří břehové porosty podél Mlýnského náhonu, 
především jiţně od obce - zde vytvářejí zapojený a funkční lokální biokoridor. Ten vhodně 
doplňuje i nedávno vzniklá vodní plocha Polňák, která s  břehovými porosty tvoří biocentrum. 
Z dřevin zde převládají olše (Alnus glutinosa), vrby (Salix ssp.), břízy (Betula alba) a jasany 
(Fraxinus excelsior). V zastavěném území se jiţ jedná o porosty prořídlé s  převáţným 
zastoupením ovocných dřevin. 

Mimo tyto lesy je krajina výrazně poznamenaná intenzívní zemědělskou činností, s  jen 
ojedinělou vegetací v krajině (břehové porosty Mlýnského náhonu - Říky a 2 lesíky). Dřívější 
rozsáhlé zatravněné plochy v širokém okolí Moštěnky (patrné z historické mapy mezi 
Kanovskem a Moštěnkou) byly přeměněny na ornou pŧdu. Dnes se nacházejí v řešeném území 
pouze okrajově, u jiţ zmíněného lesního komplexu Rasina a na severním a východním okraji 
zastavěného území obce.  Vzhledem k podmáčenému podloţí je jejich plocha v řešeném 
katastru patrně nedostačující.   

V území nejsou významnější vodní toky, hranice k.ú však na východě v  krátkém úseku 
lemuje tok Moštěnky, která bývala zdrojem častých povodní. Četné rybníky ve volné krajině i 
v  obci, kromě kanovského rybníka, byly zrušeny,  existenci některých připomínají názvy  
místních tratí.  

Hlavními zásadami uspořádání území je zachování kompaktního charakteru zástavby  
obce a zachování uceleného nezastavěného území, podpořené nejen regionální historickou 
charakteristikou zástavby obcí, ale také. zájmy ochrany proti nebezpečí povodní, 
s respektováním významu přírodních prvkŧ rozsáhlých lesŧ v západní části území. Velký 
význam má v řešeném území posílení ekologické stability krajiny, minimálně v rozsahu ÚSES, 
zřizováním malých vodních ploch a optimálně postupnou obnovou travnatých ploch v krajině 
v okolí Moštěnky. 
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II/C.6.2.  VYMEZENÍ PLOCH (AD I/E.2.) 

Vymezení ploch  v krajině  vychází z výše uvedených zásad. Pro zachování a tvorbu 
hodnot krajiny a její vyuţívání jsou územním plánem vymezeny tyto plochy s  rozdílným 
zpŧsobem vyuţití (je uveden přehled ploch dle návrhu územního plánu, s  případným 
komentářem) 

NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ 

 Stabilizované plochy přírodní zahrnují lesní pozemky dle katastru nemovitostí (KN) a jinou 
zeleň na „ostatních plochách“ dle KN, které jsou součástí ÚSES - lokálních biocenter a 
biokoridorŧ nebo v nich jsou vymezeny interakční prvky.  

 V řešeném území se nevymezují plochy přírodní pro ochranu zvlášť chráněných území přírody. 
Lokalita NATURA 2000 se nachází v budově  zastavěném území. 

 Navrhované plochy přírodní představují plochy s převaţujícím porostem dřevin zahrnuté do 
biocenter a biokoridorŧ ÚSES.  

 Les Rasina severozápadně od ţelezniční tratě, ve kterém jsou vymezena plošně rozsáhlá 
biocentra a i zbývající plochy jsou začleněny do ÚSES (jako biokoridory a interakční prvky) 
je celý vymezen jako přírodní plocha.   

NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

 Jako plochy zemědělské jsou vymezeny všechny stávající intenzívně obhospodařované 
plochy, kde zemědělskou činnost není nutno zvláštním zpŧsobem omezovat.  

 Součástí ploch zemědělských jsou i drobné plochy sadŧ či zahrad v krajině a další účelové 
komunikace a  liniové interakční prvky ÚSES. Jejich trasy mohou být  rámci komplexní 
pozemkové úpravy korigovány, s podmínkou zachování funkčnosti systému. 

NL - PLOCHY LESNÍ 

 Jako plochy lesní jsou vymezeny ostatní lesní pozemky, ve kterých nejsou vymezeny prvky 
ÚSES a nejsou vymezeny jako plochy přírodní či jiné. Na území obce je to větší lesní 
plocha jihovýchodně od ţeleznice aţ po hranici s obcí Kyselovice, ostatní lesy jsou součástí 
ploch přírodních nebo ploch smíšených nezastavěného území. 

NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 NS.s - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ SE SPORTOVNÍM VYUŢITÍM  

Takto jsou vymezeny. 

 Plochy navazující na plochy kynologického areálu vymezené ve funkci OS – stavové i 
navrţené, které jsou v rámci areálu vyuţívány jako travnaté cvičiště bez staveb. Jako 2. 
etapa po realizaci hráze  se navrhuje jejich rozšíření do navazující plochy aţ k hrázi. 

 Stavové plochy „ranče“ u lesa Rasina poblíţ hranice s  obcí Kyselovice, včetně cvičišť a 
výběhŧ koní. 

V rámci této smíšené plochy se vyuţívají stávající – bývalé zemědělské objekty, které ale 
nejsou evidované jako stavby v katastru nemovitostí. 

 NS.r - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ S REKREAČNÍM VYUŢITÍM  

 Stabilizovaná plocha na ploše bývalé skládky mimo navrţené sportoviště a navrţená plocha 
přestavby navazující směrem k účelové komunikaci s navrţenou cyklostezkou od mlýna 
k severnímu okraji území obce. Plochy navazují na navrţené sportoviště a vytvoří s ním 
rekreační komplex dobře dostupný z převáţné části obce. Začlenění stávajících záhumenkŧ 
(plocha navrţená - zatravnění) je moţné podle zájmu, ve stávající ploše mimo bývalou 
skládku je moţné vytvářet i malé vodní plochy (vazba na drobnou vodoteč).  

 Stávající parčík na jiţním okraji zástavby Kanovska a jako 2. etapa po realizaci hráze  
navrţené rozšíření plochy NS.r do navazujících ploch aţ k hrázi. 
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 NS.x - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ, ve kterých spolu s funkcí zemědělství jsou nebo 
budou zastoupeny tyto funkce specifikované v kódech NS: p – ochrana přírody a krajiny, l – les,  
z – drobné hospodaření a soukromá zeleň (s předpokládaným vyšším podílem  zeleně uţitkové 
i okrasné, s moţností oplocení či ohrazení), nebo kombinace více dílčích funkcí.  

Takto jsou vymezeny. 

 NS.p: Stabilizované plochy v lokalitách zemědělských pozemkŧ – zejména travních porostŧ 
a zahrad v krajině i orné pŧdy se zastoupením přírodních prvkŧ např. lesíkŧ, drobných 
vodních tokŧ, břehových porostŧ, solitérních a liniových porostŧ dřevin apod. a zeleně na 
ostatních plochách, mimo biocentra ÚSES, vně i uvnitř území vymezeného navrţenou 
hrází. 

 Navrhované plochy NS.p pro dva rozsáhlé plošné interakční prvky jako zatravnění orné 
pŧdy navazující na lesní biocentra, a menší plocha mezi navrţenou hrází a stávající 
svodnicí.  

 Plocha NS.sz návrhová u fotbalového hřiště: moţnost vyuţití jak pro extenzívní rozvoj  
sportovního areálu bez trvalého záboru pŧdy, tak pro drobné hospodaření, i jejich 
kombinaci. V současnosti rozdělení funkcí nelze specifikovat, bude se odvíjet na základě 
budoucích dohod obce a vlastníkŧ pozemkŧ.  

 NS.z: stabilizované jako pozemky drobného hospodaření navazující na plochy smíšené 
obytné (záhumenky)  

 NS.z: návrhové – pozemky vyčleněné ze souvislých celkŧ pŧdy navrţenou hrází, mimo 
zastavitelné plochy a  plochy NS.s a NS.r.  Všechny návrhové plochy NS.z jsou vymezeny 
jako 2. etapa, vyuţitelné aţ po jejich oddělení od souvislých celkŧ pŧdy v případě výstavby 
hráze. Smíšená funkce vyjadřuje výhradně malozemědělský charakter hospodaření 
v uzavřeném prostoru, s omezením velkoplošného obhospodařován pozemkŧ.   

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ:  

 WT - VODNÍ TOKY A PLOCHY 

 Stabilizované plochy představují stávající vodní plochy a vodní toky, pokud nejsou plně 
zatrubněny a nejsou tak součástí ploch veřejných prostranství.  

 Navrhuje se plocha malé vodní nádrţe v lokalitě Olšičky, dle Změny č.1.  

 WP - PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ 

 Plochy navrţené protipovodňové hráze, včetně čerpací nádrţe 

 Plocha usměrňovací hrázky podél svodnice v lokalitě Olšičky dle Změny č.1. 

V krajině jsou dále zastoupeny  

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ – SILNIČNÍ DOPRAVA 

 Jako dopravní plocha jsou vymezeny pozemky stávajících silnic II. a III. třídy 
v nezastavěném území. 

PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky základní kostry stávající cestní 
sítě v krajině slouţící k zajištění prostupnosti krajiny. Navrţená veřejná prostranství jsou 
určena pro nájezdy účelových komunikací na těleso navrţené hráze. 

 Plochy veřejných prostranství je nutno respektovat v komplexní pozemkové úpravě.  
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II/C.6.3.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (AD I/E.3.) 

Územní systémy ekologické stability krajiny plní v krajině následující funkce: 

 uchování přirozeného genofondu krajiny 

 existence ekologicky stabilních formací v krajině a jejich 

 příznivé pŧsobení na okolní méně stabilní plochy 
 zvýšení estetické hodnoty krajiny 

 vytvoření podmínek pro polyfunkční vyuţití krajiny 

Tvorbu ÚSES je nezbytné chápat jako dlouhodobý plán postupné strukturální přeměny 
kulturní krajiny.  

 Jako prvky ÚSES se v územním plánu Vlkoš specifikují biocentra, biokoridory a interakční prvky 
s funkcí  základní plochy NP – plochy přírodní, WT – Plochy vodohospodářské - vodní plochy a 
toky, NS – plochy smíšené nezastavěného území se zastoupením kódu „p“ – ochrana přírody, 
ZX – plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní a specifická, to vše současně se zvláštním 
ochranným reţimem ÚSES.  

 Liniové interakční prvky jsou zastoupeny také v plochách WP – plochy vodohospodářské, kde 
musí respektovat poţadavky na stavby protipovodňové ochrany dle Zákona o vodách, a na 
plochách Z – plochy zemědělské.  

 Podmínky vyuţití ploch – omezení  vyplývající z ochranného reţimu ÚSES jsou uvedeny 
v textové části I. ÚZEMNÍ PLÁN. 

VYMEZENÍ A NÁVRH PLOCH ÚSES 

Územní systém ekologické stability na území obce Vlkoš obsahuje prvky lokálního 
významu představované lokálními biocentry, biokoridory a interakčními prvky.  

Podkladem pro návrh lokálního ÚSES je generel ÚSES zpracovaný v r. 1992 ing. D. 
Kolářovou a kol. Ekologické projektování Brno generelu ÚSES Tento návrh byl místně upraven 
v konfrontaci s územními záměry a částečně i s ohledem na pozemkové hranice. Jsou navrţeny 
dílčí úpravy: 

 úpravy, které souvisí s návrhem ochranné hráze – interakční prvek lemuje obvod hráze,  a 
vytváří okruh, do kterého jsou napojeny interakční prvky navazující ze strany volné krajiny.  

 úpravy, které  dále vycházejí ze snahy vázat liniové prvky nejen na stávající liniové prvky, ale 
podle moţností i na pŧvodní cesty a parcelaci dle PK, tak, aby upřesnění prŧběhu prvkŧ 
podle dořešení vlastnických vztahŧ v rámci Komplexní pozemkové úpravy mohlo být co 
nejschŧdnější.   

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO BUDOVÁNÍ ÚSES 

 Strukturu výsadby v prvcích ÚSES podél vodních tokŧ je nutno sladit s poţadavky správcŧ 
tokŧ (přístup pro údrţbu tokŧ).  

 Strukturu výsadby v plochách WP  je nutno sladit s poţadavky vodoprávního úřadu, Zákona 
o vodách. 

 Výsadbu v místech střetŧ s vedeními technické infrastruktury (kříţení, souběh) je  v dalších 
stupních přípravy ÚSES nutno sladit s poţadavky správcŧ dotčených sítí (charakter 
vegetace)  

 V rámci komplexní pozemkové úpravy mŧţe dojít ke korekci či upřesnění prŧběhu 
navrţených prvkŧ ÚSES, jejichţ  vymezení není určeno odpovídajícím vymezením plochy s 
rozdílným vyuţitím, tj. interakčních prvkŧ, nevázaných na stávající prvky ÚSES, stávající 
jiné liniové prvky, přírodní a terénní prvky, případně na pozemkové hranice, avšak pouze 
tak, aby nebyla narušena celková koncepce a funkčnost systému. 

HYDRICKÁ ŘADA:   

 V řešeném území  se vyskytuje jen zamokřená hydrická řada. 
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POPIS SKLADEBNÝCH PRVKŮ ÚSES   
 

1  Číslo mapového listu 1:10 000 

2  Kódové označení prvku ÚSES na daném mapovém listu 

3  Kategorie prvku ÚSES 

4  název prvku ÚSES ( jen u biocenter) 

5  Katastrální území 

6  Stanovištní podmínky určené kódy skupin typŧ geobiocénŧ / u prvkŧ na lesní pŧdě 
určení porostŧ pomocí kódu dle lesní porostní mapy/  

7  Stávající stupeň ekologické stability (1. stupeň – území s velmi nízkou ekologickou 
stabilitou, 5. stupeň – území s nejvyšší ekologickou stabilitou)  

8  Výměra plošného prvku ÚSES v ha, délka liniového prvku ÚSES v km , příp. v m. 

9  Stručná charakteristika stávajícího stavu, moţnost ohroţení 

10  Návrh základních opatření 

 

1.  53 (25-13-16) 

2.  BC 3 

3.  Biocentrum lokálního významu 

4.  Bochořský les 

5.  Bochoř, Vlkoš u Přerova 

6.  1BC4, 1C4 

7.  5, 3 

8.  0,3 ha na území obce Vlkoš 

9.  Luţní les s přirozenou druhovou skladbou dřevin (dub, lípa, jasan, javor) i podrostu. 
Do k.ú. Vlkoš u Přerova zasahuje okrajově. 

10.  Při obnově porostŧ zachovávat stávající přirozenou  skladbu porostŧ a zvyšovat jejich 
diverzitu. 

 

1.  53 (25-13-16) 

2.  BC 4 

3.  Biocentrum lokálního významu 

4.  Na svodnici 

5.  Bochoř, Vlkoš u Přerova 

6.  1BC4 

7.  5 

8.  0,24 na území obce Vlkoš 

9.  Luţní les s přirozenou druhovou skladbou dřevin (dub, lípa, jasan, javor) i podrostu. 
Do k.ú. Vlkoš u Přerova zasahuje okrajově. 

10.  Při obnově porostŧ zachovávat stávající přirozenou  skladbu porostŧ a zvyšovat jejich 
diverzitu. 
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1.  53 (25-13-16) 

2.  BK 3 

3.  Biokoridor lokálního významu 

4.  - 

5.  Vlkoš u Přerova, Bochoř 

6.  1BC4, 1C4 

7.  5, 3 

8.  120 m na území obce Vlkoš 

9.  Luţní les s občasnou vodotečí s přirozenou dřevinnou skladbou dřevin (lípa, jasan, 
habr) a    navazujícím keřovým doprovodem mimo les 

10.  Udrţovat přirozenou skladbu dřevin v lese (stávající doplnit o dub letní, javor mléč, olši 
a topol), mimo les dosázet ke keřŧm stromy i keře se skladbou dle STG.  

 

1.  53 (25-13-16), 60 (25-13-21) 

2.  BK 4 

3.  Biokoridor lokálního významu 

4.  -                

5.  Vlkoš u Přerova, Bochoř  (pokračování v k.ú.Záříčí) 

6.  1BC4, 1C4 

7.  1, 2 , 3 

8.  1 750 m na území obce Vlkoš 

9.  Vodoteč – v severní  části se zatravněnými břehy, bez doprovodné vegetace, ve střední 
části  lemovaná pásem keřŧ se starými ovocnými stromy.V jiţní části orná pŧda.  

10.  podél vodoteče výsadba kvalitního břehového porostu s vrbou olší, jasanem, osikou, 
javorem, babykou a keři dle STG. Na orné pŧdě výsadba souvislého pásu stromŧ a 
keřŧ s následující druhovou skladbou – dub letní, jasan, lípa, javor mléč, topol, habr, 
babyka (stromy) a svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, krušina.  

 

1.  53   (25-13-16), 60 (25-13-21) 

2.  IP 12   

3.  Interakční prvek              

4.      
5.  Vlkoš u Přerova 

6.  1BC4 

7.  1 

8.  610 m  

9.  Orná pŧda  

10.  Výsadba souvislého pásu  keřŧ  s druhovou skladbou dle STG (svída, brslen, hloh, 
střemcha, kalina, ptačí zob, krušina, zimolez) 
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1.  53 (25-13-16), 54 (25-13-17) 

2.  IP 14 

3.  Interakční prvek             

4.      

5.  Vlkoš u Přerova 

6.  1BC4         

7.  1 

8.  6,1 ha 

9.  Orná pŧda                           

10.  Převedení orné pŧdy na louku s přirozeně rostoucími druhy bylin 

 

1.  53 (25-13-16), ), 54 (25-13-17) 

2.  IP 15 

3.  Interakční prvek    (pokračování na listu č.54) 

4.   

5.  Vlkoš u Přerova 

6.  1BC4         

7.  1 

8.  660 m  

9.  Orná pŧda                           

10.  Výsadba pásu keřŧ lemujících nově navrţenou louku. Druhová skladba dle STG (svída, 
brslen, hloh, střemcha, kalina, ptačí zob, krušina, zimolez). 

 

1.  54 (25-13-17) 

2.  BC 11 

3.  Biocentrum lokálního významu 

4.  Díly         

5.  Vlkoš u Přerova, Věţky    

6.  1BC4 

7.  1, 3 

8.  1 ha na území obce Vlkoš  

9.  Orná pŧda, vodoteč  se zatravněnými břehy a starými ovocnými stromy. 

10.  Podél vodoteče výsadba kvalitního břehového porostu s vrbou olší, jasanem, osikou, 
javorem, babykou, na orné pŧdě zalesnění stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, 
olše, jilm, topol, habr, babyka a keři- svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, 
ptačí zob, krušina. 
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1.  54 (25-13-17)  

2.  BK 4  

3.  Biokoridor lokálního významu 

4.  Díly         

5.  Vlkoš u Přerova, Věţky 

6.  1BC4 

7.  1, 3 

8.  1.200 m  

9.  Tok Svodnice se zatravněnými břehy a stromořadím starých ovocných stromŧ, dále 
orná pŧda. 

10.  Vyčištění toku, podél vodoteče výsadba kvalitního břehového porostu s  vrbou olší, 
jasanem, osikou, javorem babykou a keřovým podrostem. Na orné pŧdě výsadba pásu 
stromŧ : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, habr, babyka a keřŧ - svída, 
brslen, střemcha, kalina,  zimolez, hloh, ptačí zob, krušina.  

 

1.  54 (25-13-17)  

2.  BK 17 

3.  Biokoridor lokálního významu 

4.   

5.  Vlkoš u Přerova (hranice s k.ú.Bochoř) 

6.  1BC4 

7.  3 

8.  800 m 

9.  Tok Svodnice se zatravněnými břehy a  starými ovocnými stromy. 

10.  Vyčištění toku, podél vodoteče výsadba kvalitního břehového porostu s  vrbou, olší, 
jasanem, osikou, javorem babykou a keřovým podrostem. - svída, brslen, střemcha, 
kalina,  zimolez, hloh, ptačí zob, krušina.  

 

1.  54 (25-13-17), 61 (25-13-22) 

2.  BK 18    

3.  Biokoridor lokálního významu 

4.   

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4 

7.  1 

8.  700 m 

9.  Orná pŧda 

10.  Výsadba souvislého  pásu stromŧ  a keřŧ na orné pŧdě : dub letní, jasan, lípa, javor 
mléč, olše, jilm, topol, habr, babyka ,keře - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, 
hloh, ptačí zob, krušina. 
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1.  54 (25-13-17), 60((25-13-21), 61 (25-13-22 

2.  IP 11    

3.  Interakční prvek                 

4.              

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4 

7.  1 

8.  850 m  

9.  Orná pŧda 

10.  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina, se solitérními stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1.  54 (25-13-17) 

2.  IP 12    

3.  Interakční prvek                 

4.  .            

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4 

7.  1 

8.  300 m  

9.  Orná pŧda 

10.  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina. 

 

1.  54 (25-13-17), 61 (25-13-22) 

2.  IP 16    

3.  Interakční prvek                 

4.              

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4 

7.  1 

8.  600 m  

9.  Orná pŧda 

10.  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina, se solitérními stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 
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1.  54 (25-13-17), 61 (25-13-22) 

2.  IP 17    

3.  Interakční prvek                 

4.              

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4 

7.  1 

8.  660 m  

9.  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10.  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina, se solitérními stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1.  54 (25-13-17), 61 (25-13-22) 

2.  IP 18    

3.  Interakční prvek                 

4.   

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4 

7.  1 

8.  220 m  

9.  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10.  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina, se solitérními stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1.  54 (25-13-17), 61 (25-13-22) 

2.  IP 19    

3.  Interakční prvek                 

4.              

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4 

7.  1 

8.  220 m  

9.  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10.  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina, se solitérními stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 
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1.  60 (25-13-21) 

2.  BC 1    

3.  Biocentrum lokálního významu     

4.  Rasina  

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4, 1C4  (74OB-2,4,9)  (741A – 1z,2y,6X,11) 

7.  5, (4) 

8.  20,4 ha 

9.  Luţní lesní porost s přirozenou druhovou skladbou dřevin tvořených dubem, lípou, 
habrem,  jasanem 

10.  Zachování a případné obohacení stávající druhové skladby dřevin o další přirozeně 
rostoucí druhy    

 

1.  60 (25-13-21) 

2.  BC 3    

3.  Biocentrum lokálního významu     

4.  Pod Rasinou 

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4, 1C4  (74OA-1x,2x,2y,6)  (74OA – 2,4,9) 

7.  5, (4) 

8.  14,2 ha 

9.  Luţní lesní porost s přirozenou druhovou skladbou dřevin tvořených dubem, lípou, 
habrem,  jasanem 

10.  Zachování a případné obohacení stávající druhové skladby dřevin o další přirozeně 
rostoucí druhy    

 

1.  60 (25-13-21) 

2.  BK 1    

3.  Biokoridor lokálního významu     

4.   

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1BC4, 1C4  (74OA-5,9)   

7.  1, (4) 

8.  620 m   

9.  Orná pŧda a polní cesta bez doprovodné vegetace, lesní luţní porost (cca 100 m) 
s dubem slavonským, jasanem a lípou 

10.  Mimo les výsadba souvislého  pásu stromŧ  a keřŧ na orné pŧdě : dub letní, jasan, lípa, 
javor mléč,   olše,jilm, topol, habr, babyka ,keře - svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob,  krušina. V lese nahrazení dubu slavonského domácím dubem 
letním nebo jinými druhy přirozené  skladby dřevin luţního lesa.  
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1.  60 (25-13-21) 

2.  BK 2     

3.  Biokoridor lokálního významu     

4.   

5.  Vlkoš u Přerova  

6.  1C4 

7.  5       

8.  100 m   

9.  Luţní porost tvořený dubem 

10.  Doplnění druhové skladby o  dub letní, jasan, lípu, javor mléč a habr.  

 

1.  60 (25-13-21) 

2.  BK 3     

3.  Biokoridor lokálního významu     

4.   

5.  Vlkoš u Přerova  (pokračování v k.ú.Chropyně) 

6.  1BC4   (741C – 6,11) (741D – 7,9) (742A-7,12) 

7.  5  (4)     

8.  700 m  (v k.ú.Vlkoš u Přerova) 

9.  Luţní porost tvořený přirozenou skladbou dřevin – dubem, lípou, jasanem, habrem, 
javorem, BK protíná ţelezniční trať  

10.  Zachování stávající druhové skladby dřevin. 

 

1.  60 (25-13-21) 

2.  BK 5     

3.  Biokoridor lokálního významu     

4.   

5.  Vlkoš u Přerova  (pokračování v k.ú.Chropyně) 

6.  1BC4   (741C – 1x,1y,2,6,11) 

7.  4, 5   

8.  300 m  (v k.ú.Vlkoš u Přerova) 

9.  Luţní porost s přirozenou skladbou dřevin. Mladé porosty tvoří monokultury dubu, starší 
–   dub, lípa, jasanem, habr 

10.  Obohacení stávající druhové skladby mladých porostŧ přirozeně rostoucími dřevinami 
luţního lesa 
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1  60 (25-13-21) 

2  BK 6 

3  Biokoridor lokálního významu   

4   

5  Vlkoš u Přerova 

6  1BC4 

7  1          

8  230   m 

9  Orná pŧda  

10  Na orné pŧdě výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s  druhovou skladbou: dub letní, 
jasan, lípa, javor mléč, topol, habr, babyka (stromy) a svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob, krušina 
 

1  60 (25-13-21), 61 (25-13-22) 

2  BK 7 

3  Biokoridor lokálního významu   

4   

5  Vlkoš u Přerova 

6  1BC4 

7  1          

8  630   m 

9  Orná pŧda  

10  Na orné pŧdě výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou: dub letní, 
jasan, lípa, javor mléč, topol, habr, babyka (stromy) a svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob, krušina 
 
 

1  60 (25-13-21), 61 

2  IP 1a,b  

3  Interakční prvek              

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  3 

8  1.450 m  

9  Tok Svodnice s doprovodem keřŧ a ovocných stromŧ, podél silnice topoly a porost       
introdukovaného javoru jasanolistého    

10  Obnova doprovodné vegetace nahrazením stávajících porostŧ výsadbou kvalitního 
břehového porostu s vrbou, olší, jasanem, javorem mléčem, osikou, javorem babykou 
a keřovým podrostem.  - svída, brslen, střemcha, kalina,  zimolez, hloh, ptačí zob, 
krušina. 
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1  60 (25-13-21) 

2  IP 2  

3  Interakční prvek              

4              

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  150 m  

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba pásu keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina,  zimolez, hloh, ptačí zob, krušina  

 

1  60 (25-13-21) 

2  IP 3  

3  Interakční prvek              

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  180 m  

9  Orná pŧda 

10  Výsadba pásu keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina,  zimolez, hloh, ptačí zob, krušina.  
 

1  60 (25-13-21) 

2  IP 4a,b 

3  Interakční prvek              

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  5, 1 

8  3,15 ha + 100 m 

9  Remíz s travnatými pásy tvořenými jasanem, dubem, habrem, lípou a navazující orná 
pŧda 

10  Zachování stávající podoby remízu s jeho druhovou skladbou a výsadba pásu stromŧ 
(jasan, dub, letní, habr, lípa, javor mléč, babyka a  keřŧ - svída, brslen, střemcha, 
kalina,  zimolez, hloh, ptačí  zob, krušina na orné pŧdě.  
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1  60 (25-13-21), 61 (25-13-22) 

2  IP 5 

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  1.330 m  

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka.  Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 
 

1  60 (25-13-21), 61(25-13-22) 

2  IP 6 

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  1.220 m  

9  Rozhraní honŧ orné pŧdy             

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1  60 (25-13-21), 61(25-13-22) 

2  IP 7a,b 

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  660 + 740 m  

9  Orná pŧda 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ : svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina a stromŧ : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, habr, babyka.       
Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy.. 
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1  60 (25-13-21), 61(25-13-22) 

2  IP 8a,b,c 

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1  (2) 

8  2.100 m  

9  Polní cesty místy se zatravněným lemem a ojedinělými keři.  

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ : svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se skupinami stromŧ : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1  60 (25-13-21) 

2  IP 9         

3  Interakční prvek              

4              

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1   

8  220 m          

9  Polní cesta místy se zatravněným lemem a ojedinělými keři. 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ : svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, 
krušina 

 

1  60 (25-13-21) 

2  IP 10a,b,c,d,e        

3  Interakční prvky              

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 (740A– 5,9/  741C – 6,11/ 740C – 2x,4,7,11/ 741D – 1x,1y,1z,2x,2y,3,7,8,9/   743A 
- 7 

7  5, 4, 3 

8  23,2 + 2,6 + 10 + 20,5 + 5,1 ha 

9  Jednotlivé většinou okrajové porosty komplexu luţního lesa s převáţně přirozenou 
druhovou skladbou dřevin (dub, jasan, lípa, habr, javor), místy nevhodné mladé smrkové 
monokultury 741D-1z, 2y) a porosty introdukovaného dubu slavonského (740A-5) 

10  Udrţení přirozené skladby a nahrazení nevhodných dřevin domácími dřevinami luţního 
lesa 
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1  60 (25-13-21) 

2  IP 13        

3  Interakční prvek              

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1, 4 

8  5,9 ha         

9  Orná pŧda mezi tratí ČSD a lesem, louka 0,6 ha           .  

10  Převedení orné pŧdy na louku s přirozeně rostoucími druhy bylin a solitérními keři : 
svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, krušina  

 

1  61 (25-13-22) 

2  BC 1         

3  Biocentrum lokálního významu  

4  Dráha 

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1, 4 

8  2,5   ha         

9  Remízek u vodoteče tvořený habrem, topolem, lípou a olší v okolí orná pŧda 

10  Převedení orné pŧdy na lesní porosty (zalesnění) následujícími stromy a  keři: svída, 
brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, krušina, stromy : dub letní, jasan, 
lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, habr, babyka.  
 

1  61 (25-13-22) 

2  BC 2         

3  Biocentrum lokálního významu  

4  Polňák        

5  Kanovsko  

6  1BC4 

7  1, 5 

8  3,4   ha         

9  Vesměs kvalitní břehový porost Mlýnského náhonu, vodní plochy mezi náhonem a 
silnicí. 

10  Potvrzení zbývajících  páskŧ orné pŧdy dle KN  (zemědělsky nevyuţívané) jako 
součásti biocentra. 
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1  61 (25-13-22 

2  BC 3         

3  Biocentrum lokálního významu  

4  Olšičky 

5  Kanovsko 

6  1BC4, 1C4 

7  3, 1 

8  3 ha         

9  Listnatý remíz (0,9 ha bez započtení výletiště) s topolem, lípou a neţádoucím vysokým 
zastoupením akátu, drobná vodoteč a navazující orná pŧda  

10  Obnova stávajícího porostu – likvidace akátu, výsadba nových stromŧ vhodného druhového 
sloţení: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, habr, babyka. Rozšíření stávajících 
porostŧ dolesněním na ploše stávajícího TTP v remízu. Na orné pŧdě vybudování malé vodní 
nádrţe hloubky do cca 1,5 m, s litorálem cca v 1/3 plochy. V přilehlých plochách zatravnění 
břehŧ a výsadba stromŧ a  keřŧ ve skladbě: stromy – dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka, keře – svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, krušina.  
 

1  61 (25-13-22 

2  BC 7         

3  Biocentrum lokálního významu  

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1 

8  2,5 ha         

9  Orná pŧda 

10  Na celé ploše bude provedeno zalesnění stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka a keři- svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, krušina.  
 

1  61 (25-13-22) 

2  BK 1  

3  Biokoridor lokálního významu 

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1, 2 

8  480   m 

9  Rozhraní zemědělských honŧ na orné pŧdě, při hranici katastru 

10  Na orné pŧdě výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s  druhovou skladbou: dub letní, 
jasan, lípa, javor mléč, topol, habr, babyka (stromy) a svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob, krušina. 
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1  61 (25-13-22) 

2  BK 2   

3  Biokoridor lokálního významu 

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1, 4 

8  1.750   m 

9  Stávající vegetační doprovod občasné vodoteče s olší, vrbou, topolem a keři, dále 
orná pŧda. 

10  Na orné pŧdě výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s následující druhovou 
skladbou – dub letní, jasan, lípa, javor mléč, topol, habr, babyka (stromy) a svída, 
brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, krušina.  
 

1  61 (25-13-22) 

2  BK 5   

3  Biokoridor lokálního významu 

4                  

5  Vlkoš u Přerova, Kanovsko 

6  1BC4 

7  3, 4, 5 

8  2.000   m 

9  Mlýnský náhon na severní části s hustým doprovodným porostem keřŧ a stromŧ (v 
prostoru obce nesouvislý vegetační doprovod). V severní části obce ovocné stromy, 
jiţně od obce vesměs  kvalitní břehové porosty s vrbou, olší, břízou a jasanem. 

10  Po celé délce toku vytvoření kvalitního břehového porostu s vrbou, olší, jasanem, 
jilmem, osikou, javor mléčem, babykou a keři -  svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob, krušina. 

1  61 (25-13-22) 

2  BK 6 

3  Biokoridor lokálního významu   

4   

5  Vlkoš u Přerova 

6  1BC4 

7  1          

8  1280   m 

9  Orná pŧda  

10  Na orné pŧdě výsadba souvislého pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou: dub letní, 
jasan, lípa, javor mléč, topol, habr, babyka (stromy) a svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob, krušina 
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1  61 (25-13-22) 

2  BK 9   

3  Biokoridor lokálního významu 

4                  

5  Kanovsko,  hranice  s k.ú. Věţky 

6  1BC4 

7  3, 4, 5 

8  410    m 

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace. 

10  Výsadba pásu stromŧ a keřŧ s druhovou skladbou: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, 
topol, habr, babyka (stromy) a svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, 
krušina. 
 

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 9     

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  500 m  

9  Orná pŧda (bývalá polní cesta)       

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 10a,b,c    

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1, 2 

8  1.300 m  

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace, u hřiště stromořadí topolŧ 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 
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1  61 (25-13-22) 

2  IP 12    

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  230 m  

9  Polní cesta a hranice pozemku bývalého zemědělského druţstva    

10  Výsadba izolační zeleně:  keře - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka.  Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 13    

3  Interakční prvek                 

4   

5  Vlkoš u Přerova  

6  1BC4 

7  1 

8  290 m  

9  Hranice pozemku zemědělského areálu.    

10  Výsadba izolační zeleně:  keře - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 14    

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko, Věţky   

6  1BC4 

7  1 

8  190 m (v k.ú. Kanovsko)   

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 
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1  61 (25-13-22) 

2  IP 15    

3  Interakční prvek                 

4             

5  Vlkoš u Přerova 

6  1BC4 

7  1 

8  790 m  

9  Rozhraní honŧ orné pŧdy             

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 
 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 40      

3  Interakční prvek                 

4              

5  Kanovsko, Říkovice 

6  1BC4 

7  1 

8  420 m  (v k.ú. Kanovsko)             

9  Orná pŧda a polní cesta bez doprovodné vegetace  

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy. 
 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 41 

3  Interakční prvek 

4   

5  Kanovsko, Říkovice 

6  1BC4 

7  1, 3, 4 

8  700 m (v k.ú. kanovsko) 

9  Občasná vodoteč s doprovodem keřŧ, vrb a topolŧ, v k.ú. Říkovice polní cesta bez 
doprovodné vegetace 

10  Údrţba a doplnění druhové skladby doprovodného porostu vodoteče ((vrba, olše, 
osika, babyka a keře – střemcha, kalina, krušina, zimolez, svída, brslen, hloh, ptačí 
zob), výsadba pásu stromŧ a keřŧ podél cesty (dub letní, jasan, lípa, javor mléč, habr, 
babyka, bříza) a keřŧ – svída, brslen, kalina, krušina, ptačí zob, zimolez, hloh. Skladbu 
moţno doplnit ovocnými stromy). 
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1  61 (25-13-22) 

2  IP 44      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1 

8  600 m               

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba souvislého  pásu  stromŧ a keřŧ – keře. svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob, krušina, stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy 
 

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 45      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1 

8  670 m               

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy 

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 46      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1 

8  1.100 m               

9  Rozhraní honŧ orné pŧdy             

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se stromy ve skupinkách: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, 
topol, habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy.  
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1  61 (25-13-22) 

2  IP 48      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1 

8  480 m               

9  Orná pŧda            

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy.  
 
 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 49      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko  

6  1BC4 

7  1 

8  250 m               

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Skladbu je moţno doplnit ovocnými stromy.  

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 50 a,b     

3  Interakční prvek                 

4              

5  Kanovsko  

6  1BC4 

7  2 

8  1.900 m               

9  Polní cesta lemovaná zatravněným pásem s ovocnými stromy 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka.  
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1  61 (25-13-22) 

2  IP 51a,b,c      

3  Interakční prvek                 

4              

5  Vlkoš u Přerova, Kanovsko  

6  1BC4 

7  2 

8  780 (a) + 2300 (b+c) m               

9  51a - občasná vodoteč lemovaná řídkým doprovodem keřŧ, 5b,c - navrţená 
protipovodňová hráz 

10  Podél vodoteče a dále podél svodnice navrţené aţ k silnici II/436 výsadba kvalitní 
doprovodné vegetace s vrbou, olší, osikou a keři - svída, brslen, střemcha, kalina, 
zimolez, hloh, ptačí zob, krušina. Zatravněné svahy hráze, případná moţnost výsadby 
keřŧ v souladu s  poţadavky vodoprávního úřadu.  
 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 52      

3  Interakční prvek                 

4              

5  Kanovsko  

6  1BC4 

7  1 

8  320 m               

9  Orná pŧda                                                

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy: dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka.  
 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 53      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko  

6  1BC4 

7  1 

8  340 m               

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace                   

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka. Před usedlostí Polňák bude lemovat vnější obvod soukromého pozemku 
aţ k náhonu. 
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1  61 (25-13-22) 

2  IP 54      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko  

6  1BC4 

7  1 

8  1010 m               

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace                   

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka.  

 

1  61 (25-13-22) 

2  2.   IP 55      

3  3.   Interakční prvek                 

4  4.            

5  5. k.ú.Kanovsko, hranice s k.ú. Věţky  

6  6. 1C4 

7  7.  2 

8  8.  800 m               

9  9.  Meliorační svodnice, po levém břehu polní cesta s doprovodem ovocných stromŧ  

10  10. Výsadba souvislého pásu keřŧ za navrţenou pravobřeţní hrázkou svodnice - 
svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí zob, krušina se solitérními stromy: 
dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, habr, babyka  

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 56      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko,  Věţky  

6  1C4, 1BC4 

7  1 

8  350 m               

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace                 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka.  
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1  61 (25-13-22) 

2  IP 57      

3  Interakční prvek                 

4              

5  Kanovsko 

6  1C4 

7  1 

8  350 m               

9  Orná pŧda                                           

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy : dub letní, jasan, lípa, javor mléč, olše, jilm, topol, 
habr, babyka.  

 

1  61 (25-13-22) 

2  IP 58      

3  Interakční prvek                 

4   

5  Kanovsko 

6  1BC4 

7  1 

8  410 m               

9  Polní cesta bez doprovodné vegetace                 

10  Výsadba souvislého  pásu  keřŧ - svída, brslen, střemcha, kalina, zimolez, hloh, ptačí 
zob, krušina se solitérními stromy : dub letní 
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II/C.6.4. VODNÍ TOKY A PLOCHY, OCHRANA PROTI POVODNÍM, OPATŘENÍ PRO 
ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ (AD I/E.4. 

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Katastrální území obce Vlkoš spadají převáţně do povodí vodoteče Mlýnský náhon (ev.č. 
3-27-1), který je pravobřeţním ramenem řeky Moštěnky. Územím obce dále protékají tok 
Svodnice ( ev. č. 3-120-1) a meliorační  kanál (ev. č. 1-120-3, 1-120-1). Správcem tokŧ je 
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště  Přerov.  

Prŧtok vody v Mlýnském náhonu je velmi malý. Dochází zde k zanášení náhonu a k 
zahnívání vody. Připravuje se rekonstrukce narušeného koryta náhonu a vyčištění  a pročištění 
koryta náhonu v úsecích nad i pod zástavbou. Bude nutné upravit regulovaný nátok vody z 
Moštěnky, zajistit minimální hygienický prŧtok vody v Mlýnském náhonu.  

V lokalitě Kanovsko se nachází rybník, který bude zachován, Rozsah vodní plochy 
rybníka je v grafické části uveden podle skutečného rozsahu upravené vodní plochy v terénu, 
zbývající část parcely vody je součástí plochy veřejného prostranství. Malá vodní nádrţ Plavisko 
v k.ú. Vlkoš u Přerova před mlýnem  byla zrušena. 

Územní plán stávající vodní toky a plochy respektuje, převáţně vymezením plochy vodní WT.  

Vodní toky jsou převáţně začleněny do ÚSES, to vytváří předpoklady pro jejich 
revitalizaci a omezení splachŧ pŧdy z okolních pozemkŧ. Podél Mlýnského náhonu zejména 
v krajině jiţně od zástavby obce je takto vymezen pás plochy smíšené krajinné o celkové šířce 
cca 20m umoţňující případně aspoň částečné obnovení meandrŧ.  

OPRÁVNĚNÝ PROSTOR PRO SPRÁVU VODNÍHO TOKU 

Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. mŧţe správce vodního toku při výkonu správy 
vyuţívat  pozemky v šíři do 6m u drobných tokŧ 

V některých úsecích Mlýnského náhonu – Říky ve střední a jiţní části zástavby je 
moţnost přístupu obtíţná – náhon protéká přes uzavřené soukromé pozemky, kde je málo 
reálné vyčlenit z těchto pozemkŧ volně přístupné plochy, údrţbu bude nutno řešit jiným 
zpŧsobem dle Zákona o vodách. Částečné uvolnění prostoru je navrţeno v prostoru po 
demolicích v centrální části toku.  

OCHRANA PROTI POVODNÍM 

Vlkoš  leţí v území, do něhoţ zasahují povodňové vlivy Bečvy a Moštěnky. Větší část 
katastrŧ obce a cca polovina zastavěného území se nachází ve stanoveném záplavovém území 
Q100 Bečvy a Moštěnky. Obec Vlkoš byla při povodni 07/97 částečně zaplavena  ve východní 
části (rozsah zastavěného území zaplaveného v roce 1997 byl větší neţ je současně stanovené 
záplavové území). V západní části obce je terén vyšší. Obec se nachází na okraji rozsáhlé 
inundace na soutoku řek Moravy a Bečvy a její ohroţení v případě katastrofálních povodní není 
tak závaţné jako u některých dalších obcí v blízkosti. 

Řešené území se nachází mimo území navrhovaných protipovodňových opatření 
nadmístního významu v širším území.  

NÁVRH MÍSTNÍCH OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ OCHRANY OBCE PŘED NEBEZPEČÍM 
PLOŠNÝCH ZÁPLAV VE STANOVENÉM ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ 

 OCHRANNÁ HRÁZ 

 Ohroţenou část obce je moţné ochránit hrází výšky do 2,0 m, délky cca 2,3 km. Hráz je 
vedena po obvodě obce tak, aby maximálně respektovala zástavbu a zájmy majitelŧ 
pozemkŧ a přitom co nejméně zasahovala do prŧtočné inundace. Hráz navrhujeme s šířkou 
koruny min 5,0m pro  moţnost vedení polní cesty a v některých úsecích místní komunikace 
v koruně hráze, sklony svahŧ 1:3 se zatravněným povrchem.  
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 Pro odvádění vnějších a vnitřních vod se podél hráze doplní odvodňovací kanály. Jejich 
rozsah bude upřesněn aţ po podrobném zaměření území. V nejniţším místě v jiţní části  se 
vyuţije pro odvedení vnitřních vod stávající svodnice. Při ústí svodnice do náhonu je  
navrţena boční nádrţ, ze které budou při povodni přečerpávány vnitřní vody (dešťové a 
prŧsakové) do Mlýnského náhonu za ochrannou hrází.  

 Mlýnský náhon se při prŧchodu ochrannou hrází v severní i jiţní části doplní stavidlovým 
uzávěrem. stavidla budou trvale vyhrazena a uzavřou se pouze v případě povodně. 

 Součástí záměru jsou navazující úpravy křiţujících komunikací.  

 USMĚRŇOVACÍ HRÁZKA - pravobřeţní usměrňovací hrázka podél meliorační svodnice v 
jihovýchodní části k.ú. Kanovsko, která bude usměrňovat rozlivy z  Moštěnky mimo zástavbu 
obce (1. etapa opatření, investičně méně náročná) 

 ÚPRAVY KORYTA Mlýnského náhonu – Říky v zastavěné části obce na prŧtok Q100 

 OPATŘENÍ V ZÁSTAVBĚ 

 Novou výstavbu v obci je nutno provádět z konstrukcí odolných v případě zaplavení (a to i 
proti vztlaku vody). Obytná podlaţí je nutno umísťovat do minimální výškové úrovně 
stanovené dle sdělení Povodí Moravy Brno z 24.9.1997 a vyznačené ve výkrese V2cd – 
HLAVNÍ VÝKRES – KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY a ve 
výkresech č. II/1, II/1v a II/1vT – KOORDINAČNÍ VÝKRES. Pod úrovní záplavové vody 
200,60 - 201,30 m n. m. neumísťovat zabudovaná cenná zařízení a  neumísťovat prostory v 
nichţ mohou být skladovány toxické materiály a jiné, které mohou zpŧsobit ohroţení kvality 
vody a ţivotního prostředí nebo jiné ohroţení obyvatelstva a nemovitostí v případě povodně.  

 U staveb technické infrastruktury je nezbytné územně technické řešení staveb, které zajistí 
funkčnost i v případě záplavy. 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ 

Územní plán nevymezuje samostatná protierozní opatření (vzhledem k rovinatému 
terénu)  ani opatření pro zvýšení retenčních schopností území nad rámec ÚSES.  

II/C.6.5.  PROSTUPNOST KRAJINY (AD I/E.5.) 

Prostupnost krajiny je na úrovni územního plánu zajištěna vymezením veřejných 
prostranství pro stabilizaci základní kostry stávajících účelových a nemotoristických komunikací 
zajištujících propojení obce s okolními obcemi mimo silniční síť a napojení na cyklotrasy hlavní i 
Mikroregionu Moštěnka, příp. jiné rekreační trasy.  

 Územní plán tento systém doplňuje o  

 krátký úsek chybějící trasy od mlýna k Moštěnce, před hranicí katastru obce 

 okruh po tělese navrţené ochranné hráze  
 úpravy nájezdŧ stávajících komunikací na hráz 

Prostupnost území přes ţelezniční trať je v ÚP stabilizovaná jen v trase silnice III/4348 a 
bude doplněna v závislosti na zachování přechodŧ přes ţeleznici v rámci následných stupňŧ 
přípravy stavby ţelezničního koridoru.  

Tyto v územním plánu uvedené, i další, nespecifikované trasy, provozované na účelových 
komunikacích společně se zemědělskou dopravou, slouţí pro zajištění prostupnosti krajiny, zejména 
kontakt s okolními obcemi mimo silniční síť nebo s jinými cíli v území, návaznosti na systémy hlavních i 
regionálních cyklotras a  cyklostezek. Ve stávající síti jsou takto potvrzeny trasy do obce Věţky (včetně 
cyklostezky), dále několik tras vedoucích k připravované cyklostezce Mikroregionu Moštěnka po starých 
mlýnech –  trasy z obce Vlkoš směrem k východu aţ jihovýchodu, stará cesta do Ţalkovic a trasy západně 
od silnice II/436 směrem k „ranči“ při jiţní hranici území obce (vyuţitelné i pro vyjíţďky na koních)  

V současném stavu tuto síť lze povaţovat za vyhovující, i kdyţ některé úseky mohou být 
sezónně obtíţněji schŧdné. Přínosem pro zvýšení atraktivity těchto tras a pohody pohybu bude 
doplňování doprovodné vegetace i např. budování drobných odpočívek na  rozcestích, u kříţkŧ 
apod. (širší travnaté meze, loučky, dominantní stromy, přírodní lavičky, rozcestníky aj.).  
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II/C.6.6.  REKREAČNÍ VYUŢÍVÁNÍ KRAJINY (AD I/E.6.) 

POBYTOVÁ REKREACE,  

V řešeném území nejsou zastoupeny ani se nenavrhují plochy pro pobytovou rekreaci 
v krajině - hromadnou ani rodinnou. 

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

 Na severním okraji zástavby se návrhem  potvrzuje existující lokalita zahrádek jako plocha RZ 
(stavební objekty nejsou zaneseny v KN). 

 Umisťování jednotlivých objektŧ pro rodinnou rekreaci je přípustné i v jiných plochách v souladu 
s podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití zejména v plochách smíšených 
obytných vesnických. 

 Charakter zástavby sídla i okolní krajiny nevylučuje ani zájem o chalupářství či agroturistiku, s 
předpokladem vyuţití stavebního fondu v obytném území v zástavbě obce. 

NEPOBYTOVÁ REKREACE 

Plochy pro nepobytovou rekreaci, kromě ploch pro tělovýchovu a sport „OS“, jsou 
vymezeny jako plochy smíšené nezastavěného území s rekreačním vyuţitím NS.r v návaznosti 
na zastavěné území na severním okraji zástavby, navazující na víceúčelový sportovně 
rekreační areál v ploše bývalé skládky, a na jiţním okraji Kanovska – stávající parčík, 
s rozšířením v 2. etapě návrhu aţ po hráz.   

V lokalitě Olšičky se potvrzuje stávající  tradiční plocha tohoto charakteru – výletiště.  

Jako součást rekreačního vyuţívání krajiny lze chápat i vymezené smíšené plochy 
nezastavěného území se sportovním vyuţitím NS.s.: části kynologického areálu mimo 
zastavěné území a zastavitelné plochy areálu OS, stabilizované plochy „ranče“ u lesa Rasina 
poblíţ hranice s obcí Kyselovice, včetně cvičišť a výběhŧ koní 

Další moţnosti rekreačního vyuţívání krajiny extenzívní nepobytovou formou jsou závislé 
na prostupnosti krajiny, stavu a vybavení  rekreačních tras i zvyšování pestrosti krajiny.. 

Rovinatá krajina poskytuje dobré moţnosti především pro cykloturistiku, zajímavými 
trasami mimo silnice niţších tříd mohou být doprovodné cesty podél  vodních tokŧ (náhon - 
Říka, Moštěnka). Součástí návrhu je vyznačení cyklostezek stávajících a navrţených pro 
zapojení obce do systému tras mikroregionu Moštěnka. Pro cykloturistiku i běţný pohyb mezi 
obcemi lze dále vyuţívat síť účelových komunikací, převáţně nezpevněných. Kvalita jejich 
povrchŧ je rŧznorodá a odpovídá zpŧsobu vyuţívání.  

V obci není moţnost rekreace u vody, kanovský rybník po úpravě břehŧ a okolí slouţí 
jako příjemné zpestření prostoru a v zimě se vyuţívá pro bruslení, ale pro koupání nemá 
vhodné podmínky. Nejbliţší moţnosti rekreace u vody jsou v Tovačově, Chropyni, příp. 
koupaliště v Říkovicích.  
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II/C.6.7.  DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮ (AD I/E.7.) 

 V řešeném území neprobíhá těţba nerostných surovin a nejsou vymezeny dobývací prostory.  

 Do západního okraje řešeného území zasahují 

 Chráněné loţiskové území štěrkopísku č. 13300000 Chropyně  

 Výhradní loţisko štěrkopísku č. B 313300000 Chropyně-Záříčí  

Objekt netěţený, dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je lokalita pod č. 142 
charakterizovaná jako loţisko vyuţitelné částečně či podmíněně při splnění vybraných 
technicko environmentálních podmínek, na základě územní studie a revitalizační studie. (Na 
území obce Vlkoš zasahuje loţisko z větší části do plochy přírodní)  

 V územním plánu se nevymezují ani jiné plochy pro těţbu nerostŧ.  

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje uvádějí pro vyuţitelnost loţiska (a společně i 
prognózního zdroje zasahujícího do jiţního okraje řešeného území) tyto podmínky: 

 Ad 1c:  podrobnější zásady pro vyuţití objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) územní 
plán obce. 

 Ad 1d: Zásady vyuţití objektu budou upřesněny v aktualizaci ZÚR OK na základě územní 
studie, která prověří reálné moţnosti rozsahu vyuţití objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot v území…………… 

 Ad 1e - zásady vyuţití objektu budou stanoveny aţ na základě urbanistické a revitalizační 
studie, která upřesní reálný rozsah vyuţití objektu při akceptaci zákonných sloţek ochrany 
ţivotního prostředí, včetně ochrany kulturních a přírodních hodnot v území……………. 

 Ad 1f  - Vyuţití objektu upřesní posouzení vlivŧ na ţivotní prostředí EIA a SEA. 

Těţiště loţiska je na území obcí Chropyně a Záříčí, do území obce Vlkoš zasahuje 
okrajově, je tedy zřejmé, ţe návrh vyuţití nemŧţe vycházet z ÚPD obce Vlkoš. 

Loţisko zasahuje do území obce Vlkoš převáţně do ploch přírodních vymezených na 
lesních pozemcích chráněných reţimem ÚSES a jen okrajově do ploch smíšených a 
zemědělských, je zde zřejmá kolize se zájmy ochrany přírody a vodohospodářskými v CHOPAV 
– kvarter Moravy. Z těchto dŧvodŧ je pravděpodobné, ţe eventuální zásah těţby by na území 
obce Vlkoš mohl být jen zcela okrajový, na území, které má jen minimální funkční a prostorové 
vazby k obci, s výjimkou eventuálních dŧsledkŧ přepravy materiálu.  

 Kromě těchto loţisek chráněných dle Horního zákona do řešeného území zasahují nebo v něm 
jsou vymezeny tři prognózní zdroje štěrkopískŧ: 

 Na jiţním okraji k.ú. Vlkoš u Přerova, jiţně od ţeleznice, přesah z území obce Kyselovice 

 Na východním okraji k.ú. Kanovsko, částečně zasahuje do zástavby, přesah na území obcí 
Věţky, Horní Moštěnice.  

 V ploše mezi ţeleznicí, silnicí do Troubek, severozápadním okrajem zástavby obce a 
severní hranicí katastru. 

Vymezení prognózních zdrojŧ neopravňuje zahájení těţby. Pro eventuální vyuţití ZÚR OK 
podmínky nespecifikují. (s výjimkou prognózního zdroje zahrnutého do lokality č. 142 
hodnocené v ZÚR OK).  

Pokud by v některém ze dvou zbývajících prognózních zdrojŧ bylo zvaţováno případné 
vyhlášení dobývacího prostoru, bylo by ţádoucí, aby v rámci procesu EIA byly obě lokality (příp. 
další mimo území obce Vlkoš) posuzovány ze všech hledisek (limitŧ vyuţití území, rozsahu 
eventuální těţby, vyuţití ploch v záplavovém území, funkčního vyuţití ploch obcí, moţností 
dopravní obsluhy, moţných zpŧsobŧ rekultivace a dalších) vţdy jako moţné varianty vyuţití 
loţisek v bezprostředním okolí obce i v širším území, nikoliv jednotlivě.   
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II/C.7. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 

K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT (AD I/G) 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

Veřejně prospěšné stavby s moţností vyvlastnění se v územním plánu vymezují pro 
zajištění ploch, ve kterých se navrhuje umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury. Do 
dopravní infrastruktury se v těchto případech zahrnují jednak navrhované nové úseky silnic a 
místních, výjimečně i účelových komunikací - směrové korekce, úpravy křiţovatek,  nové místní 
komunikace pro obsluhu zastavitelných ploch  (nové  nájezdy komunikací na navrţenou hráz 
jsou součástí tohoto veřejně prospěšného opatření),  jednak součástí silnice a místních 
komunikací – i jiţ existujících, které v podrobnosti územního plánu nejsou graficky specifikovány 
– např. úpravy šířkových parametrŧ komunikací, chodníky  apod.  

V seznamu pozemkŧ dotčených veřejně prospěšnými stavbami jsou v zájmu komplexnosti 
uvedeny i pozemky ve vlastnictví Obce Vlkoš, Olomouckého kraje a České republiky, u nichţ je 
vyvlastnění i uplatnění předkupního práva bezpředmětné. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Veřejně prospěšná opatření s moţností vyvlastnění se v územním plánu vymezují plochy 
pro protipovodňová opatření a pro zaloţení prvkŧ ÚSES. 

Plochy pro protipovodňová opatření zahrnují všechny součásti navrţeného systému 
ochranných hrází a hrázek, včetně nových  částí komunikací.  

Do veřejně prospěšných opatření pro zaloţení prvkŧ ÚSES jsou zahrnuty všechny 
navrhované biokoridory a biocentra..   

Jako veřejné prospěšná opatření jsou v zájmu postiţení systému uvedeny všechny plochy 
vymezené pro navrţená biocentra a biokoridory, včetně pozemkŧ Obce Vlkoš, Olomouckého kraje a 
České republiky.   

II/C.8. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE 

UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO (AD I/H) 

Veřejně prospěšné stavby a opatření s moţností předkupního práva jsou vymezeny pro 
stavbu obecního domu (obec nevlastní všechny pozemky pro stavbu) a dále vesměs ve prospěch 
zlepšení parametrŧ existujících veřejných prostranství v případech, kdy navrţené plochy nejsou 
zcela nezbytné pro umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury, ale jsou potřebné buď pro 
zajištění minimálních parametrŧ veřejných prostranství dle poţadavku  vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisŧ nebo mají význam pro zlepšení kvality prostorŧ v těchto prostranstvích. 
V některých případech se jedná jen o velmi malé plochy, v některých o majetkoprávní vypořádání 
skutečného stavu vymezení ploch v terénu. 

II/C.9.  ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 

REZERV (AD I/I) 

Jako územní rezervy se v územním plánu vymezují  

 Plochy pro naznačení moţnosti řešení problematiky nepříznivé situace  prŧjezdního úseku 
silnice II/436 – přeloţku silnice II/436 mimo zastavěné území, ve dvou dílčích variantách  
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 Plochy pro naznačení perspektivy rozvoje obce, které představují především informaci o 
moţných směrech rozvoje obce v případě vyčerpání zastavitelných ploch. Tyto plochy plynule 
navazují na zastavěné území a zastavitelné plochy. 

Pro získání představy o moţném zpŧsobu vyuţití ploch, které budou nebo mohou být 
řešením územního plánu vyčleněny z volné krajiny do pevně vymezeného prostoru a současně 
pro eventualitu potřeby většího územního rozvoje obce v budoucnosti jsou uvedeny dva směry 
potenciálního rozvoje bydlení i nebytových funkcí:   

 mezi  hranicí stávající zástavby a navrţenou ochrannou hrází 
 mezi hranicí stávající zástavby a územní rezervou pro přeloţku silnice II/436 (relativně 

malé plochy, charakteru „zbytkových ploch“.  

PLOCHA VÝROBY R.16.VD VČETNĚ PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ R.17.PV 

Plocha vymezená v návaznosti na stávající zemědělský areál, v ploše zemědělské, z níţ 
větší část zaujímá areál bývalých drŧbeţáren se stavebními parcelami bývalých staveb, 
patrnými i v terénu.  

Územní rezerva R.16.VD pro plochu výroby se z výše uvedených charakteristik vymyká, i 
kdyţ lepší podmínky pro její dopravní obsluhu by vytvořila přeloţka silnice II/436 – to je také 
dŧvodem pro zařazení do etapy územní rezervy, přeloţka však není jednoznačnou, nezbytně 
nutnou podmínkou pro moţné vyuţití této plochy. Podmínkou v situaci bez přeloţky je však 
realizace místní komunikace v ploše Z.16.PV a podle potřeby ochrana plochy bydlení Z.15.BI 

 Vymezené územní rezervy: 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ R.01.SO.v, R.02.SO.v, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PLOCH 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ R.03.PV, R.04.PV 

Plochy vymezené v ploše smíšené nezastavěného území (drobné zemědělské 
hospodaření a soukromá zeleň) a v ploše zemědělské, mezi zastavěným územím a navrţenou 
hrází. 

Rozsah těchto ploch vychází z návrhu hráze (v této lokalitě jiţ pravděpodobně velmi 
ploché, celá lokalita se nachází v bezpečnějším výše poloţeném území), která vyčlení plochu 
R.02.SO.v ze souvislých pŧdních celkŧ, částečně však severní hranici přibliţně předurčuje i 
severní okraj bývalé skládky. V případě plochy R.01.SO.v je situace jiná, tato plocha je 
vymezená ze všech stran komunikacemi. Její eventuální vyuţití samostatně by však bylo málo 
ekonomické, bylo by nutno zajistit veškerou infrastrukturu slouţící oběma plochám. Proto i tato 
plocha je ponechána jako územní rezerva. Pokud by bylo nutné vstoupit do územních rezerv 
(na podkladě změny ÚP), jsou tyto plochy vyuţitelné spolu s plochou R.05.SO.v v prvním pořadí 
a bez jiných omezujících podmínek zásadního významu. 

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ R.05.SO.v, VČETNĚ PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
R.06.PV 

 Plochy vymezené v ploše sídelní zeleně specifické (soukromá zeleň, drobné zemědělské 
hospodaření) v zastavěném území, vyuţívané jako zázemí přilehlé zástavby.  

Budoucí vyuţití je podmíněné zájmem vlastníkŧ těchto pozemkŧ, doporučuje se podmínit i 
realizací protipovodňové ochrany, zejména v severní části plochy. Rozmezí mezi zastavitelnou 
plochou Z.21.SO.v a územní rezervou vyplývá z charakteru navazující zástavby v ulici Na 
loučkách – pozemky začleněné do územní rezervy slouţí jako zázemí velni stísněné zástavby 
po druhé straně komunikace, pozemky v severní části uţ také více přesahují obalovou křivku 
zástavby.   

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ R.15.SO.v 

Plocha vymezená v části území mezi jiţním okrajem zastavěného území m.č. Kanovsko 
v ploše smíšené nezastavěného území NS.r stabilizované a navrţené ve 2. etapě. Vyuţitelná  
po vyčerpání zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných  a územních rezerv R.01.SO.v 
a R.02.SO.v následně po realizaci hráze. 
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PLOCHY DOPRAVY R.07.DS, R.08.DS, R.09.DS 

Plocha pro výhledovou přeloţku silnice II/436 uvedená ve dvou trasách lišících se 
návazností na moţný prŧběh této silnice územím obce Kyselovice 

Návrh územní rezervy pro moţnost přeloţky silnice II/436 mimo zástavbu obce vyplývá 
z více faktorŧ negativního pŧsobení prŧjezdního úseku silnice a omezených moţností řešení. 
Je to jak problematická moţnost ochrany proti hluku a exhalacím v úsecích ulice Kyselovské, 
kde intenzívní zástavba těsně přiléhá k silnici a je to také bariérový efekt silnice vŧči západní 
části obce, kde územní plán, vzhledem k nejvyšší úrovni terénu navrhuje největší plochy 
bydlení a kde je také rozsáhlé sportoviště. Navrţená územní rezerva se jeví jako optimální 
zpŧsob řešení problematiky hluku a exhalací a současně bezpečnosti.  

PLOCHY R.10.OS R.11.SO.v, R.13.SO.v, R.18.SO.v 

Územní rezervy R.10.OS R.11.SO.v, R.13.SO.v, R.18.SO.v a s nimi související plochy 
veřejných prostranství jsou vyuţitelné jen a aţ v případě realizace této dopravní stavby 
(R.18.SO.v – negativními vlivy současné trasy) nebo jako „zbytkové“ plochy vyčleněné touto  
výhledovou  komunikací ze souvislých pŧdních celkŧ.  

II/C.10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

II/C.10.1.  VLIVY NA OCHRANU URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT  

Poţadavky na ochranu těchto hodnot jsou součástí urbanistické koncepce - návrhu 
plošného a prostorového uspořádání. Poţadavky na respektování – zachování a rozvíjení 
charakteru stávající struktury zástavby, se zaměřují na hlavní tradiční prostory jáder obou 
pŧvodních obcí, zejména prostorŧ návsi a nejbliţšího okolí.  

Zásady pro stavební činnost v ostatním území jsou formulovány obecně, tak, aby i stavby 
v nových plochách svými proporcemi a  urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby dobře 
navázaly na  stávající  strukturu sídla.  

Obecné a ve vybraných prostorech s charakteristickou strukturou a přítomností dominant i 
konkrétní poţadavky prostorového uspořádání, zejména poţadavky na omezení výškové 
hladiny zástavby a podíl zeleně, jsou součástí podmínek pro vyuţití ploch ve vybraných druzích 
ploch. 

Konkrétní a detailní poţadavky na stavebně architektonické řešení objektŧ, tak jak byly 
uvedeny v dosud platném územním plánu, se nestanovují, jsou předmětem následných stupňŧ 
přípravy území nebo Programu obnovy venkova. To však v ţádném případě neznamená 
libovolné pouţívání nesourodých typŧ staveb projevujících se v členitosti staveb, ve výškovém 
řešení a osazení v terénu a vztahu k parteru, zpŧsobu zastřešení, pouţití materiálŧ, stavebních 
detailŧ apod., ale snazší cestu k moţnosti uplatnění funkčně optimálních, urbanisticky a 
architektonicky kvalitně řešených staveb a souborŧ, vţdy s  podmínkou koordinace v celé 
pohledově postiţitelné skupině. 

Na hlavní urbanistické zásady by měly navazovat úpravy  parteru, drobné architektury, 
oplocení), zvýraznění funkce přírodních prvkŧ (náhon, vodní plochy) v organismu obce  a 
v dlouhodobé perspektivě postupná kabelizace elektrických vedení podle moţností aspoň v 
zástavbě obce. 

II/C.10.2.  OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hlavními zásadami uspořádání území je zachování kompaktního obrysu obce a 
zachování uceleného nezastavěného území, coţ je specifickým zpŧsobem podpořeno návrhem 
protipovodňové ochrany východní části zástavby – navrţená hráz  rozděluje území na části se 
zásadně rozdílným reţimem.  
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Dalším prvkem územního plánu, s obdobným významem, je územní rezerva pro přeloţku 
silnice II/436 za západní okraj zástavby.  Vzhledem k tomu, ţe se jedná jen o územní rezervu, 
nelze vyloučit vývoj názorŧ na tento záměr, který je doposud zakotven jen v dosud platném 
územním plánu, a to směrem k výběru z navrţených variant, ale případně i dalšího upřesňování  
či korekcí  potenciální trasy.   

Při vyuţívání území je nutno trvat na hospodárném vyuţívání zastavitelných ploch 
vycházejícím ze zodpovědné územní přípravy, zejména v případě největších zastavitelných 
ploch v okolí fotbalového hřiště, ale také přiměřeném vyuţívání plošně některých bohatě 
dimenzovaných stavových ploch, protoţe moţnosti plošného rozvoje sídla jsou omezené 
v zásadě vnější obalovou křivkou stávající zástavby (kterou sleduje přibliţně, s  menšími 
rezervami, i navrţená hráz. Uvnitř takto vymezeného prostoru se  nacházejí veškeré plochy 
zastavitelné i plošných územních rezerv, s výjimkou části výroby navazující na stávající 
zemědělský areál.   

II/C.10.3.  RÁMCOVÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ  

II/C.10.3.1. VLIVY NA PŘÍRODNÍ HODNOTY 

ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

Na území obce se nenacházejí zvlášť chráněná území přírody.  

NATURA 2000 

Bodová lokalita ve stavebním objektu, bez přímých vlivŧ územního plánu, musí být  
respektována v rámci stavové plochy smíšené obytné.  

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY ZE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

Významných krajinných prvkŧ se dotýkají tyto záměry:  

Modernizace ţelezniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě, návrh převzatý 
v hrubých parametrech ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a informací investora, 
rozsah zásahu do lesního pozemku bude upřesňován v následných stupních přípravy záměru.  

Návrh protipovodńové hráze: kříţí vodní toky a zapojuje je do systému (stavidla na 
Mlýnském náhonu, vyuţití svodnic). 

LESNÍ POZEMKY 

 Modernizace ţelezniční tratě č. 300 - dtto VKP ze zákona. 

 Do ploch ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa nezasahují jiné záměry územního plánu.    

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - VODNÍ TOKY, VODNÍ ZDROJE, VODNÍ 
REŢIM V KRAJINĚ 

Vodní toky a plochy v řešeném území jsou respektovány.  K zásahu dochází v rámci 
návrhu protipovodňové ochrany – navrhovaná hráz kříţí vodní toky a zapojuje je do systému 
(stavidla na Mlýnském náhonu, vyuţití svodnic  

Veškeré urbanizační záměry řešené územním plánem se navrhují na území ochranného  
pásma vodního zdroje II. stupně (celé území východně od ţelezniční tratě Přerov - Brno). 
Zařízení a provozy situované v OP vodních zdrojŧ musí splňovat poţadavky jejich reţimu. 
V zástavbě obce se to týká zejména veškerých provozních a opravárenských areálŧ stávajících 
i navrhovaných, odstavných a manipulačních ploch včetně zemědělské farmy.  

Celé řešené území leţí v CHOPAV- kvarter Moravy, z toho vyplývají omezení týkající se i 
území západně od ţelezniční tratě Přerov – Brno). Z podnětu územního plánu Vlkoš se zde 
nenavrhují jiné záměry neţ vymezení ÚSES. Existenci CHOPAV však musí respektovat 
hodnocení vyuţitelnosti loţiska štěrkopísku Chropyně - Záříčí, které okrajově zasahuje i do 
území obce Vlkoš.  

Obec má zajištěn kompletní systém čištění odpadních vod zakončený dvěma čistírnami 
odpadních vod. 
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V záplavovém území nelze připustit činnosti, které by představovaly potenciální zdroj 
ohroţení vodních zdrojŧ. 

Návrh protipovodňové ochrany obce vychází z principu zachování maxima inundačního 
prostoru v krajině – jedná se o lokální ochranu části obce. 

LOŢISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 

Do loţisek hájených dle Horního zákona územní plán nezasahuje.  

Jeden z prognózních zdrojŧ zasahuje aţ do zastavěného území a územní plán do této 
části zdroje logicky zasahuje návrhem protipovodňové hráze i jinými záměry bezprostředně 
navazujícími na zastavěné území uvnitř území vymezeného hrází. 

VLIVY NA KRAJINU    

Území obce Vlkoš je charakteristické rovinatým terénem, ve kterém se zástavba obce 
promítá jako méně výrazný celek, ze kterého vystupují dominantní objekty – kostel  a od jihu 
také zemědělská farma, která je situovaná mimo soustředěnou zástavbu.  Z přírodních útvarŧ 
ráz krajiny ovlivňují lesy a břehové porosty.  

Vlastní územní řešení navrhované územním plánem v západní části obce nepředstavuje 
významnější zásah do organizace území a krajinného rázu. I kdyţ je navrţena větší 
zastavitelná plocha, návrhem prakticky nedochází k rozšíření ani k významnějším změnám v 
obrysu obce. Obecně - zastavitelné plochy běţné rodinné zástavby v ploché krajině nemusí 
obraz obce v krajině narušit. 

V ostatních částech obce se nejvýznamnějším zpŧsobem v krajině projeví navrhované stavby 
protipovodňových hrází. Z hlediska dopadŧ na krajinu mohou být hráze výšky maximálně do 2 metrŧ 
vhodně začleněny do ploché krajiny svým pojetím jako ploché zemní valy, zatravněné a porostlé 
případně lemované keřovou vegetací (dle podmínek vodoprávního úřadu). Mohou tak slouţit s výhodou 
jako prvky ÚSES. Tento efekt se ve stejné či ještě větší míře mŧţe uplatnit zevnitř obce 

II/C.10.3.2. VLIVY NA ZDRAVÉ ŢIVOTNÍ PODMÍNKY  

OCHRANA OVZDUŠÍ 

Území obce Vlkoš se dle  Integrovaného programu sniţování emisí Olomouckého kraje – 
odd. Stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (2006), nenachází v oblasti kde došlo 
k překročení některého z imisních limitŧ.  

Z navrhovaného souboru opatření je na úrovni územního plánu moţno uplatnit tyto okruhy 
(současně jsou uváděna i jiná opatření územního plánu):  

legislativa 

Na území obce se nepředpokládá povolování staveb s významnějším vlivem na kvalitu 
ovzduší. Nejsou navrhovány významné či specifické výrobní areály. Ve stávajícím areálu 
dřevařských závodŧ či navazující zastavitelné ploše bude nutno eventuální nové technologické 
zdroje znečištění posuzovat s ohledem na bezprostřední sousedství celé zástavby obce. 

energetika, tepelné zdroje 

Navrţený systém zajištění energií předpokládá vyuţití ekologicky čistého zpŧsobu 
vytápění a dalších energetických potřeb (přednostní pouţití zemního plynu, doplňkově 
obnovitelných zdrojŧ příp. elektrické energie. Je stanovena přípustnost výstavby pouze 
takových nových tepelných zdrojŧ a pouze takových úprav stávajících tepelných zdrojŧ, které 
nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší. 

doprava 

Problematika znečištění ovzduší z dopravy je v relaci s problematikou hlukového zatíţení. Na 
území obce je nejcitlivějším problémem prŧjezdní úsek silnice II/436. Silnice je zmiňována i v 
uvedeném dokumentu (podrobnější popis oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jmenována je obec 
Bochoř): Případný obchvat obce Vlkoš není zařazen v seznamu priorit v Katalogu opatření v oddíle 
„obchvaty obcí“ bloku DOPRAVA (jedná se výhradně o námět územního plánu Vlkoš). Je ţádoucí, 
aby obec Vlkoš o řešení této problematiky usilovala, nejlépe v koordinaci s obcí Kyselovice. 
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Návrh zastavitelných a přestavbových ploch obytných funkcí a občanského vybavení 
povede k dílčímu zvýšení frekvence dopravy v území, avšak vzhledem k rozsahu, charakteru a 
rozmístění těchto ploch se nepředpokládá vznik dopravní zátěţe vyvolávající nadlimitní 
znečištění ovzduší. Pro moţnost případného umístění zařízení s  většími  nároky na dopravní 
obsluhu jsou vymezeny plochy výroby a dopravy přístupné z  hlavních komunikací.  Případná 
zařízení zvyšující dopravní zátěţ je moţno umístit i v plochách smíšených obytných, pokud je 
moţno zajistit přístup z hlavních komunikací při omezení kontaktu s obytným územím. 

Součástí územního plánu je také vytváření podmínek pro cyklistickou dopravu a pro pěší. 

Veřejná prostranství 

Základem dobré údrţby je jasné vymezení účelu vyuţívání prostoru a vymezení 
vlastnictví. Veřejná prostranství v obci jsou převáţně dobře udrţovaná, problém prašnosti má 
spíše sezónní charakter (stavební činnost, posypy komunikací, sezónní práce zemědělské aj.) 

zemědělství  

OCHRANA PROTI VĚTRNÉ EROZI 

Opatřením pro ochranu pozemkŧ proti větrné erozi a zástavby proti prašnosti  je větší 
členitost zemědělských ploch, proloţení plochami zeleně minimálně v rozsahu ÚSES, moţnost 
vyuţití i rychlerostoucích rostlin na plochách mimo ÚSES 

BIOPLYNOVÉ STANICE 

V případě zájmu a prokázané efektivity budování bioplynové stanice by připadal v úvahu 
areál zemědělské farmy, situované mimo zastavěné území obce. 

OCHRANNÁ PÁSMA CHOVŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

Pro areál zemědělské farmy byl v rámci dosud platného územního plánu (v r. 1999) 
vypočten orientační rozsah ochranného pásma chovŧ hospodářských zvířat.  Toto ochranné 
pásmo zasahuje okrajově usedlost Polňák, od stávající souvislé obytné zástavby je vzdáleno 
cca 120 m, od nejbliţší zastavitelné plochy bydlení cca 70 m. Aktualizace nebyla provedena, lze 
očekávat , ţe podmínky se nezhoršily, farma se nadále věnuje jen chovu skotu.  

V jednotlivých plochách v zástavbě je přípustnost drobných chovŧ hospodářských zvířat 
omezena tak, ţe  jejich negativní vlivy se omezí na vlastní pozemek. Omezení nevyţadují chovy 
do kapacit: drŧbeţ do 40 ks, králík 50 ks, skot 5 ks, prase 3 ks, kŧň 5 ks, koza 10 ks, ovce 10 
ks. 

ZEMĚDĚLSKÉ KOMUNIKACE 

Systém zemědělských komunikací umoţňuje minimalizovat pojezdy zemědělské techniky 
zemědělských velkovýrobcŧ obcí.  

V řešeném území dále hospodaří několik soukromých zemědělcŧ, kteří sídlí ve stávajících 
usedlostech v zástavbě a není moţné plně vyloučit pojezdy zemědělské techniky přes 
zástavbu. Z tohoto hlediska se nejeví vhodné umístění zemědělské techniky v centrální části 
Vlkoše (poblíţ hasičské zbrojnice), kde není moţnost přístupu ze záhumenní fronty pozemkŧ. 
Dle sdělení představitelŧ obce však provoz soukromých zemědělcŧ váţnější problémy 
nepŧsobí. Územní plán nenavrhuje zvláštní opatření, v případech, kdy není moţný přesun do 
vhodnější lokality, je nutno řešit situaci ohleduplností provozu (většinou sezónního)   

HLUKOVÉ  ZATÍŢENÍ 

Zatíţení území hlukem z dopravy 

 Konkrétní hodnoty hlukového zatíţení ze silniční dopravy jsou uvedeny v kap. II/C. 4.3.  
ODŦVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, oddíl ad I/D.1. KONCEPCE 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. Ani pro období po realizaci dálnice D1 se na území obce 
neočekává citelnější zlepšení poměrŧ. V nejbliţší době není naděje na zlepšení poměrŧ. 
(Optimální zlepšení  by mohla přinést aţ případná přeloţka  silnice II/436 mimo obec navrţená 
jako územní rezerva – viz dále) 
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 Vzhledem k překročení limitních hodnot hluku na silnici II/436 bude bydlení v zastavitelné  
ploše Z.32.SO.v podmíněno splněním ukazatelŧ legislativních předpisŧ platných na úseku 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v následných stupních PD. Plocha 
Z.32.SO je jediná zastavitelná plocha, omezené kapacity, navrţená podél silnice II/436. Její 
charakter a orientace dává předpoklady, ţe uspořádáním a charakterem objektŧ v ploše 
bude moţno tyto podmínky splnit. 

 Ve stávající intenzívní zástavbě, zejména ploše 11.SO.v v úseku mezi hlavní křiţovatkou a  
sokolovnou, kde prŧčelí některých domŧ jsou vzdálená od vozovky v minimálním odstupu (i  
méně neţ 6m od osy silnice, poněkud lepší je situace v přilehlé části plochy 28.SO.v), je 
moţnost zajištění efektivních protihlukových opatření krajně problematická, bez zásadní 
přestavby celé lokality. Vzhledem k vysoké hustotě zástavby a mnoţství domŧ na velmi 
úzkých parcelách by v úvahu připadala buď koordinovaná přestavba s posunem domŧ 
v celém úseku uliční fronty nebo změna uspořádání bytových a nebytových funkcí na všech 
pozemcích. Avšak vzhledem k velkému počtu a značně rozdílné kvalitě domŧ (mnoţství 
rekonstruovaných domŧ) je moţnost takové koordinované přestavby  v celém úseku zřejmě 
málo nadějná.  

 V ploše 29.SO.v v souvislé frontě s prŧčelími domŧ 8 – 10m od osy silnice, je eventuální 
přestavba z dŧvodu zachování struktury zástavby nepřijatelná.  

 Vzhledem k problematické moţnosti opatření proti negativním vlivŧm dopravy ve stávající 
zástavbě podél silnice, trvalému nárŧstu intenzit dopravy v zájmu i zlepšení bezpečnosti pohybu 
v tomto prostoru je v ÚP územně zakotvena moţnost vedení trasy mimo zastavěné území – 
územní rezerva pro přeloţku silnice západně obce. 

 Pokud by moţnost přeloţky silnice II/436 byla definitivně vyloučena a nedošlo ke 
znatelnému sníţení dopravní zátěţe vlivem realizace dálnice D1, bylo by nutno zvaţovat 
jednak zakotvení moţnosti výše uvedené přestavby v ploše 11.SO.v, tak případně prověřit  
moţnost rekonstrukce prŧtahu silnice zastavěným územím s  odklonem trasy v prostoru 
plochy 27.SO.v na jihu obce, případně i 27.SO.v v severní polovině prŧtahu. 

 Tato eventualita by však neřešila bariérový efekt silnice pro pohyb mezi centrem a západní 
částí obce. Z tohoto rozboru vyplývá zřejmá výhodnost řešení situace formou přeloţky  
západně zástavby obce. 

 Na silnici III/4348 v řešeném území nebylo prováděno sčítání dopravy v rámci celostátních akcí.  
Intenzitu dopravy není moţné ze stávajících podkladŧ stanovit a na úrovni územního plánu není 
tedy moţno stanovit případnou potřebu protihlukových a jiných opatření. Podél této silnice se 
nenavrhují nové plochy vyţadující ochranu proti hluku a vibracím. V poslední době však 
dochází k citelnému zvyšování provozu – zejména těţkých vozidel – zřejmě z dŧvodu hledání 
objízdných tras mimo Přerov. Parametry silnice v některých úsecích nejsou pro takový provoz 
vhodné a současně je neţádoucí je řešit na úkor radikálnějších zásahŧ do stavební struktury. 
Je otázka, nakolik se jedná o dočasný jev z dŧvodu kolizních stavŧ v Přerově a jak se skutečně 
projeví dokončení silničního systému v okolí Přerova. Pokud by tento stav měl přetrvávat 
dlouhodobě, bude zřejmě potřeba uvaţovat o prověření moţností lokálního řešení této situace 
přímo na území obce.  

 Návrh zastavitelných a přestavbových ploch obytných funkcí a občanského vybavení povede 
k dílčímu zvýšení frekvence dopravy v území, avšak vzhledem k rozsahu, charakteru a 
rozmístění těchto ploch se nepředpokládá vznik dopravní zátěţe vyvolávající nadlimitní hlukové 
zatíţení území. Pro moţnost případného umístění zařízení s  většími  nároky na dopravní 
obsluhu jsou vymezeny plochy výroby a dopravy přístupné z hlavních komunikací.  Případná 
zařízení zvyšující dopravní zátěţ je moţno umístit i v plochách smíšených obytných, pokud je 
moţno zajistit přístup z hlavních komunikací při omezení kontaktu s obytným územím. 

 Pokud jde o hluk z ţelezniční tratě Přerov - Brno, vzdálenost tratě od zástavby min. cca 700m 
vylučuje nadlimitní hodnoty hluku... 



VLKOŠ   II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 111 

Provozy a dílny 

 Hlukové zatíţení z dřevařských závodŧ mŧţe být částečně tlumeno stávajícím obestavěním 
obvodu areálu ve směru k obytné zástavbě. Případná  intenzifikace zástavby v plochách č. 
14.SO.v a 13.SO.v bude posuzována i z hledisek hlukového zatíţení  z výrobního areálu. Lze 
doporučit umístění ve větší hloubce zahrad a zpŧsob oplocení s  protihlukovou funkcí na severní 
hranici těchto ploch.  

 Uvnitř ploch s převaţující funkcí bydlení není přípustné zřizování staveb a zařízení  
vyvolávajících nadlimitní hlukové zatíţení obytného území.  

II/C.10.3.3. VLIVY NA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

Dle SLDB 2001 z 367 ekonomicky aktivních obyvatel obce Vlkoš dojíţdělo za prací mimo 
obec cca 60.%. Na území obce se dle demografické projekce odhaduje počet pracovních míst 
na cca 200, v území je evidováno cca 100.ekonomických subjektŧ, nejvíce v obchodě a 
sluţbách, zemědělství a také v prŧmyslu. Z dŧvodu omezené struktury pracovních příleţ itostí 
není moţné vyjíţďku za prací vyloučit, podmínky dostupnosti center pracovních příleţitostí jsou 
velmi příznivé, nepříznivou skutečností je však značná nezaměstnanost širšího regionu, tj. 
především bývalého okresu Přerov 

Územní plán vytváří předpoklady pro přiměřený, nikoliv však extenzívní  rozvoj obce.  
Územní plán navrhuje plochy ekonomických aktivit v oboru výroby plošným rozšířením o cca 1/3 
stávajících ploch, další jsou vymezeny jako územní rezerva. Další vznik pracovních příleţitostí 
mŧţe přinést i stavba polyfunkčního „obecního domu“  Moţnost provozování malých výrobních 
zařízení, sluţeb a malozemědělství v jiných plochách, zejména smíšených obytných, je moţná 
a reálná dle zájmŧ obyvatel, smíšené plochy obytné jsou vzhledem k charakteru zástavby 
převaţujícím druhem ploch na území obce. Bez omezení lze provozovat ekonomické aktivity 
nevýrobních sluţeb všech druhŧ, zejména s vyuţitím informačních technologií, 
s bezvýznamnými prostorovými nároky v i plochách i bydlení individuálního.  

 II/C.10.3.4. VLIVY NA SOUDRŢNOST OBYVATELSTVA 

Obec Vlkoš představuje historickou, v území dlouhodobě stabilizovanou obec, se silným 
vztahem obyvatel ke svému území, s dobrým vybavením zajištujícím základní potřeby obce 
(v obci je škola, která bývá v menších obcích významným stabilizačním prvkem), s plně funkční 
technickou infrastrukturou. Pozitivem obce je členitá a velmi pestrá urbanistická struktura 
zástavby, oţivená přítomností přírodních prvkŧ přímo v zastavěném území. Územní plán tento 
vývoj potvrzuje zejména doplněním a stabilizací občanského vybavení všeho druhu  a veřejných 
prostranství, přiměřeně velikosti a charakteru obce.  Rozsah zastavitelných ploch pro potřeby 
bydlení i jiných funkcí je přiměřený a nepřináší cizorodé elementy a riziko vzniku  sociálně 
distancovaných skupin obyvatelstva, uzavřených společenství, ani riziko nadměrného zatíţení 
stávajících prostorŧ. 

II/C.10.3.5. VLIVY NA SOUSEDNÍ OBCE 

Záměry navrţené územním plánem Vlkoš nebudou mít přímý vliv na území sousedních 
obcí. Ze záměrŧ územního plánu vyţadujících koordinaci s územím sousedních obcí se na 
území jiných obcí promítne podstatněji jen územní rezerva pro přeloţku silnice II/436 
přesahující do území obcí věţky a Kyselovice.  

II/D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 
K VYHODNOCENÍ VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŦVODNĚNÍ, PROČ 
TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO. 

Vyhodnocení vlivŧ na udrţitelný rozvoj území nebylo v zadání územního plánu ani Změny 
č. 1 poţadováno a nebylo předmětem řešení těchto dokumentací.  
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II/E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 

FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA. 

II/E.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

II/E.1.1. OBECNÉ ÚDAJE  

II/E.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešené území zahrnuje katastry obce Vlkoš  - k.ú. Vlkoš a k.ú. Kanovsko, situované jiţně 
od Přerova. Celé řešené území je charakterizováno rovinatým terénem a mimo masivy lesŧ 
intenzivně zemědělsky obdělávanými plochami, které dosahují aţ bezprostředně k obci.  

Ze zemědělské pŧdy převaţuje orná pŧda, zahrady se vyskytují především v soukromé drţbě 
a převáţně ve vazbě na zástavbu, sady v malé enklávě jiţně u staré cesty do Ţalkovic. Trvalé travní 
porosty jsou rozptýlené v rŧzných částech území a v některých případech jsou součástí 
zastavěného území a takto vyuţívány (kynologický areál, součást veřejných prostranství apod.), 
větší plochy jsou areál bývalých drŧbeţáren a okolí „ranče“ na jiţním okraji katastru.  

Lesy jsou soustředěny v jihozápadní části katastru Vlkoš u Přerova, po obou stranách 
ţelezniční tratě. Rozptýlenou zeleň v podobě remízkŧ, zapojených porostŧ na mezích atd. lze 
nalézt opět pouze v okolí Rasiny, nebo v okolí obce (aleje, zeleň podél vodních tokŧ aj).  

II/E.1.2. PEDOLOGICKÉ POMĚRY 

Z hlediska pedologických poměrŧ se jedná o poměrně stejnorodou oblast. V celém 
katastru jednoznačně převaţují nivní pŧdy (kód BPEJ 58 a 59), u východních hranic katastru a 
v okolí lesního komplexu lze nalézt pŧdy luţní (kód BPEJ 60,61,63).  

(Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřuje: 1. číslice -
 Klimatický region, 2. a 3. číslice - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická 
jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového reţimu v půdě, 4. číslice - Kód kombinace 
sklonitosti a expozice, 5. číslice - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. Pomocí tohoto 
pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy) 

DRUHY PŦD ZASTOUPENÉ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ: 

(HPJ – hlavní pŧdní jednotka) 

HPJ 58 - nivní půdy glejové, středně těţké s méně příznivými vláhovými poměry, které 

se lepší po odvodnění  

HPJ 59 - nivní půdy glejové na nivních uloţeninách, těţké aţ velmi těţké, 

s nepříznivými vláhovými poměry, po odvodnění příznivější 

Nivní pŧdy  vznikly na nivních uloţeninách a jejichţ charakteristickým znakem je rozdílná 
mohutnost humusové vrstvy a rozdílné zrnitostní sloţení v závislosti na pŧvodu a vytřídění 
zemin, které voda přinášela. Jsou to nejmladší pŧdy, a protoţe pŧdotvorný proces netrval 
dlouho, nevytvořil se u nich velmi kvalitní humus ani v příznivých pŧdotvorných podmínkách - při 
stejné teplotě a obsahu vápna jako při vývoji černozemí. Obsahem humusu se vyrovnají 
černozemím, kvalita humusu je však střední. Fyzikálně-chemické vlastnosti typických nivních 
pŧd, zvláště schopnost poutat ţiviny a uvolňovat je pro rostliny, jsou velmi dobré. Téměř se 
vyrovnají černozemím. Jejich vnitřní členění je zaloţeno na zrnitostním sloţení a vláhových 
poměrech. Při zamokření pŧsobí v pŧdě glejový proces. Výskyt tohoto druhu pŧd vysvětluje i 
poměrně rozsáhlou síť melioračních zařízení, které lze najít téměř po celém katastru. 
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HPJ 60 - luţní půdy na uloţeninách a na spraši, středně těţké, s příznivými vláhovými 
poměry aţ se sklonem k převlhčení. 

HPJ 61 – luţní půdy na nivních uloţeninách, jílech a slínech, těţké aţ velmi těţké se 

sklonem k převlhčení  

HPJ 63 –  luţní půdy glejové velmi těţké aţ těţké, s vysokou hladinou spodní vody a 

z toho vyplývajícími nepříznivými vláhovými poměry.  

Luţní pŧdy (černice) jsou charakteristické hlubokými humusovými horizonty. Vyskytují se 
mezi lesním komplexem Rasina a Bochořským lesem a dále na východě území v honech 
Olšičky a Louky. Vláhový reţim je silně ovlivněn kapilárně podepřenou vodou, jedná se tedy o 
pŧdy vláhově zajištěné aţ vlhčí. Glejové varianty (u Rasiny) jsou převáţně převlhčené (z toho 
dŧvodu odvodnění). 

II/E.1.2. KLIMATICKÉ POMĚRY 

Celá řešená oblast spadá do třetího, teplého, mírně vlhkého klimatického regionu, který je 
charakterizován prŧměrnou roční teplotou 8 - 9oC a prŧměrným ročním úhrnem sráţek 550 - 650 mm. 

II/E.1.2. ÚDAJE O NAVRHOVANÝCH PLOCHÁCH PODLE PŘÍLOHY Č. 3. VYHL. 
MŢP ČR Č. 13/94 SB. 

II/E.1.1. ÚDAJE O ROZSAHU POŢADOVANÝCH PLOCH A PODÍLU ZPF, DRUHU 
POZEMKŮ, ZAŘAZENÍ DO BPEJ A TŘÍDY OCHRANY  

Ad bod 2.1. přílohy č. 3. vyhl. č. 13/1994 Sb.  

Tyto údaje jsou uvedeny formou tabulky v závěru kapitoly. 

II/E.1.2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY A JEJICH 
PŘEDPOKLÁDANÉM PORUŠENÍ 

Ad bod 2.2. přílohy č. 3. vyhl. č. 13/1994 Sb. 

V řešeném území jsou rozsáhlé ploch odvodněné systematickou trubní drenáţí.  
Odvodněné pozemky jsou zakresleny ve výkrese ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - 
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŦ PŦDNÍHO FONDU.  

DOTČENÍ ODVODNĚNÝCH POZEMKŦ: 

Do odvodněných pozemkŧ zasahuje zábor ZPF pro modernizaci ţelezniční tratě Přerov – 
Brno a okrajově stavba ochranné hráze. Po odvodněných plochách jsou vedeny i prvky ÚSES. 

(Do odvodněných pozemkŧ zasahuje i územní rezerva pro přeloţku silnice II/436, ta však 
není předmětem vyhodnocení dŧsledkŧ návrhu ÚP na ZPF a PUPFL)  

II/E.1.3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Ad.bod 2.3. přílohy č. 3 Vyhl. č. 13/1994 Sb. 

V řešeném území je situován areál zemědělské společnosti SALIX MORAVA se sídlem 
Horní Moštěnice, středisko farma skotu Vlkoš, jihozápadně od obce. Není záměry územního 
plánu dotčen.  

Bývalé mezi farmou a jihozápadním okrajem zástavby byly zrušeny a částečně asanovány.  

V obci je evidováno několik soukromě hospodařících zemědělcŧ. 

II/E.1.4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF, OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ 
STABILITY KRAJINY A O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

Ad bod 2.4. přílohy č. 3 Vyhl. č. 13/1994 Sb. 
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ZASTOUPENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŦ NA ÚZEMÍ OBCE (KE KONCI ROKU 2006). 

Zemědělský pŧdní fond – 77,3 % výměry obce, z toho: 

Orná pŧda 95,6 % (661 ha)  

Trvalé travní porosty 1,4 %  (9 ha) 

Zahrady   2,9%  (20 ha) 

Sady  0,1%    (1 ha) 

Z toho je patrné dominantní zastoupení orné pŧdy, zahrady se vyskytují především v 
soukromé drţbě a převáţně ve vazbě na zástavbu, sady v malé enklávě jiţně u staré cesty do 
Ţalkovic. Trvalé travní porosty jsou rozptýlené v rŧzných částech území a v některých 
případech jsou součástí zastavěného území a takto vyuţívány. Chmelnice, vinice a jiné další 
speciální plodiny se zde nevyskytují.  

ZASTOUPENÍ DALŠÍCH POZEMKŦ NA ÚZEMÍ OBCE (KE KONCI ROKU 2006). 

Lesní pŧda 13,7%  (122 ha)  

Vodní plochy 1,5% (13 ha) 

Lesy jsou soustředěny v jihozápadní části katastru Vlkoš u Přerova, po obou stranách 
ţelezniční tratě. Rozptýlenou zeleň v podobě remízkŧ, zapojených porostŧ na mezích atd. lze 
nalézt opět pouze v okolí Rasiny, nebo v okolí obce (aleje, zeleň podél vodních tokŧ aj).  

Hlavním zemědělským subjektem hospodařícím na většině  zemědělských pozemkŧ je  
zemědělská společnost SALIX Morava Horní Moštěnice.  Farma chovu skotu je situovaná v 
poloze  vzdálené dostatečně od obytné zástavby obce. V podstatě bez větších  problémŧ je i 
organizace  převáţné většiny zemědělských cest.  Kapacita chovu v areálu je cca 1100 zvířat  - 
skotu rŧzného věku. 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Poměrně značná část pozemkŧ byla v rámci restitucí navrácena  pŧvodním majitelŧm, 
příp. byly v rámci JPÚ poskytnuty  náhradní pozemky. Návrh JPÚ je dočasného charakteru, do  
doby zpracování a schválení komplexní pozemkové  úpravy.  

Komplexní pozemková úprava na území obce Vlkoš nebyla provedena ani zahájena. 

Z hlediska struktury ZPF jsou územním plánem dotčeny z  převáţné většiny pozemky 
v kultuře „orná pŧda“, tak jak to odpovídá jejich dominantnímu zastoupení v katastru, v menší 
míře zahrady a dále nezemědělské pozemky. Zábor trvalých travních porostŧ představuje ve 
skutečnosti potvrzení skutečného vyuţití ploch, bez zástavby.  

VLIV NA USPOŘÁDÁNÍ ZPF 

Z hlediska uspořádání pŧdního fondu jsou pro vlastní rozvoj obce zabírány pozemky 
přiléhající k zastavěnému území:  

 v západní části obce v území vymezeném komunikacemi na obvodu zastavěného území –  
nedochází tedy k ţádnému narušení souvislých pŧdních celkŧ 

 ve východní části obce v území vymezeném rovněţ obalovou křivkou zastavěného území. 
Z těchto návrhŧ se však vymyká navrţená protipovodňová hráz, která lemuje obalovou křivku 
zastavěného území a vymezuje „zbytkové plochy“ mezi zastavěným územím se 
zastavitelnými plochami vklíněnými do obrysu zástavby a tělesem hráze. Takové plochy s 
větší výměrou a uceleného tvaru jsou ponechány jako plochy zemědělské, menší 
nepravidelné plochy jsou označeny jako plochy smíšené nezastavěného území v typu 
odpovídajícím zpŧsobu vyuţití navazujících ploch zastavěného území a zastavitelných ploch. 
Tím je pro ně stanovena specifická charakteristika, kterou se odlišují od ploch vně hráze.  



VLKOŠ   II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 115 

 Pro zaloţení či doplnění územního systému ekologické stability jsou předmětem záborŧ 
zejména plochy navazující na stávající ekologicky stabilní segmenty krajiny – lesy, vodní 
toky a plochy. V ostatních částech území, kde takové prvky chybí, navrhují se další 
biokoridory a liniové interakční prvky pokud moţno ve vazbě na jiné liniové prvky a 
pozemkové hranice, tak, aby jejich moţnost zanesení do komplexní pozemkové úpravy byla  
co nejschŧdnější. V případě prvkŧ, jejichţ vymezení není určeno odpovídajícím vymezením 
plochy s rozdílným zpŧsobem  vyuţití, tj. interakčních prvkŧ, na stávající prvky ÚSES, 
stávající jiné liniové prvky, přírodní a terénní prvky, případně na pozemkové hranice mŧţe v 
rámci komplexní pozemkové úpravy dojít ke korekci či upřesnění prŧběhu těchto prvkŧ 
ÚSES, pouze tak, aby nebyla narušena celková koncepce a funkčnost systému. 

 Vymezení záborŧ Z.01.DZ aţ Z.10.DZ, BK 7/61 a 18/54,61 mŧţe být upřesněno a 
korigováno s ohledem na skutečný rozsah záboru pro stavbu ţelezničního koridoru  

EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMÍ 

Okolí obce Vlkoš patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám. Na většině 
katastrálního území převaţuje ekologicky nestabilní agrární krajina. Lesní a jiné porosty jsou 
převáţně soustředěny ve větším, prakticky souvislém celku v jihozápadní, nezastavěné části 
území.  Na většině území je nedostatečné zastoupení mezí a významnější roztroušené zeleně 
jako solitérní dřeviny či skupiny dřevin, remízky. Dlouhodobé pŧsobení nevhodné organizace a 
provoz zemědělské velkovýroby měly dopad na změnu přirozeného hydrického reţimu pŧd a 
únavu pŧdy, která se projevuje sniţováním pŧdní úrodnost.  

V zemědělské východní části území nebyly ve větší míře prováděná opatření ke zvýšení 
ekologické stability území. Výjimkou jsou zatím vodní plochy – vodní plocha Polňák a 
připravovaná vodní plocha v lokalitě Olšičky, která je součástí návrhu ÚP dle Změny č.1 ÚPNO 
Vlkoš.  

II/E.1.5. HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ,  

Ad bod 2.5. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Předmětem záborŧ ZPF jsou plochy v k.ú. Vlkoš u Přerova a Kanovsko.  

Prŧběh katastrálních hranic je vyznačen v grafické části dokumentace včetně výkresu 
ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŦ 
PŦDNÍHO FONDU a výřezu tohoto výkresu č. II/3V.  

II/E.1.6. HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, TRASY ZEMĚDĚLSKÝCH KOMUNIKACÍ, 
ZÁMĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Ad bod 2.7. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Prŧběh hranice zastavěného území k datu 30. 11. 2007 je vyznačen v grafické části 
dokumentace včetně výkresu ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - VÝKRES 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŦ PŦDNÍHO FONDU a výřezu tohoto výkresu č. II/3v.  

V tabulce záboru ZPF jsou zábory rozděleny na zábory zastavěném a v nezastavěném 
území.  

Síť stávajících zemědělských komunikací (resp. cestní síť v krajině) je zachovaná, 
s výjimkou krátkých úseku v místech kříţení hrází, které jsou návrhu hráze přizpŧsobeny. Nově 
se vymezuje okruh na tělese hráze.  

V grafické části jsou  vyznačeny jen hlavní trasy stabilizované vymezením veřejného 
prostranství. Další účelové komunikace jsou provozovány v plochách zemědělských, lesních, 
přírodních a krajinných smíšených a budou definitivně vymezeny v komplexní pozemkové 
úpravě (KPÚ) mj. ve vazbě na zachované přejezdy přes ţelezniční koridor dle PD koridoru.  
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II/E.1.7. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŢENÝCH ZÁBORŮ ZPF 

ad bod 2.6. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

POPIS GRAFICKÉ ČÁSTI 

Při zpracování zemědělské části úpravy územního plánu Vlkoš byly jako podklad pouţity 
digitalizované katastrální mapy v podrobnosti měřítka 1:2 000. Mapy BPEJ - bonitně pŧdně 
ekologických jednotek (tyto hranice a jejich kódy jsou v grafické části zakresleny tmavě zelenou 
barvou) byly získány jako podklad pověřeného pořizovatele (Magistrát města Přerova). 

Jako podklad pro vyhodnocení záboru v celém řešeném území je pro postiţení souvislostí 
pouţita mapa s utlumeným barevným vyznačením kultur ZPF dle stavu KN v době zpracování 
dokumentace (k 30. 11. 2007) v celém území.  

V grafické části jsou plochy určené k trvalému záboru ZPF ohraničeny červeným lemem a 
černým kódem plochy, plochy pro ÚSES a pro sídelní zeleň jsou označeny navíc tmavě 
zelenými šrafami, plochy pro ÚSES opatřeny tmavě zeleným popisem. Označení záborŧ je 
v souladu s označením ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití a označením prvkŧ ÚSES v celé 
dokumentaci úpravy územního plánu. 

ZDŦVODNĚNÍ ZÁBORŦ ZPF 

Vzhledem k tomu, ţe předmětem úpravy územního plánu nejsou věcné změny koncepce 
návrhu, je uvedeno zdŧvodnění záborŧ dle dosud platného ÚP, s  nezbytnou aktualizací 
zohledňující zpŧsob zpracování územního plánu (změna zpŧsobu vymezení zastavěného 
území vyplývající ze stavebního zákona, změna výměr vlivem upřesnění kresby, změna 
značení ploch, upřesnění podkladu BPEJ), uskutečněnou realizaci navrţených záměrŧ příp. jiné 
drobné změny. (ad 1). Značení  

V následující části je pak uvedeno zdŧvodnění záborŧ ZPF dle Změny č. 1 v lokalitách 
Kanovsko – Nivy a  Kanovsko - Olšičky (ad 2) a zdŧvodnění změny vyplývající z poţadavku na 
uplatnění záměru modernizace ţelezniční tratě Přerov - Brno dle Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje (ad 3).  

VYHODNOCENÍ VYUŢITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   

V zastavěném území i dnes převaţují plochy obytných funkcí a občanského vybavení 
všeho druhu. Plošně významné jsou i dva výrobní areály.  

Intenzita vyuţití ploch je rozdílná v rŧzných částech území – od zástavby aţ extrémně 
zahuštěné, po plochy starých usedlostí vytvářejících obě návsi s plošně nejkomfortnější 
zástavbou se zázemím velkých pozemkŧ s pŧvodním zemědělským a hospodářským vyuţitím. 
Tyto plochy mohou poskytovat jisté příleţitosti pro intenzifikaci vyuţití rŧznou formou, 
v závislosti na potřebě vyuţívání těchto pozemkŧ majiteli nemovitostí pro obytné a hospodářské 
funkce i v závislosti na jejich poloze v obci.   

Jisté moţnosti intenzifikace vyuţití  poskytuje severní segment ploch vlkošské návsi 
(plocha 14.SO.v a případně i část plochy 13.SO.v (mimo terénní depresi uvnitř plochy - 
pozŧstatky nátoku bývalého rybníka na západní straně vlkošské návsi), pro nebytové funkce 
nebo i bydlení (problém moţné hlukové zátěţe z provozu dřevařských závodŧ). Dobré moţnosti 
intenzifikace vyuţití pozemkŧ lze očekávat v záhumenní části severní fronty kanovské návsi 
(plocha 34.SO.v), územní plán pro to vytváří územní a technické předpoklady, podobně u 
záhumenní jiţní fronty kanovské návsi, tato plocha je však méně výhodná vzhledem k nízké 
úrovni terénu. (Pozn. Uvedené tři lokality byly samostatně vymezeny v pŧvodním ÚPNO). 
V ostatních částech území je sice moţná individuální intenzifikace vyuţití ploch bydlení, avšak 
je to buď méně pravděpodobné vzhledem k menším velikostem pozemkŧ, nebo v některých 
případech i neţádoucí (záhumenní fronta ploch 12.SO.v, 36.SO.v, 42.BI, obestavování 
náhonu). Proluky v obci jsou dnes jiţ jen ojedinělé.  

Pokud jde o plochy výroby či sluţeb, je problematické hodnotit vyuţití stávajících areálŧ 
pro dané účely a moţnost případného rozvoje v rámci těchto areálŧ.     
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Moţnosti intenzifikace vyuţití zastavěného území pro bydlení, s  odhadem vyuţitelných 
kapacit jsou uvedeny v tabulce kap. BYDLENÍ.  Z tabulky vyplývá odhadovaná kapacita aţ 
kolem 30 - 45 RD. Je však zřejmé, ţe intenzifikace vyuţití se zaměří v prvé řadě na vlastní 
rodinu a moţnost vyuţití pro „nové“ zájemce je omezena prakticky jen na záhumenní fronty.  

1. ZDŦVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZÁBORU ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ DLE 
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VLKOŠ (DOLNÍ ŘÁDEK – AKTUALIZACE DLE ÚPRAVY ÚP) 

Zastavitelné plochy se navrhují z převáţné části pro funkce obytné (včetně ploch 
smíšených obytných) a související plochy veřejných prostranství, v omezené míře pro funkce 
sportu a rekreace (zahrádky) a ve druhé etapě i výroby. V případech zahrádek a ploch sportu 
se jedná o potvrzení území jiţ takto vyuţívaného, které však z  formálních dŧvodŧ nelze začlenit 
do zastavěného území. Pro rozvoj občanského vybavení, dalších ploch pro sport i menší plochy 
jiných funkcí budou vyuţity plochy přestavby vesměs ve formě vyuţití dříve asanovaných nebo 
jinak poškozených ploch. V porovnání se současnou velikosti obce je rozsah zastavitelných 
ploch pro obytné funkce moţno povaţovat za přiměřený, vytvářející pro obec potřebnou rezervu 
ploch zabraňující mj. spekulaci s pozemky a nepřiměřenému zvyšování jejich cen.  

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné:   (upraveno v rámci úpravy ÚP) 

Obecně:  Návrh ploch pro bydlení orientačně vychází z demografické projekce. Oproti dřívějším 
předpokladŧm došlo v obci k příznivějšímu demografickému vývoji a tomu byla přizpŧsobena i nová 
projekce (pro ÚPNO 2001). Podle této projekce je pro předpokládaný stabilizovaný vývoj obyvatelstva 
(zahrnující omezeně i moţnou migraci do obce) potřeba cca 30 BJ včetně intenzifikace ve stavových 
.plochách, odhad na nových plochách 20-25 BJ. Přitom potřebná rezerva (vznik nabídky, která zamezí 
nadměrnému zvyšování cen pozemkŧ, sloţitá moţnost získání pozemkŧ v soukromém vlastnictví, 
rŧzné představy vlastníkŧ pozemkŧ o termínu uvaţované výstavby aj.) se u menších obcí doporučuje 
cca  100% (tj. zde min. 60 BJ, z toho min. 40 - 50 BJ na nových  plochách).   

Urbanistický návrh uvádí: 

V ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH                       44 - 61 RD (přibliţně tolik i BJ) 

V PLOCHÁCH INTENZIFIKACE (tj  v ZÚ)             24 – 30 - 45  RD (BJ) 

Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe souhrn kapacit zastavitelných ploch naplňuje potřebu 
bytŧ přibliţně s poţadovanou rezervou, přičemţ ze zkušenosti lze očekávat naplnění spíše 
dolní hranice kapacity ploch. Jeví se proto  potřebné:  

 Efektivní vyuţití zastavitelných  ploch zejména v okolí fotbalového hřiště  

 Vyuţití aspoň části kapacity intenzifikace ve stabilizovaných plochách (vyuţití této kapacity 
se však řídí převáţně zájmy vlastníkŧ těchto nemovitostí) 

 Výstavba DPS či jiné formy malometráţních bytŧ pro seniory z obce, ve formě přátelské 
zpŧsobu ţivota starších obyvatel (tomu uvaţovaný záměr obce odpovídá), tím by případně 
mohlo dojít k uvolnění některé z větších usedlostí  
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lok. č. zábor 
ZPF 
m2 

třída 
ochrany 

Zdŧvodnění 

 

Bydlení  

18a.BV 1879 2. proluka v uliční zástavbě, uvnitř hranice zastavěného území k 
1.9.1966 

-   Nevyhodnoceno – zastavěné území s moţností intenzifikace,, 
27.SO.v - stav 

18b.BV 2453 2. doplnění druhé strany zainvestované ulice, uvnitř hranice 
zastavěného území k 1.9.1966 

-   Nevyhodnoceno – zastavěné území s moţností intenzifikace,, 
27.SO.v – stav  

23d.BV 
+D23 

4990 
170 

2 doplnění druhé strany zainvestované ulice, zájem umoţnit výstavbu 
vlastníkŧm pozemkŧ, D23 – nezbytná úprava úseku komunikace 

Z.22.SO.v 
+Z.23.PV 

4991 
169 

  

26a.BV 
+D26 

2843 2. u stávající komunikace, veškeré sítě TI, moţnost vytvoření 
oboustranné zástavby s plochou č.45.BV 

Z.18.SO.v 
+Z.19.PV 
+Z.17.PV 

2931 
165 
544 

 Zastavitelná plocha v zastavěném území 

27b.BV 
+D27 

5485 
592 

 Moţnost výstavby RD ve stávajících zahradách 

-   Nevyhodnoceno – zastavěné území s moţností intenzifikace,, 
27.SO.v – stav 

42.BV 
+D42 

8314 
800 

2. Plochy drobných pozemkŧ, uzavřené v obryse zástavby, mezi 
stávající obytnou zástavbou a sportovním areálem, při stávajících 
komunikacích, které vyţadují úpravu. Výhodou je poloha v relativně 
výše poloţené lokalitě v obci  

43.BV 
+D43 

2355 
228 

2. 

Z.11.BI 
+Z.12.PV 

7827 
1286 

  

Z.13.BI 
+Z.14.PV 

2129 
470 

  

44.BV 
Vč.D44 

18757 2. jediná větší a ucelená rozvojová plocha pro případné zvýšené 
nároky na výstavbu, výhodně poloţená v relativně výše poloţené 
lokalitě v obci. Nezasahuje do volné krajiny – je uzavřená mezi 
zástavbou a sportovním areálem.  

Z.15.BI 
 

19008 
 

 (Související plocha sídelní zeleně Z.16.ZX.s - potvrzení dosavadní 
funkce - nezapočtena do bilance záboru)  

45.BV 
+D45 

5836 
286 

2. Doplnění druhé strany zainvestované ulice, zájem umoţnit výstavbu 
vlastníkŧm pozemkŧ, částečně podmíněno přeloţkou el. vedení  

Z.21.SO.v 
+Z.20.PV 

5874 
270 

 Zastavitelná plocha v zastavěném území 
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13a.SV 5075 2. zástavba v rozsáhlých zahradách, u zainvestované ulice, uvnitř 
hranice zastavěného území k 1.9.1966 

-   Nevyhodnoceno – zastavěné území s moţností intenzifikace,, 
14.SO.v – stav 

19a.SV 
19.ZO 

4000 
42 

2. Smíšená zástavba bezprostředně navazující na stávající, naproti 
areálu dřevařských závodŧ, rozvoj limitován po polní cestu 

Z.32.SO.v 3615  Redukce plochy mimo plochu dopravy, návrh zeleně se ruší 

37a:SV 9253 2. Zájem umoţnit případnou výstavbu vlastníkŧm pozemkŧ, společně 
s moţností výstavby v protějších zahradách obytné zástavby vytváří 
oboustrannou ulici. Perspektiva vyuţití spíše dlouhodobá, méně 
výhodná z hlediska inundace.  

   Nevyhodnoceno – zastavěné území s moţností intenzifikace, 
32.SO.v - stav 

Předmětem řízení o vynětí ze ZPF budou jen plochy určené pro stavební objekty, zpevněné plochy a 
plochy pro výsadbu okrasné zeleně. 

Sport a rekreace 

35c.RS(Z) 1485 2. 

 

Potvrzení stávajícího vyuţití kynologického areálu, změna kultury 
z orné pŧdy na TTP bez záboru ZPF 

Z.26.OS 280  Zbývající část začleněná do smíšené plochy NS.s, která se 
nevyhodnocuje 

35d.RS(z) 1840 2. Rozšíření kynologického areálu, změna kultury z orné na TTP bez záboru 
ZP, pozemek po výstavbě hráze neefektivní pro zemědělské vyuţití 

   Začleněno do smíšené plochy NS.s, která se nevyhodnocuje  

Z.25.OS 2609  Potvrzení stávajícího vyuţití kynologického areálu, v  ÚPNO součást 
plochy 35b.RS – stav.  

výroba 

50.VD 4270 2. Plocha mezi stávajícím výrobním areálem a navrţenou hrází, 
pozemek po výstavbě hráze neefektivní pro zemědělské vyuţití 

Z2.58.VD 5870  Rozšíření plochy vyplývá z dílčí korekce navrţené hráze do polohy 
logické vůči hranicím pozemků 

Zahrádkové lokality 

48a,b.RZ 8289 2. Propojení  mezer mezi stávajícími zahrádkami do uceleného bloku, 
zábor ZPF minimální jen pro 4-8 objektŧ velikosti drobných staveb, 
intenzívní zemědělské vyuţití plochy 

Z.33.RZ 13518  Do plochy jsou zahrnuty i plochy uvedené v ÚPNO jako stav 

Technická vybavenost a vodohospodářská opatření:  

51TH 53235 2.,  omez. 
3. 

Ochranná protipovodňová hráz veřejně prospěšná stavba pro 
lokální ochranu sídla vyplývající ze Změny č.1 ÚPN VÚC 
Olomoucké aglomerace 

Z.WP-K1 57593  Upřesnění plochy s ohledem na realizovanou ČOV a hranice 
pozemků, zahrnuje i nájezdy komunikací.  (Neuvádí se jako 
zastavitelná plocha.) 
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52.TH+ZO 2680 2. Čerpací nádrţ – nedílná součást stavby 51.TH 

Z.45.WP 2545  Dtto čerpací nádrţ – komplex s Z.WP-K1 

Komunikace: 

D2 1190 2. Drobná úprava silnice II/4348 v místě kříţení s ochrannou hrází 

   Začleněno do Z.WP-K1 

D6 233  Přístup pro plochu 44.BV 

Z.24.PV 1494  Přístup pro plochu Z.15.BI, korekce napojení místní komunikace na 
II/436 v koordinaci s upravenou polohou hráze u realizované ČOV, 
zlepšení parametrů  napojení 

 

Plochy pro statickou dopravu 

49b.DS 440 2. Drobná plocha mezi SZÚO a navrţenou plochou 50.VD, pozemek 
neefektivní pro zemědělské vyuţití 

-   Nezemědělská půda, nevyhodnoceno, plocha PV- stav 

    

Zeleň mimo ÚSES 

1b.ZR 9765 2. Plocha mezi budovanou zelení na místě bývalé skládky a náhonem, 
dnes drobné zemědělské pozemky. Obec má zájem rozšířit zde 
zeleň a příp. vybudovat rybník. Plocha by byla přínosem pro 
začlenění obce do krajiny, zlepšení ekologické kvality, významná 
pro extenzívní rekreaci ve vazbě na rekreační trasy k Moštěnce a 
dále podél Moštěnky. Mŧţe být příp. podpŧrným krokem pro 
nalezení vhodného vyuţití mlýna. 

-   V úpravě ÚP uvedeno jako návrh plochy NS.r – plocha krajinná 
smíšená s rekreačním vyuţitím, bez vyhodnocení záboru ZPF, 
převod orné půdy na TTP 

ZO: plochy ochranné a ostatní zeleně představují převáţně nezastavitelné plochy mezi jinými 
návrhovými plochami (celkem 2847 m2) 

ZP: Plochy veřejné zeleně mimo SZÚO souvisí převáţně s  úpravami komunikací, jsou velmi malého 
rozsahu (celkem 620 m2) 

Drobné plochy zeleně nejsou vymezeny samostatně, ale jako součást ploch s  jiným vyuţitím, převáţně 
ploch veřejných prostranství. 

ALTERNATIVY PŘEDKLÁDANÝCH ZÁMĚRŮ – ÚPNO 

V dosud platném územním plánu nebyly předkládány, z  hlediska uspořádání ZPF se 
jedná o velmi úsporné uspořádání zastavitelných (= dle ÚPNO rozvojových) ploch 
v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Z těchto záměrŧ se vymyká jen návrh 
protipovodňové hráze, jejíţ  návrh vyplynul z územně technických podmínek obce. 
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2. ZDŦVODNĚNÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH A DALŠÍCH PLOCH 
DLE ZMĚNY Č. 1 ÚPNO VLKOŠ (AKTUALIZOVÁNO VČETNĚ OZNAČENÍ PLOCH DLE 
ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU) – LOKALITY 1/2 A 1/3  

LOKALITA 1/2 ZMĚNY Č. 1 KANOVSKO - NIVY 

Z.30.SO.v   PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ      0,7980 ha 
Z.31.PV      PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    0,0573 ha  

CELKEM          0,8553 ha 

Orná pŧda, BPEJ 3.58.00 – 2. třída ochrany ZPF, minimální zásah do zahrady 
(Pozn. Změnou navrţená „zeleň ostatní“ je začleněna do plochy smíšené NS.z) 

Předmětem změny je návrh funkční plochy umoţňující vybudovat na pozemku ţadatele 
stavbu pro zemědělské hospodářství a provoz na zpracování dřeva, rozměry přesahující stavby 
přípustné dle regulačních podmínek pro plochy ZPF – drobného hospodaření, ale nepřesahující 
rozměry okolních velkých stodol. Pro moţnost uplatnění záměru je jako optimální vymezena nová 
plocha smíšeného bydlení SV, která v zásadě představuje přičlenění vymezené plochy cca 
poloviny zájmového pozemku ke stávající ploše smíšeného bydlení, jejíţ součástí jsou i pozemky 
bydlení ţadatele a zahrada. (Zájmovou plochu je teoreticky - dle konstrukce SZÚO dle 
Stavebního zákona platného pro zpracování ÚPNO Vlkoš uvedené v  metodickém pokynu UÚR) 
moţno povaţovat za součást současně zastavěného území - pozemek sousedí se stavební 
parcelou vlastníka zájmové plochy. Tato plocha by teoreticky tedy mohla jiţ v  ÚPNO být součástí 
stavové plochy smíšeného bydlení. S ohledem na velikost a charakter celého pozemku však tento 
pozemek do SZÚO nebyl v územním plánu zahrnut. Je také mimo hranici zastavěného území k 
1.9.1966). Aktuální zástavba se předpokládá jen při jiţním okraji pozemku. Rozsah navrţené 
plochy však umoţní na jedné straně obsluhu zařízení ze záhumenní fronty pozemku, ze 
stávajících veřejně přístupných komunikací, na druhé straně umoţní respektovat celistvost plochy 
a návaznost na vyuţívání přilehlých ploch SV ve vlastnictví ţadatele. Předmětem řízení o vynětí 
podle zákona č.334/1992 Sb. budou jen pozemky určené k zástavbě a pozemky pro zpevněné 
manipulační plochy, zbývající plochy budou vyuţívány nadále jako zahrady. 

V úpravě ÚP zastavitelná plocha v zastavěném území. 

LOKALITA  1/3 NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 KANOVSKO - OLŠIČKY 

Z.WP-K2 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA      0,4050 

Z.41.WT  VODNÍ PLOCHA          0,9450 ha 

ÚSES – ZELEŇ KRAJINNÁ     1,0841+2455+851–0,8593 = 0,5554  ha navíc oproti ÚPNO 

CELKEM                      1,9054 ha 

Orná pŧda, trvalý travní porost, BPEJ 3.58.00, 3.59.00, 3.60.00, 3.61.00, 1., 2., 3. třída ochrany 
ZPF 

Změna v této lokalitě zahrnuje malou vodní nádrţ, hrázku podél svodnice a plochy krajinné 
zeleně. Vodní nádrţ a usměrňovací hrázka budou součástí systému opatření ke zlepšení odtokových 
poměrŧ, souboru vodohospodářských opatření, relativně méně náročných, přispívajících k ochraně 
zastavěného území zejména v době, kdy obec není chráněná komplexním systémem protipovodňové 
ochrany dle ÚPNO, který bude představovat náročnou investici.  

Součástí řešení jsou i krajinné úpravy v trati Olšičky. Prostor vodní nádrţe navazuje na 
vymezené – stávající biocentrum BC 3/61 „Olšičky“  a charakter nádrţe umoţní rozšíření tohoto 
biocentra na plochu nádrţe i do ploch krajinné zeleně navrţené v jejím sousedství, v celém 
rozsahu pozemku, který je dle PK ve vlastnictví Obce Vlkoš. Vybudování malé vodní plochy a 
rozšíření zeleně stávajícího remízu na plochy přilehlé k nádrţi přispějí, kromě zvýšení 
ekologické stability krajiny, i ke sníţení jednotvárnosti intenzívně zemědělsky vyuţívaného 
území mezi obcemi Vlkoš a Říkovice. Moţnost vedení cyklostezky po hrázce podél svodnice 
bude přínosem ke zlepšení prostupnosti a zvýšení atraktivity tohoto území.  
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Jako částečná kompenzace nového záboru ZPF je navrţena redukce plochy biocentra 
navrţené v ÚPNO jen na plochu nezbytnou pro  prŧchod biokoridoru BK 9/61 do biocentra 
Olšičky. Tato úprava dává předpoklad pro lepší uplatnění záměru při budoucí komplexní 
pozemkové úpravě – nově navrţené plochy vody i krajinné zeleně jsou na pozemcích obce, 
zatímco pŧvodně navrţené rozšíření biocentra na pozemcích několika soukromých vlastníkŧ.   

ALTERNATIVY PŘEDKLÁDANÝCH  ZÁMĚRŮ – ZMĚNA Č.1 

Alternativy záměrŧ nejsou v rámci návrhu změny předloţeny, předmětem změny je 
uplatnění konkrétního záměru v konkrétní lokalitě.  

Za alternativy v lokalitě 1/2 by bylo moţno povaţovat jen rozsah návrhové plochy „SV“  od 
minimálního rozsahu jen při jiţním – vnějším okraji pozemku aţ do max. rozsahu cca 80%  
plochy parcely č. 161 (tj. cca 1,5 ha - část parcely, která není předmětem záboru dle ÚPNO). 
Výsledný kompromisní rozsah navrţené plochy optimálně umoţní na jedné straně obsluhu 
zařízení ze záhumenní fronty pozemku, ze stávajících veřejně přístupných komunikací, na 
druhé straně umoţní respektovat celistvost plochy a návaznost na vyuţívání přilehlých ploch SV 
ve vlastnictví ţadatele. 

Za alternativy v lokalitě 1/3 by bylo moţno povaţovat jen jiné uspořádání ploch krajinné 
zeleně v ÚSES. Výsledný návrh představuje optimální řešení ve vztahu k budoucí pozemkové 
úpravě – nové plochy pro biocentrum na pozemku ve vlastnictví obce, zčásti kompenzované 
redukcí záboru pro biocentrum na pozemcích ve vlastnictví několika soukromých osob. 

3. ZDŦVODNĚNÍ DALŠÍCH ZMĚN DLE PROMÍTNUTÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vyplývá nový zábor ZPF a PUPFL pro 
modernizaci ţelezniční tratě Přerov – Brno v parametrech koridorové tratě – komplex záborŧ č. 
Z.01 aţ Z.10.DZ. Rozsah záboru ZPF a PUPFL je vymezen v hrubých parametrech z návrhu 
ZÚR OK a informací investora (rozšíření tratě o cca 10 m na obě strany). Rozsah záborŧ bude 
upřesňován v následných stupních přípravy záměru. 

4. ZDŦVODNĚNÍ JINÝCH ZMĚN OPROTI DOSUD PLATNÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU. 

Oproti dosavadnímu územnímu plánu nejsou a nemohou být navrţeny koncepční změny 
(pokud nejsou řešeny změnou ÚP).  

Změny oproti ÚPNO představují zrušení některých návrhových ploch územního plánu, 
které se staly součástí nově vymezeného zastavěného území a stabilizovaných ploch a nejsou 
tedy vymezeny ani jako zastavitelné plochy, ani jako plochy přestavby. Některé další návrhové 
plochy, které se dle úpravy ÚP nacházejí v zastavěném území, jsou ponechány jako návrhové 
s ohledem na stávající charakter těchto ploch  

Další drobné změny vyplývají z metodiky zpracování územního plánu dle Zákona č. 
183/2006 Sb. a Vyhlášky č. 501/2006 Sb. (nové členění ploch s  rozdílným zpŧsobem vyuţití) 
Tímto zpŧsobem se ruší např. některé plochy veřejné a ostatní zeleně, které se stávají součástí 
ploch veřejných prostranství  nebo ploch smíšených.  

Drobné korekce dále přímo nebo nepřímo vyplývají z  realizovaných záměrŧ a jiných 
staveb, upřesnění podkladu BPEJ, upřesnění zákresŧ do aktualizované katastrální mapy.  
Uspořádání biokoridorŧ  BK 6/61 a 7/61 je upraveno s ohledem na pozemkové hranice v zájmu 
schŧdnějšího řešení komplexní pozemkové úpravy.  

ALTERNATIVY PŘEDKLÁDANÝCH  ZÁMĚRŮ  - ÚPRAVA ÚPNO 

Alternativy nejsou předkládány nad rámec dosud platného územního plánu a návrhu 
Změny č.1, neboť úprava územního plánu nemŧţe měnit základní koncepci uspořádání ploch 
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II/E.1.8. ÚDAJE O LOŢISCÍCH  NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORECH 

Ad bod 3. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

V řešeném území nejsou vyhlášeny dobývací prostory. Do řešeného území zasahuje 
loţisko nerostných surovin hájené dle Horního zákona:  

 Výhradní loţisko B 3133000 Chropyně-Záříčí, pro jehoţ ochranu je vyhlášeno 

 Chráněné loţiskové území 13300000 Chropyně (štěrkopísky)  

Loţisko zasahuje převáţně do lesního pozemku, z  menší části do orné pŧdy 4. třídy 
ochrany (BPEJ 3.63.00), odvodněné, a okrajově do trvalého travního porostu 

  Do řešeného území dále zasahují nebo se v něm nacházejí tři prognózní zdroje štěrkopískŧ: 

 Na jiţním okraji k.ú. Vlkoš u Přerova, jiţně od ţeleznice, přesah z území obce Kyselovice 

 Na východním okraji k.ú. Kanovsko, částečně zasahuje do zástavby, přesah na území obce 
Věţky, Horní Moštěnice.  

 V ploše mezi ţeleznicí, silnicí do Troubek, severozápadním okrajem zástavby obce a 
severní hranicí katastru. 

 Prognózní zdroje štěrkopísku o výměrách (na území obce Vlkoš) cca 38 ha, 37 ha a 16ha jsou 
situované v případě prognózních zdrojŧ v blízkosti zástavby převáţně na orné pŧdě 2. (BPEJ 
3.58.00) a 3. třídy ochrany (BPEJ 3.59.00), okrajově i 1. třídy ochrany (BPEJ 3.60.00), z  menší 
části odvodněné. Prognózní zdroj zasahující do jihozápadního okraje území obce zasahuje 
z větší části do lesního pozemku, částečně i do orné pŧdy a trvalého travního porostu, 2. třídy 
ochrany (BPEJ 3.58.00), z větší části odvodněných.  

 Zábory ZPF pro stavební účely se nedotýkají dobývacích prostorŧ a loţisek nerostných surovin 
hájených dle Horního zákona, navrhují se však do nich zábory ZPF pro ÚSES – biokoridor a 
liniový interakční prvek. 

 Na plochách prognózních zdrojŧ se navrhují zábory ZPF pro ÚSES, do zdroje zasahujícího aţ do 
zastavěného území také zábory ZPF pro zastavitelné plochy smíšené obytné včetně přilehlých ploch 
veřejných prostranství a další zábory pro stavby protipovodňové ochrany – komplex protipovodňové 
hráze včetně nájezdŧ komunikací  a pro usměrňovací hrázku podél svodnice v lokalitě Olšičky. 

II/E.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA. 

II/E.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PUPFL 

Lesy v řešeném území zaujímají cca 13,7 % výměry správního území obce. Jsou 
soustředěny, aţ na výjimky, v jeho jihozápadní části, po obou stranách ţeleznice Přerov – Brno, 
kde tvoří kompaktní porost přecházející do území sousedních obcí (les Rasina). Tyto lesy jsou 
rŧznověké, s přirozenou druhovou skladbou. Jedná se o lesy hospodářské, převáţně ve 
vlastnictví obce Vlkoš a ve správě Lesŧ ČR, s.p., lesní správy Prostějov. Ve východní části 
území se nacházejí jen dva menší lesíky v polích.  

II/E.2. ZÁBOR A DOTČENÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 Modernizace ţelezniční tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě. Jedná se o návrh převzatý 
ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, rozsah záboru je vymezen v hrubých 
parametrech z návrhu ZÚR OK a informací investora (rozšíření tratě o cca 10 m na obě strany). 
Rozsah zásahu do lesního pozemku dle návrhu úpravy územního plánu 2,4209 ha, bude 
upřesňován v následných stupních přípravy záměru.  

 Na lesních pozemcích jsou dále vymezeny prvky územního systému ekologické stability. Les 
Rasina severozápadně od ţelezniční tratě, ve kterém jsou vymezena plošně rozsáhlá biocentra 
a i zbývající plochy jsou začleněny do ÚSES (biokoridory, interakční prvky) je celý vymezen 
jako přírodní plocha. Část jihovýchodně od ţeleznice, který je také začleněn do ÚSES, ale 
nejsou zde vymezena biocentra, je vymezen jako plocha lesní.  

II/E.3. DOTČENÍ POZEMKŮ DO VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA 

 Do ploch ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa nezasahují jiné záměry územního plánu.   


