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

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

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

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

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

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

 
 
 

TEXTOVÁ ČÁST II.1 
 
 

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

 
Navržené řešení je plně v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Všechny 

jevy z něho vyplývající pro řešené území jsou zapracovány a zohledněny v řešení územního plánu.  
Pro řešené území z hlediska změny č.1 nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

Konkrétně jsou respektovány tyto dokumenty: 
o Politika územního rozvoje ČR schválená usn. vlády č.561 ze dne 17.5.2006 
o Zásady územního rozvoje , které Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné podle 

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

o PRÚOOK 
 
Všechny jevy z něho vyplývající pro řešené území jsou zapracovány a zohledněny v řešení územního 
plánu. 
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b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění 

pokynů pro zpracování návrhu 
 
Všechny požadavky byly splněny. 
 
 

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

Členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z již zpracované US a následně návrhu ÚP z roku 
2007. V současné době byly do návrhu ÚP zapracovány KPÚ a záměr na výstavbu fotovoltaických 
elektráren. 
Navržené řešení vychází z potřeb a požadavků obce Žákovice, jejich občanů a dalších zainteresovaných 
stran. Řešení bylo prověřeno urbanistickou studií v rozsahu konceptu územního plánu, která byla 
projednána a bylo zpracováno zadání, které bylo následně projednáno a dohodnuto. Dále bylo vyžádáno 
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Toto vše bylo provedeno dle v tu dobu platného 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb. , a prováděcích vyhlášek v platném znění. Následně byl návrh upraven 
dle požadavků zadání a nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek. 
Všechny jevy, limity využití území a další prvky udržitelného rozvoje jsou respektovány v navrženém 
řešení a koncepce rozvoje sídla z nich vychází. 
 

Pro návrh řešení je prioritní zachování vesnického prostředí.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Žákovice předpoklad pro nárůst obyvatel, ovšem skutečný vývoj počtu obyvatel s ohledem na širší 
společenské změny lze jen odhadovat. 
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Předpokladem růstu počtu obyvatel v návrhovém období územního plánu (do roku 2015) 
mohou být následující vlivy: 
* nižší pořizovací náklady na bydlení (hlavně ceny stavebních pozemků) ve venkovských sídlech 
příměstského typu oproti městskému bydlení 
* dostatečný návrh ploch pro bydlení 
* vybudování komplexních veřejných sítí technické infrastruktury v obci  
* vliv podstatného snížení výstavby v městském prostředí a postupné zvyšování počtu bytů 
v rodinných domech 
* postupné snižování závislosti obyvatel na prostředcích hromadné dopravy 

 
Řešení ÚPO uvažuje v návrhovém období s odpadem cca 5 rodinných domů. 
 
Stanovení předpokládaného počtu obyvatel a domů v návrhovém období – do r. 2015 
 
Navrhovaný počet obyvatel : 
aktuální stav       230 obyvatel 
k roku 2005       238 obyvatel 
k roku 2010       248 obyvatel 
k roku 2015       255 obyvatel 
celkový počet obyvatel včetně urbanistické rezervy  260 obyvatel 
 
Při stanovení výhledového počtu obyvatel obce jsme vycházeli z retrospektivního vývoje počtu 

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

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

obyvatelstvo ve městech 
-zájem o bydlení mimo centra měst. 
Očekáváme, že se poměr zaměstnanosti v jednotlivých sektorech změní ve prospěch 

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

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

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

-odpad domovního fondu v počtu cca 5 RD 
 
Pro výpočet navrženého počtu bytů je navržen orientační koeficient :  počet domů x 1,25. To 

znamená, že většina navržených domů bude jednobytových. 
Předpoklad počtu obyvatel na 1 byt je 2,5-3 osoby. 
 

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

30 obyvatel 10 12 260 
 
Pro zachování standartu při předpokládaném mírném nárůstu počtu obyvatelstva a poměrně 

vysokém přirozeném odpadu domovního fondu z titulu věku je potřeba v návrhovém období uvažovat 
s novou výstavbou cca 12 bytových jednotek (bytů). Při započítání přirozeného odpadu domovního fondu 
– cca 5 rodinných domů – je reálná potřeba návrhových ploch pro 17 bytových jednotek. 
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Bilance návrhových a výhledových ploch pro bydlení 
 
Navržené plochy pro obytnou funkci jsou následující (pro návrhové období do roku 2015) : 

Lokalita Výměra pozemku 
(ha) 

Počet domů Počet bytů Počet obyvatel 

1001(BP) 0,34 2 2 6 
1002 (BP) 0,58 4 5 15 
1003 (BP) 0,24 4 4 12 
1004 (BP) Neobsazeno. Již zastavěno-plocha č. 0026 
1005 (BP) Neobsazeno. Již zastavěno-plocha č. 0027 
1006 (BP) 0,3 2 2 6 
1007 (BP) 0,1 1 1 3 
1008 (BP) 0,34 1 2 6 
1009 (BP) 0,25 1 1 3 
Celkem 2,15 15 17 51 

 
 
Navržené rezervní plochy pro obytnou funkci jsou následující: 
(výhledové plochy přesahují návrhový rok 2015) 

Lokalita Výměra pozemku 
(ha) 

Počet domů Počet bytů Počet obyvatel 

2001(BP) 0,64 6 7 21 
Celkem 0,64 6 7 21 

 
Navrhovaný počet stavebních míst je naddimenzovaný z hlediska majetkoprávní dostupnosti 

stavebních parcel (dle schváleného zadání ÚPO). 
 
Navržené plochy pro bydlení jsou situovány mimo dosah nepříznivých účinků hluku – viz. 

výpočet hlukové zátěže v oddílu dopravy. 
 
Občanské vybavení 
 
Předškolní zařízení (Jesle, MŠ) 
-v obci tento druh vybavenosti není zastoupen. Jsou využívány kapacity zařízení v  
Soběchlebích. 
 
Základní školy (ZŠ)   
-v obci není tento druh vybavenosti zastoupen. Jsou využívány kapacity zařízení v  
Soběchlebích. 
Základní umělecká škola je vyžívána v  Lipníku n.B, nebo v Hranicích.  

 
Střední školy (SŠ)   
-v obci není tento druh vybavenosti zastoupen. Jsou využívány kapacity zařízení v Lipníku nad 
Bečvou, Hranicích případně v Přerově nebo dalších sídlech v nichž je tento druh vybavenosti 
umístěn. 
 
Mimoškolní činnost a volnočasové aktivity 
Mimoškolní činnost a volnočasové aktivity jsou zajišťovány jednotlivými školskými (případně 

jinými) zařízeními mimo sídlo a dále je možno využívat venkovní plochy sportovních aktivit. Základní 
umělecká škola je vyžívána v  Lipníku n.B. 

 
 
Ostatní typy školské vybavenosti (střední a vysoké školy,…) jsou dostupná v Přerově nebo 

ostatních sídlech. 
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V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch  
občanského vybavení pro školství a výchovu. V severní části obce je stávající plocha sportu, jejíž využití 
(viz. regulativy) umožňují umístění případných potřeb volnočasových či podobných aktivit. 

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

občanského vybavení pro veřejnou správu ani kulturu.  
 

Tělovýchova a sport 
 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s rozšířením ani návrhem 

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

občanského vybavení pro zdravotní a sociální péči.  
 
Vybavenost ostatní (komerční) 
Do této skupiny vybavenosti patří zařízení maloobchodu a služeb, fungující na principu tržního 

hospodářství. Základem je poskytování takových služeb, které jsou z hlediska hygienického přípustné 
v obytném území.  

 
Služby  
Všechny služby jsou nejblíže v okolních sídlech. V obci je telefonní automat v centru obce. 
 
Maloobchodní zařízení 
Základní maloobchodní zařízení jsou nejblíže v Soběchlebích, další prodejny jsou pak v dalších 

okolních sídlech. 
V obci jsou umístěny tato maloobchodní zařízení: 
-smíšené zboží – integrované v objektu kulturního domu 
-pohostinství – integrované v objektu kulturního domu 
 
 
V návrhovém období územního plánu (rok 2015) se nepředpokládá s návrhem ploch komerční  

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

 
 
ekonomický potenciál 
 
Zemědělská výroba 
 
Zemědělská výroba – areál zemědělské výroby – je v dnešní době stabilizován a poskytuje 

formou intenzifikace jejich využití značný rozvojový potenciál i pro nezemědělské výrobní činnosti. Proto 
není předpoklad návrhu rozvojových ploch zemědělské výroby. 

 
Průmyslová a řemeslná výroba, sklady 
 
Návrh předpokládá rozvoj v oblasti výrobních aktivit formou intenzifikace ploch zemědělského 

družstva a dále v rozvojové ploše smíšených aktivit. Dále je navržena plocha pro umístění fotovoltaické 
elektrárny v severní část od obce. Jedná se o konkrétní podnět stavebníka. 
 

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

 
ÚPO navrhuje návrhovou plochu smíšených aktivit. 
 

 
Bilance návrhových  ploch pro smíšené aktivity 
 
Návrhové plochy pro smíšené funkce jsou následující (pro období do roku 2015) : 

Lokalita Výměra pozemku (ha) Počet pracovních míst 
1010-SO 0,35 20 
1012-VV 4,52 0 
Celkem 4,87 20 

 
Návrhová plocha smíšených aktivit je navržena v návaznosti na plochu zemědělské výroby (v 

záhumení části ploch bydlení – BV). 
 
Lesní hospodářství 
V řešeném území  je v době zpracovávání ÚPD 24,8 ha lesních pozemků, což je 6,9 % 

z celkové výměry katastrálního území, z toho v jednotlivých katastrálních územích: 
-Žákovice   24,8 ha 
 (Stav k 26.1.2004-Výpis údajů z katastru nemovitostí) 
 
Z hlediska dřevinné skladby jsou na katastrálním území zastoupeny převážně listnaté nebo 

smíšené porosty.  
Jedná se vždy o lesy hospodářské-produkční. Ochranné lesy ani lesy zvláštního určení se na 

k.ú. Žákovice (v řešeném území) nevyskytují. Stáří lesních porostů je značně proměnlivé.  
ÚPO nenavrhuje žádný zábor PUPFL. 
Na k.ú. Žákovice v lesích hospodaří Lesy ČR-Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm, obec 

Žákovice, případně jednotliví drobní vlastníci. 
 
Plochy pro dopravu 
Z hlediska návrhových ploch pro dopravu jsou vyvolány plošné nároky zejména na plochy pro 

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

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

ČOV je navržena na k.ú. obce Žákovice v lokalitě severozápadně od obce-při stávající účelové 
komunikaci. 
 
-návrhové plochy pro technickou vybavenost – T 

Lokalita Výměra pozemku 
(ha) 

   

1011 2,19 ČOV-čistírna odpadních vod 
Celkem 2,19    
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C.2) ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
Zastavitelné plochy jsou uvedeny v grafické části ÚPD a vymezují návrhové-rozvojové plochy pro 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití v rámci zastavitelného území. 
 
Plochy zastavitelného území - návrhové: 
 

Výměra plochy v ha Pořadové číslo 
plochy 

Označení (název plochy) 

Celá plocha Zastavitelná plocha 

Druh 
funkčního 

využití 

Funkční typ 
plochy 

1 2 3a 3b 4a 4b 
1001  0,34  A BP 
1002  0,58  A BP 
1003  0,24  A BP 

V US 1004-dnes 
0026 

Již zastavěno-
rozestavěná stavba RD 

0,2  A BP 

V US 1005-dnes 
0027 

Již zastavěno-
rozestavěná stavba RD 

0,38  A BP 

1006  0,3  A BP 
1007  0,1  A BP 
1008  0,34  A BP 
1009  0,25  A BP 
1010  0,35  D SO 
1011  2,19  E T 
1012  4,52  D VV 

 
Stručná charakteristika návrhových ploch: 
1001-rozvojová plocha bydlení – BP, situovaná v severní části obce při silnici III/43811. 

Regulace pro danou plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce – přímo 
silnicí III.třídy. Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené rozvody vodovodu, kanalizace a el. 
energie a  plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky nebo 
skupinovou zástavbou. 

1002-rozvojová plocha bydlení – BP, situovaná v centru obce. Regulace pro danou plochu je 
dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce - silnici III.třídy navrženou MO-(C3). 
Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a  
plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky nebo skupinovou 
zástavbou. 

1003-rozvojová plocha bydlení – BP, situovaná v centrální části obce. Regulace pro danou 
plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce - silnici III.třídy stabilizovanou 
obslužnou komunikací funkční třídy C3 a navrženou  místní obsluž. komunikací (D1). Plochu je možné 
napojit na stávající nebo navržené rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a  plynovod. Návrhovou 
plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky nebo skupinovou zástavbou. 

1004-dnes 0026- Již zastavěno-rozestavěná stavba RD, rozvojová plocha bydlení – BP, 
situovaná v severní části obce. Regulace pro danou plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na 
dopravní skelet obce - silnici III.třídy stabilizovanou obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je 
možné napojit na stávající nebo navržené rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a  plynovod. 
Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky nebo skupinovou zástavbou. 

1005-dnes 0027- Již zastavěno-rozestavěná stavba RD, rozvojová plocha bydlení – BP, 
situovaná v jihovýchodní části obce. Regulace pro danou plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena 
na dopravní skelet obce - silnici III.třídy stabilizovanou a navrženou obslužnou komunikací funkční třídy 
C3. Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a  
plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky nebo skupinovou 
zástavbou. 

1006-rozvojová plocha bydlení – BP, situovaná v jihovýchodní části obce. Regulace pro danou 
plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce - silnici III.třídy stabilizovanou a 
navrženou obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené 
rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a  plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými 
objekty, dvojdomky nebo skupinovou zástavbou. 
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1007-rozvojová plocha bydlení – BP, situovaná v jihovýchodní části obce. Regulace pro danou 
plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce - silnici III.třídy stabilizovanou 
obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené rozvody 
vodovodu, kanalizace a el. energie a  plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, 
dvojdomky nebo skupinovou zástavbou. 

1008-rozvojová plocha bydlení – BP, situovaná v severovýchodní části obce. Regulace pro 
danou plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce - silnici III.třídy navrženou 
obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené rozvody 
vodovodu, kanalizace a el. energie a  plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, 
dvojdomky nebo skupinovou zástavbou. 

1009-rozvojová plocha bydlení – BP, situovaná v severní části obce při silnici III/43726. 
Regulace pro danou plochu je dána : .BP/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce – přímo 
silnicí III.třídy. Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené rozvody vodovodu, kanalizace a el. 
energie a  plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky nebo 
skupinovou zástavbou. 

1010-rozvojová plocha smíšené zástavby – SO, situovaná v západní části obce při navržené 
MO-(C3). Regulace pro danou plochu je dána : .SO/2/s/0,7. Plocha je pomocí MO napojena na silnici III.tř. 
Plochu je možné napojit na stávající nebo navržené rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a  
plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky nebo kombinovanou 
zástavbou.  

1011 - plocha technického vybavení – T, situované v jihovýchodní části obce při stabilizované 
účelové komunikaci. Regulace pro danou plochu je dána : .T/1/s.  Plocha je určena pro umístění ČOV – 
biologické rybníky.  

1012 - plocha výroby – VV, situované v severní části obce při stabilizované účelové komunikaci.  
Plocha je určena pro fotovoltaické elektrárny.  
 

Doprava 
V návrhovém řešení budou respektovány trasy silnic: 

III / 43724 Dřevohostice-Horní Nětčice - Býškovice 
III / 43726 Blazice-Žákovice 
III / 43811 Osíčko-Vítonice-Soběchleby 

 
Tato silnice prochází zastavěným územím obce i mimo něj.  
Dále bude respektována síť stávajících a navržených místních  a účelových komunikací – viz. 

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

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

V obci budou stabilizovány zastávky autobusové dopravy dle návrhu ÚPO. 
V obci bude vybudován alespoň jednostranný chodník podél silnic III.tříd-v rámci celého 

zastavěného území obce (viz. grafická část dokumentace). 
 

 
Kategorie silnic (v zastavěném území obce)-ČSN 73 61 10: 

-silnice III. třídy      MS 8 /50 (B2)  
-místní komunikace     MO 7/40 (C2), MO 7/40 (C3),  

MO 7/30 (C3) a (D1) 
 
Parametry silnice III.třídy a ostatních místních komunikací jsou dány ČSN 73 6101 

„Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 “Projektování místních komunikací“ (mimo zastavěné území 
obce): 

-silnice II. třídy   S 7,5/60 
-silnice III. třídy   S 7,5/60 (50) 
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Doprava v klidu: 
 Problematiku dopravy v klidu lze rozdělit na dva základní druhy: parkování a odstavování vozidel. 
Parkováním se rozumí umístění vozidla do prostoru mimo jízdní pruhy po dobu nezbytně nutnou 
k vykonání určité činnosti, odstavování je umístění vozidla na delší dobu, v níž se vozidlo nepoužívá, 
zpravidla v místě bydliště majitele či sídla provozovatele vozidla. 
 Odstavování vozidla musí být řešeno zásadně na soukromých pozemcích, nejlépe formou 
garážování. 
 Na veřejných prostranstvích je třeba řešit parkování pro krátkodobé účely. V uličních prostorech 
je možné parkovat pouze v takových místech, která splňují podmínky stanovené zákonem č.361/2000 Sb. 
 Parkovací plochy, které zastávají funkci záchytných parkovišť nejsou v řešeném území situovány. 
Pouze před objektem OÚ je parkoviště pro 1 vozidlo a před výletištěm je parkoviště pro cca 10 vozidel 
s podélným stáním na stávající účelové komunikaci. Z průzkumu prováděných v běžných dnech vyplývá, 
že poptávka po rozšíření parkovacích míst v obci zásadně nepřevyšuje stávající nabídku. 

 
Kapacity odstavných a parkovacích míst (dle ČSN 736110): 

Stání dle ČSN 736110 Druh objektu Účelová jednotka Úč. jednotka/stání 
Po P Návrh/stav 

Obecní úřad 
+has.zbrojnice 

Zaměstnanci 
Zaměstnanci 

4 
4 

1 
1 

1 
1 

3 (na pozemku před OÚ při C3)/ návrh -
kolmé 

Potraviny-smíš. 
Zboží 

Prodejní plocha 
 

20 
 

2 1 1(u Potravin na  vl. pozemku )/návrh-
kolmé-příjezd z účelov. Kom. 

Hřiště-výletiště Návštěvníci 10 15 5 10 (u hřiště na účel.kom.)/stav-podélné 
Kulturní dům-
hospoda 

sedadla 4 35 7 4(na pozemku objektu při C3)/ návrh -
kolmé 

Hřiště-fotbal. Návštěvníci 10 15 5 10 (u hřiště v ploše sportu.)/návrh 
 
P=Po x ka x kv x kp x kd 
P – celkový počet stání v řešeném území 
Po- základní počet parkovacích stání podle základního ukazatele 
ka –součinitel vlivu stupně motorizace 
kv - součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru 
kp – součinitel vlivu polohy řešeného území 
kd – součinitel vlivu dělby dopravní práce 
 
Odstavování vozidel v návrhových lokalitách pro obytnou a smíšenou  funkci musí být řešeno 

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

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

 
Pěší provoz: 
V současné době jsou vybudovány v obci nesoustavné jednostranné dlážděné chodníky podél  

silnic III/43726 a 43811, které prochází zastavěným územím obce.  
Řešení předpokládá dobudování chodníků podél stávajících silnic III.tříd v celém rozsahu 

zastavěného a zastavitelného území a to alespoň jednostranných. 
V návrhových plochách budou realizovány opět alespoň jednostranné chodníky podél místních 

komunikací, které budou navazovat na stávající síť chodníků s výjimkou komunikací funkční třídy D1, kde 
chodníky nemusí být budovány. 

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

V k.ú. obce Žákovice není v současné době vybudována žádná cyklistická stezka. 
Podle Územního generelu cykloturistických tras střední Moravy, který zpracoval UDIMO s.r.o. 

Ostrava (únor 1998), je vedena jedna cyklistická trasa vedená přes k.ú. obce Žákovice mimo zastavěné 
území obce: 
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-cyklistická trasa vedená po stávající silnici III/43724 společně s motorovou dopravou. 
 
Hluk z dopravy: 

Hluk ze železniční dopravy 
Řešeného území se nedotýká žádná trať železniční dopravy. 

Hluk ze silniční dopravy 
Řešeného území se nedotýká žádná trasa silnic II. a III.třídy, která by měla vztah 

k zastavěnému území obce a bylo na ní provedeno sčítání dopravní zátěže. 

Zdrojem hluku je provoz na stávajících silnicích III. třídy (III/43726 a 43811). Pro minimální 
dopravní zátěž není provedeno vyhodnocení hluku. 

 
Železniční doprava 
Zařízení ČD a vlečky 
Na katastrálním území obce Žákovice se nenachází žádné dopravní zařízení ani objekty 

železniční dopravy.  
Železniční spojení je umožněno prostřednictvím zastávky v Lipníku nad Bečvou, ležící na 

železniční trati ČD č. 270 (Česká Třebová,Přerov – Bohumín) severně od řešeného území obce. Trať je 
součástí II. mezinárodního železničního dopravního koridoru (Vídeň-Břeclav-Přerov-Ostrava-Katovice), 
který je v současnosti modernizován (odstranění dočasných a trvalých omezení rychlosti, se zvýšením 
traťové rychlosti na využitelných úsecích až do 160 km/h). 

Na katastrálním území Žákovic se neuvažuje se zřízením dopravního zařízení ani objektů 
železniční dopravy. 

Vysokorychlostní trať 
V řešeném území není trasa VRT situována. 
 
Vodní doprava 
Na katastrálním území obce Žákovice se nenachází žádné stávající dopravní zařízení ani 

objekty vodní dopravy, ani vodní doprava není v území provozována. V k.ú. obce Žákovice se nenalézá 
žádná stávající sledovaná vodní cesta. V řešeném území není situována trasa průplavního spojení D-O-L. 

 
Letecká doprava 
Na katastrálním území obce Žákovice se nenachází žádné dopravní zařízení ani objekty 

letecké dopravy. 
Návrh řešení územního plánu nepředpokládá návrh ploch pro leteckou dopravu. 
Katastrální území obce Dolní Nětčice je zasaženo letovým prostorem vojenského letiště Přerov 

(Bochoř u Přerova) a civilního letiště Drahotuše a Letiště Záhoří, které je situována na k.ú. Dolních Nětčic.    
Nejbližší letiště je situováno v k.ú. Drahotuše – letiště slouží pouze pro sportovní účely. 

Provozovatelem letiště je občanské sdružení Aeroklub Hranice na Moravě. Stanovený druh letiště – 
veřejné vnitrostátní.  

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo vzletových a přistávacích prostorů  a ochranné 
pásmo vzletových a přistávacích drah z letiště - Záhoří. Letiště Záhoří, které je v současné době zařazeno 
do kategorie sportovně létající zařízení. 

Nejbližší civilní letiště, kde je provozována veřejná letecká doprava, jsou provozována v okrese 
Nový Jičín (letiště Ostrava-Mošnov) nebo v Brně (letiště Brno-Tuřany). Úřad pro civilní letectví podle 
svého vyjádření nepředpokládá střet zpracovávané ÚPD se zájmy civilního letectví. 

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

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

 
 
Zásobování pitnou vodou 
Stávající stav zásobování pitnou, užitkovou a požární vodou vyhovuje současným potřebám 

obce. Tento systém bude zachován (napojení na skupinový vodovod). 
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Rozšiřování vodovodní sítě bude prováděno napojením na stávající veřejný vodovod a bude 
prováděno do těch částí obce, kde bude docházet k rozvoji. Nové vodovodní řady jsou navrhovány podél 
návrhových ploch. Dimenzování nových vodovodních řadů bude odpovídat zajištění špičkových odběrů a 
zajištění dodávky potřebného množství požární vody.  

Potřebná akumulace vody, ve stávajícím vodojemu, pro zásobování obce vodou včetně 
uvažovaného nárůstu plánované zástavby, je zajištěna kapacitou stávajícího vodojemu (VDJ Žákovice). 

Voda z domovních studní bude používána hlavně pro technické účely jako užitková. 
 
Návrh: 
Řešení ÚPO počítá s dobudováním veřejného vodovodu v rozsahu celého zastavěného území 

obce (je vydáno stavební povolení). Stav zásobování pitnou, užitkovou a požární vodou bude vyhovovat 
současným i návrhovým potřebám obce. 

Nově navrhované lokality budou napojeny prostřednictvím nových vodovodních řadů na 
stávající veřejný vodovod. Nové vodovodní řady jsou navrhovány zaokruhované nebo větevné podle 
konfigurace sítě. Dimenzování nových vodovodních řadů bude odpovídat zajištění špičkových odběrů a 
zajištění dodávky potřebného množství požární vody (6,7 l.s-1), což odpovídá min. profilům potrubí DN 80 
– DN 100.  

Potřebná akumulace vody, ve stávajícím vodojemu, pro zásobování obce vodou včetně 
uvažovaného nárůstu plánované zástavby, je zajištěna kapacitou stávajícího vodojemu skupinového 
vodovodu.  

Návrh předpokládá s napojením všech ploch zemědělské výroby na veřejný vodovod. Stávající 
vodní zdroj a VDJ (ve správě Žákovické s.r.o.) bude ponechán pro zásobování užitkovou vodou nebo pro 
zalévání. 

Voda z domovních studní bude používána hlavně pro technické účely jako užitková. 
Pitná voda ze všech zdrojů musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
 

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

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

 
 -Potřeba vody pro bytový fond : 
260 osob   x 138 l.os-1.d-1     35880 l.d-1 

 -Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost : 
260 osob   x 20 l.os-1.d-1      5200 l.d-1 

 
bytový fond a obč. vybavenost celkem       41080 l.d-1 
Qp = 0,48 l.s-1 
 
-Potřeba vody pro zemědělství : 
 
zemědělství celkem         24200 l.d-1 
Qp = 0,28 l.s-1 

 
-Výroba a průmysl –plochy smíšených aktivit: 
20 pracovníků (SO)   x120 l.os –1.d-1     2400 l.d-1 

 
výroba a průmysl celkem        2400 l.d-1 

Qp = 0,028 l.s-1 

 
Součet průměrné denní potřeby vody:      67680 l.d-1  
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Qp =           0,78 l.s-1 

 
 
II. Maximální denní potřeba vody Qm 

Qm = Qp-obyv+obč. vyb. x 1,5 + Qp-podnik (výroba + zemědělství) = 41080 x 1,5 + (2400+24200) =  88220 l.d-1 

 Qm =           1,02 l.s-1 
 
 
III. Maximální hodinová potřeba vody Qh l.s-1 

-špička 14-15 hod 
 Qh = Qm-obyv+obč. vyb. + 0,5625 x Qp-podnik (výroba)  + Qp-podnik (zemědělství) x 1/10 
= 41080x1,5+0,5625x2400+24200x1/10 =      65390 l.d-1 

 Qh =           0,76 l.s-1 

-špička 19 - 20 hod 
 Qh = Qm-obyv+obč. vybav. x 1,8+ 0,5625 x Qp-(zemědělství) =61620x1,8+0,5625x24200  =  124528 l.d-1 

 Qh =           1,44 l.s-1 

 

(ve výpočtu je uvažováno s jednou směnou prům. výroby bez započítání příp. technologických 
vod pro výrobní procesy. Toto bude upřesněno v jednotlivých investičních záměrech v předprojektové 
přípravě.) 

Rozhodující pro stanovení max. hodinové potřeby je větší z hodnot. Rozhodující je špička mezi 
19 a 20 hodinou, která činí 1,44 l.s-1. 
 

IV. Roční potřeba vody Qr 

Qr = 41080 x 365 + 24200 x 365 + 2400x257 =     24444000 l.r-1 
  
Qr =           24444 m3.r-1 

 
Zpracovatel ÚPO posoudil stávající stav zásobování vodou. Navrhuje stabilizovat zásobování 

obce vodou  ze skupinového vodovodu (který je v současné době budován) a veřejný vodovod rozšířit do 
míst územního rozvoje. Stávající zdroje vody a studny doporučujeme ponechat v provozu a využít pro 
užitné účely - zalévání zahrad, praní , splachování WC ap.  

 
 
Tlakové poměry 
 
Osazení  vodojemu-Žákovice (zemní-2x100 m3), který zásobuje obec Žákovice je na kótě dna 

317,00 m.n.m., max. hl. 319,00 m.n.m.  
Nejvýše položené objekty obce: 
-stav+návrh    270,00 m.n.m. 
Nejníže položené objekty obce: 
-stav     258,00 m.n.m. 
 
Obec Žákovice od severu k jihu v současnosti vykazuje výškový rozdíl 12 m. 
 
Nadmořská výška severního okraje řešeného území je 270,00 m.n.m. (nejvyšší místo řešeného 

území) 
Min. hydrodynamický (stávající a navržené zástavby) tlak 317,00 - 270,00  = 47 m = 0,47 MPa. 
(hydrodynamický tlak splňuje min. tlak vody , tj. 15 m, což vyhovuje navržené výšce zástavby 

v území – II+)  
Nadmořská výška nejnižší části lokality je 258,00 m.n.m. (nejnižší místo řešeného území) 
Max. hydrostatický tlak 319,00 – 258 = 61 m = 0,61 MPa. 
 
Osazení vodojemu je pro zásobování obce vyhovující. 
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Návrh akumulace vodojemu 
 
Obec Žákovice je zásobována z vodojemu Žákovice(2x100 m3), který zásobuje další obce – 

Blazice, Vítonice. Podle informací VaK Přerov, provoz Hranice, je akumulace vody  v území vyhovující. 
VDJ je využíván pouze na jednu komoru. V současné době se neuvažuje s rozšířením vodojemu Žákovice 

 
Odkanalizování 
Stávající rozvod obecní kanalizace zůstane stabilizován, a bude využit jako jednotná 

kanalizace. Tento sytém bude dobudován po celém území obce-i v rámci rozvojových lokalit- a následně 
gravitačně zaústěna na ČOV,která je navržena v severozápadní poloze od obce při vodním toku-
Moštěnka. 

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

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

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

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

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

Řešení neuvažuje s napojením plochy zemědělské výroby na obecní kanalizaci. Napojení je 
však možné zřízením přípojky do jednotné kanalizace. Likvidace odpadních vod ze živočišné výroby se 
bude provádět v bezodtokých jímkách (žumpách) na vyvážení. 

Řešení uvažuje s vybudováním záchytných příkopů dešťových vod a s jejich následným 
napojením na systém jednotné kanalizace-dle PD Protipovodňové nádrže, které budou tlumit náraz 
přívalových dešťových vod z jižní části řešeného území. 

Zpracovatel ÚPO doporučuje vypracovat pasport stávající kanalizace a následně studii 
odkanalizování obce s navržením ČOV pro likvidaci odpadních vod. 

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

V rámci možností budou řešeny vsaky dešťových vod na pozemcích jednotlivých nemovitostí. 
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Likvidace odpadních vod: 
V rámci návrhu řešení likvidace odpadních vod v obci Žákovice navrhujeme napojení navrženého 

systému jednotné kanalizace na čistírnu odpadních vod situovanou v severozápadní části obce 
v návaznosti na vodní tok Moštěnka. 

Z důvodů prostorových a spádových je ČOV navržena v záplavovém území Moštěnky. ČOV – 
biologické rybníky – bude vyloučena ze záplavového území ohrázováním plochy technické vybavenosti 
v rámci funkční plochy T. Z důvodu ohrázování ČOV byla plochy technické vybavenosti oproti US 
zvětšena a byla navržena přeložka účelové komunikace podél vodního toku Moštěnka. Plocha technické 
vybavenosti je zvětšena o plochu ohrázování a dále tak, že přesahuje hranici vyhlášeného záplavového 
území, aby mohlo být ohrázování zavázáno do okolního terénu a plnilo svou funkci – vyloučení ČOV ze 
záplavového území. 

 
V návrhu lokalizace a plošného vymezení ČOV - Žákovice je uvažováno se soustavou tří nádrží 

Biologických rybníků s mechanickým předčištěním (mech. stupeň ČOV). Ředění čerstvou vodou bude 
prováděno z vodoteče do první, případně druhé komory Biologického rybníka. Vyčištěné odpadní vody 
budou svedeny do vodoteče.  Při vhodném uspořádání a dimenzování lze biologickým rybníkům ukládat i 
další vodohospodářskou úlohu, kterou nezvládá žádné jiné čistírenské zařízení. Jde o tlumení odtoku a 
částečné čištění dešťových vod. Pro tuto funkci je proto vhodné dešťové vody z kanalizace oddělovat před 
citlivou první nádrží a vést je do druhé nádrže, vybavené patřičným retenčním prostorem.  

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

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

61/2003 Sb. 
 
Znečistění odpadních vod z obce Žákovice: 
Množství splaškových odpadních vod Q24  43,5 m3.d-1 

Navržený počet trvale bydlících obyvatel  260 osob 
Množství EO v obci    290 EO 
 
Znečistění odpadních vod odtékajících na ČOV (splaškových), se započítáním navrženého 

přírůstku obyvatel a prům. výroby: 
 
BSK5    290 EO x 0,054 kg.ob-1.d-1 = 15,66 kg.d-1  
CHSK    290 EO x 0,120 kg.ob-1.d-1  = 34,8 kg.d-1  
NL    290 EO x 0,055 kg.ob-1.d-1  = 15,95 kg.d-1  
RL    290 EO x 0,125 kg.ob-1.d-1  = 36,25 kg.d-1  
N    290 EO x 0,011 kg.ob-1.d-1  = 3,19 kg.d-1  
Pc    290 EO x 0,0025 kg.ob-1.d-1  = 0,725 kg.d-1  
 
Výpočet množství splaškových vod (návrh 2015) 
-Splaškové sítě se dimenzují na max. hodinový odtok splašků. Do výpočtu nejsou zahrnuty 

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

Qh = Q m x k x 2 
kde 
-Qm je maximální denní spotřeba vody (l.d-1) 
-k  koeficient denní nerovnoměrnosti (3,5) pro 400 obyvatel 
-hodnota 2 je dána hodnotou rezervy 100% 
 

Qh =  43480 x 3,5 x 2 = 304360 l.d-1 
Qh = 3,52 l.s-1 
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-Průměrné množství splaškových vod je totožné s průměrnou potřebou pitné vody. Do výpočtu 
nejsou zahrnuty odpadní vody živočišné výroby, protože ty jsou shromažďovány v jímkách zem. družstva 
a pak vyváženy. 

 Celkový průměrný denní přítok splaškových vod na ČOV: 
    Q24 = 43480 l.d-1, tj. 43,5 m3. d-1 
  
 

Maximální denní přítok splaškových vod na ČOV: 
 

Qd = Q24 x kd  
( kd - koeficient denní nerovnoměrnosti)  
 
= 43,5 x 1,5 =  65,25 m3. d-1 

 
Výpočet množství dešťových vod 

 
Množství dešťových vod ze současně zastavěného území je předmětem této kapitoly. Dešťové vody jsou 
svedeny do jednotné kanalizace nebo přímo do otevřených příkopů. 

 
Množství dešťových vod se stanoví podle vzorce: 
 

Q = φ x S x i 
 

Kde      
 

  -φ je součinitel odtoku, zpracovatel stanovil vzorový hektar, který odpovídá navrženému 
využití území, a odvodil z něj průměrný součinitel odtoku v hodnotě 0,24 

  -S je sběrná plocha (ha) 
  -i intenzita 15 minutové srážky při periodicitě 0,5 , tj. 150 l.s-1.ha-1 
 

Qh = 0,24 x 31,9 x 150 
Qh =  1148,4 l.s-1 

 
Navržené řešení není v souladu PRVKOK, jedná se však o obec, kde se předpokládá 

s výstavbou ČOV a dobudováním kanalizace až po roce 2015. Do této doby bude PRVKOK 
aktualizován a uveden do souladu s ÚPO Žákovice. 

(konzultováno s paní Kubišovou – OŽP KÚ Olomouc) 
 
Odpadové hospodářství 
Likvidace komunálního odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a odvozem mimo 

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

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

Orientační výpočet množství odpadu od obyvatelstva: (pouze pro bytový fond) 
-počet obyvatel    260 osob 
-odpad     0,55 kg.d-1 
-hmotnost na 1 m3   0,8 t 
-celkem odpadu za den   0,18 m3 
-celkem odpadu za rok   65,2 m3 
 
Množství nebezpečných odpadů není možné stanovit. Tato bilance bude upřesněna až na 

základě konkrétních investičních záměrů. 
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Odpad musí být separován – tříděn již u původců – právnické, fyzické osoby, popř. obec. Obec 

na základě vyhlášky bude proto požadovat třídění odpadů obyvatelstvem. Za tímto účelem jsou v řešeném 
území umístěny sběrná stanoviště separovaného odpadu (za kulturním domem). Stanoviště musí být 
veřejně přístupné s obsluhou nebo bez obsluhy.  

Zpracovatel doporučuje  stabilizovat umístění kontejnerů na sběr separovaného odpadu. Dále 
je navrženo několik míst pro umístění kontejnerů na separovaný odpad papír, textil a sklo. Rozmístění 
kontejnerů je zakresleno v grafické části ÚPD. 

 
Likvidace odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a následným odvozem mimo řešené 

území. Na řešeném území se skládkování odpadu nenavrhuje. 

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

individuálnímu odvozu je přistavení velkoobjemového kontejneru. 
• Provést rekultivaci staré skládky ve východní části řešeného území 

Doporučit lze též rozšíření sortimentu ve sběru tříděného odpadu (např. o papír, textil). 
 
Zásobování elektrickou energií 
Stávající vzdušné vedení VN 22 kV– je stabilizováno. Návrh nepředpokládá přeložky VN-22kV. 
Stabilizovat stávající rozmístění trafostanic, realizovat navržené posílení tranformátorů 

stávajících trafostanici obce v návaznosti na rozvojové záměry územního rozvoje. 
Současný stav(počet) trafostanic v součinnosti s návrhovými prvky koncepce zásobování obce 

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

Realizovat rozšíření rozvodů NN v návaznosti na navržené lokality územního rozvoje. 
Systém rozvodů elektrické energie – NN a VN realizovat podle výkresu Energetiky a spojů. 
 
Návrh: 

Návrhová bilance potřeby elektrické energie: 
ÚPO obce Žákovice mění volné plochy na rozvojové plochy pro bydlení. 
Vstupní údaje pro výpočet návrhové bilance: 
 
Budovy pro bydlení: 
Elektrizace bytů                                    stupeň A 
Max. soudobý příkon bytu                     7,00 kW 
Soudobost pro skupinu bytů                  dle ČSN 33 2130, Příloha 2  
Elektrizace bytů                                    stupeň B 
Max. soudobý příkon bytu                    11,0 kW 
Soudobost pro skupinu bytů                 dle ČSN 33 2130, Příloha 2 
 

                   Byty             Podnikatelské aktivity       Výpočtový výkon Stavební 
   Plocha    Počet    Pb     β             m2    Pp     (W/m2)               kW 

1001 2 11,0                   8,40 

1002 5 7,0              13,25 

1003 4 7,0              10,60 

1004/0026 1 11,0                                    4,20 

1005/0027 1 7,0                2,65 

1006 2 11,0                8,40 

1007 1 7,0                  2,65 

1008 2 11,0                8,40 
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1009 1 7,0                2,65 

          Σ   19  0,38             61,20 

*pozn: plochy č. 1004 a 1005 jsou ponechány v návrhové bilanci i když jsou již zastavěny-ve fázi 
rozestavěnosti. Objekty jsou ve fázi hrubé stavby, proto nejsou ještě napojeny na distribuční síť. 
 
Stávající rezervovaný výkon                                                              188,00 kW 
 
Plochy bytové zástavby                                                                       61,20 kW  
Veřejné osvětlení                                                                                  2,00 kW    
Celkem                                                                                            251,20 kW 
 
Při  konečném   výpočtovém  výkonu  251,20  kW  v cílovém roce 2015 by  stávající  transformátory obce 
byly vytíženy na 78,50 % jejich jmenovitého výkonu a nevzniká potřeba zvyšovat výkon trafostanic.  
 

 
Zásobování teplem 

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

Palivo – energetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat využití zemního plynu pouze 
s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie jen v nezbytné míře. 
 
Návrh: 

Obec Žákovice je zásobena zemním plynem, proto navržené řešení počítá s využití zemního 
plynu v rozsahu celého řešeného území.  

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

Plynofikované zdroje v řešeném území budou osazovány kotli s vysokou účinností a nízkým 
obsahem NOX ve spalinách. 

Palivo – energetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat využití zemního plynu pouze 
s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie, a to jen v nezbytné míře. 

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

Zásobování plynem 
ÚPD respektuje stávající rozvody STL, vč. přivaděče ze Soběchleb. Po obci navrhuje rozšíření 

stávajícího rozvodu STL plynovodu v rámci výstavby nových lokalit. 
V ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby při provádění pravidelné údržby a 

při odstraňování poruch nebyla ničena příp. poškozována. 
 
Návrh: 
Návrh řešení ÚPO respektuje vybudované plynovodní řady. V rámci řešení navrhujeme 

rozšíření plynovodní sítě STL v návaznosti na realizaci navrhované výstavby tak, aby bylo zásobováno 
plynem celé zastavěné území obce včetně navržených ploch k zastavění. Řešení předpokládá napojení 
areálu zemědělské výroby na STL plynovod. 
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Bilance potřeby plynu pro stávající a navržené objekty bydlení, vybavenosti a výroby 
(odborný odhad zpracovatele ÚPO) 

-vychází z metodiky směrnice č. 12 ČPP 

Průměrná spotřeba plynu Druh použití 

m3.rok-1.odb.-1 Qm3.hod-1.odb.-1 Q1m3.hod-1.odb.-1.souč. 

Příprava jídel (vaření) 150 1,2 0,19 

Příprava TUV (ohřev) 500 2,2 0,36 

Vytápění RD 3000 2,8 1,53 

Součet   2,08 m3.hod-1 

 

Potřeba plynu: 
(kvalifikovaný odhad zpracovatele ÚPD) 
 
A) Obyvatelstvo 
 
Obyvatelstvo celkem:  

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 
82odb., stav+návrh 163,2 281550 
celkem 163,2 m3.h-1 281550 m3.r-1 

 
B) Maloodběry 

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 
OÚ 
Kulturní dům 
 

 15000 
28000 

 
celkem 25 m3.h-1 43000 m3.r-1 

Výpočet potřeby plynu v plochách výrobních bude upřesněn (pro neznalost případných aktivit) 
v následné předprojektové dokumentaci jednotlivých investičních záměrů. 

 
C) Velkoodběry 

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 
Uvažovaná výroba v ploše 
zem.výr. a SO 

12 29000 

celkem 12 m3.h-1 29000 m3.r-1 

D) Rekapitulace bilance 

 Počet odběratelů tis. m3/r m3/hod. 

obyvatelstvo 

maloodběry 

velkoodběry 

82 

2 

1 

281,550 

43,000 

29,0 

163,2 

25 

12 

Celkem:  353,55 200,2 

Celkový předpokládaný odběr zemního plynu: 353,55 tis. m3/r. 
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Veřejné osvětlení 
Stávající koncepce VO nebude v zásadě měněna, při rekonstrukci el. energie doporučuji 

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

 

Státní telefon 
V současné době je obec Žákovice plně telefonizována. Stávající stav umožňuje napojení 

návrhových ploch na stávající rozvody telef. sítě.  

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

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

 Pro nově navrhovaná území budou rozvody místního rozhlasu  rozšířeny. 

 

Kabelová televize 
Řešení ÚPO neuvažuje s rozvody kabelové televize, jejich situování v území je však 

přípustné. 
 

Dálkové kabely 
V řešeném území se nachází dálkové kabely a zařízení , které jsou ve správě 

ČESKÉHO TELECOMU, a.s. 
-DK Přerov – Hranice, trasovaný podél silnice III/43724 
-DOK Bystřice p.H. – Dřevohostice, trasovaný podél silnice III/43811 a dále podél 

III/43726 
Uvedené trasy dálkových kabelů musí být respektovány. 
 
Radioreléové spoje 
Katastrálním územím obce Žákovice neprochází RR trasa. 
 
Na k.ú. Žákovice nejsou umístěny žádné základnové stanice mobilních operátorů. 

 
 

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

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

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

Navrhované řešení územního plánu obce Žákovice předpokládá následující ovlivnění životního prostředí 
obce: 
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Vlivy na ovzduší 

Územním plánem jsou navrhována taková opatření k ochraně kvality ovzduší v obci, která by 
měla zajistit minimálně zachování stávající kvality ovzduší, případně její postupný růst. 

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají, takže by měl být garantován princip, že 
nedojde ke zhoršení kvality ovzduší nad přípustnou míru. 

 
V rozsahu podrobnosti ÚPO je garantován princip, že v místech, kde kvalita ovzduší vyhovuje imisním 
limitům nedojde ke zhoršení nad přípustnou míru a v místech, kde imisní limity jsou překračovány (a to 
včetně limitů pro ekosystémy) se kvalita ovzduší zlepší. 

Vlivy na vodu 

Územním plánem jsou navrhována opatření směřující ke snížení zatížení povrchových 
i podzemních vod komunálními odpadními vodami. 

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají. 

Vlivy na půdu a reliéf 

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají. 

Vlivy na krajinu 

Územním plánem jsou navrhována opatření směřující k posílení celkové ekologické stability a 
estetické hodnoty krajiny, ke zvýšení biologické diverzity a k uchování přirozeného genofondu krajiny. 

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají. 

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

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

Ochrana z hlediska radonového nebezpečí 
Odvozená mapa radonového rizika České republiky (1:200000) vydaná ÚÚG v roce 1990 – zařazuje 
území obce Žákovice do oblasti nízkého radonového rizika. Tento obecný vývod musí být v souladu s ust. 
§6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě provádění stavby s obytnými 
nebo pobytovými místnosti vždy upřesněn stanovením radonového indexu (tj. v současnosti používaný 
termín pro radonové riziko) na konkrétním pozemku. Radonový index pozemku je definován  v § 94 
vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, jeho stanovení na pozemku zjišťuje ten, kdo navrhuje 
umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, 
toto stanovení mohou provádět pouze držitelé povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 
V souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí ochrana 
staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi proti pronikání radonu z podloží odpovídat zjištěnému 
radonovému indexu pozemku. Pokud se stavba s obytnými nebo pobytovými místnostmi umísťuje na 
pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu 
z geologického podloží. při navrhování a provádění ochrany staveb proti pronikání radonu z geologického 
podloží se postupuje podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. 
 
 

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

Použitá metodika 

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

 

Struktura půdního fondu v území 

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

 

Ž Á K O V I C E plocha  
(ha) 

podíl ploch  
(%) 

Výměra celkem 560,72 100,0
0 

Zemědělská půda celkem 486,22 86,71 
z toho orná půda  

zahrady 
ovocné sady 
trvalé travní porosty 

434,11 
13,72 

2,84 
35,55 

77,42 
2,45 
0,51 
6,34 

Lesní pozemky 24,78 4,42 
Vodní toky a plochy 8,73 1,56 
Zastavěné plochy 9,40 1,68 
Ostatní plochy 31,59 5,63 

Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda zabírá v katastru takřka devět desetin z celkové 
výměry a je v převážné míře zorněna. Ostatní kultury mají řádově menší zastoupení.  

Bonitované půdně ekologické jednotky 

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

l. místo - Klimatický region 

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

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

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

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

Převážná část katastrálního území Žákovice leží v klimatickém regionu T3 - teplém, mírně 
vlhkém, v kódu BPEJ označeném číslicí 3. Jihovýchodní cíp katastru zasahuje do klimatického regionu 
MT3 – mírně teplého až teplého, vlhkého, nížinného.označeného číslicí 6. 

Z hlavních půdních jednotek se zde nacházejí: 
06 – Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech 

(jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným 
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orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu. Nacházejí se 
v menší rozloze severně od obce. 

07 - Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě 
černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často 
povrchově periodicky převlhčované. Nacházejí se v severovýchodní části katastru. 

08 - Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i 
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše 
větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez 
skeletu a ve vyšší sklonitosti. Nacházejí se v severní polovině katastru.  

14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových 
hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, 
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. Dominantní půdní typ v území, 
zejména v jižní a severozápadní části. Na těchto půdách je situována značná část současně 
zastavěného území obce. 

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i 
pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slipech, flyši, tercierních 
sedimentech a podobné, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středné 
skeletovité, často i slabě oglejené. Nachází se v malém rozsahu při severní hranici katastru. 

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středné 
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsi, se sklonem k převlhčení. Nachází se 
v jihovýchodní části katastru v trati Hrabina. 

54 - Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě 
pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a 
jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), těžké 
až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi. Nacházejí se v nevelkém rozsahu 
v severní polovině území. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé. Pás těchto půd v nivě Moštěnky prochází od východu k západu napříč 
katastrem. Zasahuje rovněž část zastavěného území obce. 

Z hlediska agronomického je kvalita zemědělské půdy v řešeném území průměrná. Nejcennější 
pozemky, zařazené do I. třídy ochrany, se nacházejí jižně od obce. Rovněž půdy v daném klimatickém 
regionu s nadprůměrnou produkční schopností ve II. třídě ochrany se nacházejí v jižní části řešeného 
území, ale také se táhnou v pásu od východu k západu napříč katastrem a zasahují zastavěné území 
obce. V severní polovině katastrálního území se nacházejí lokality půd podprůměrné kvality se IV. 
stupněm ochrany. Převážnou část řešeného území však pokrývají půdy střední kvality ve III. třídě ochrany, 
a to včetně části zastavěného území obce. 

 

Investice do půdy 

V minulosti bylo v katastrálním území Žákovice na značné části zemědělsky\ 
obhospodařovaných pozemků (cca 355 ha) vybudováno odvodnění. Meliorační detail je v majetku 
vlastníků pozemků.  

Územní plán navrhuje výstavbu na odvodněných plochách jen minimálně. Při realizaci výstavby 
v takových lokalitách je potřeba prověřit funkčnost zařízení, aby v případě jeho poškození nedošlo 
k podmáčení širšího okolí stavby. 

 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

V území je zemědělská prvovýroba zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu.  
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Hlavní výrobní funkci má v obci zemědělský podnik Žákovická s.r.o., která se zabývá rostlinnou 
i živočišnou výrobou. Část areálu živočišné výroby západně od obce využívá pro chov skotu (188 ks) i jiné 
činnosti. V areálu je rovněž drůbežárna s kapacitou 20 000 brojlerů, v současné době prázdná. 
Společnost rovněž chová 80 jalovic v objektu jihovýchodně od farmy.  

Kromě společnosti Žákovická působí v areálu soukromý zemědělec pan Křížek, který zde, 
kromě jiných činností, chová 15 dojnic. 

Protože se uvažuje o obnovení chovu drůbeže na farmě v Žákovicích, byly při orientačním 
výpočtu PHO v areálu zohledněny nejen stávající počty chovaných zvířat, ale i předpokládaný počet 20 
000 brojlerů. Takto stanovené PHO tvoří kružnici o poloměru 221 m a zasahuje objekty trvalého bydlení. 
Pro objekt kravína jihovýchodně od farmy bylo orientačně stanoveno PHO o poloměru 74 m. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je v převážné většině sloučena do velkých 
celků orné půdy, ponejvíce v užívání Žákovické s.r.o. 

V území nebyl zpracován projekt komplexní pozemkové úpravy a ani se o jeho zpracování 
doposud neuvažuje. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Pro zajištění ekologické stability v řešeném území je součástí předkládané dokumentace návrh 
místního ÚSES, vycházející z předchozích dokumentů (generel lokálního ÚSES pro k.ú. Žákovice v rámci 
širšího území – 1993, územní plán VÚC Olomoucká aglomerace – 1997), které upřesňuje a doplňuje. 

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

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán navrhuje v Žákovicích lokality záboru zemědělské půdy pro: 

• bydlení v rodinných domech, 
• smíšenou funkci výroby, služeb a bydlení, 
• technické vybavení, 
• dopravu, 
• sídelní zeleň, vodohospodářská opatření,  
• ÚSES. 

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

Územní plán se v maximální možné míře vyhýbá návrhu výstavby na odvodněných pozemcích, 
ačkoliv výměra těchto ploch je velice vysoká. Na odvodněná území je situována pouze lokalita B/9 a 
částečně na ně zasahují lokality T/1 a PV/1. Před zahájením výstavby v těchto lokalitách je nutné prověřit 
funkčnost odvodňovacího zařízení, aby při jeho poškození nedošlo k podmáčení širšího okolí lokality. 

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

Územní plán navrhuje v řešeném území lokality ke změně funkčního využití celkem 7,23 ha 
pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 5,44 ha, 
zbývající výměra bude využita jako zahrady u objektů bydlení. 

Dimenzování ploch bydlení je provedeno na základě předpokládané demografické prognózy. 

Lokalita B/1 - plocha o celkové rozloze 0,34 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů při 
severním okraji obce. Je tvořena zahradami ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy 
činí cca 0,04 ha. 
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*lokalita je navržena v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Jedná se o plochu při silnici 
III.třídy. Vhodné je napojení na inženýrské sítě. 

Lokalita B/2 - plocha o celkové rozloze 0,58 ha, určená pro výstavbu 4 rodinných domů  
v centrální části obce. Je tvořena zahradami ve II. a III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,08 ha. Vhodné je napojení na inženýrské sítě. 

*jedná se o zastavění volných ploch v zastavěném území obce. Navržené řešení zkompaktní a 
doplní urbanistickou strukturu obce bez nároků na expanzi mimo zastavěné území. 

Lokalita B/3 - plocha o celkové rozloze 0,24 ha, určená pro výstavbu 4 rodinných domů v jižní 
části. Je tvořena zahradami ve II. a III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,08 
ha. 

*jedná se o zastavění volných ploch v zastavěném území obce. Navržené řešení zkompaktní a 
doplní urbanistickou strukturu obce bez nároků na expanzi mimo zastavěné území. Vhodné je napojení na 
inženýrské sítě. 

Lokalita B/4 – NEOBSAZENO. Plocha je již zastavěna. 

Lokalita B/5 - NEOBSAZENO. Plocha je již zastavěna. 

Lokalita B/6 - plocha o celkové rozloze 0,30 ha, určená pro výstavbu 2 rodinných domů při jižní 
hranici obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,04 ha. 

*jedná se o lokalitu v těsné návaznosti na zastavěné území obce a v těsné návaznosti na 
plochu B/5, která bude v nejbližší době zastavěna. Vhodné je napojení na inženýrské sítě. 

Lokalita B/7 - plocha o celkové rozloze 0,10 ha, určená pro výstavbu rodinného domu v jižní 
části obce. Je tvořena 0,04 ha orné půdy ve II. třídě ochrany a 0,06 ha nezemědělských pozemků. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,02 ha. 

*jedná se o lokalitu v zastavěném území obce na pozemku, kde je v současnosti objekt stodoly, 
které je nevyužit a ve špatném stavebním stavu. Vhodné je napojení na inženýrské sítě. 

Lokalita B/8 - plocha o celkové rozloze 0,34 ha, určená pro výstavbu rodinného domu při 
severovýchodní hranici obce. Je tvořena zahradami ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,02 ha. 

*lokalita je navržena v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Jedná se o plochu při silnici 
III.třídy. 

Lokalita B/9 - plocha o celkové rozloze 0,25 ha, určená pro výstavbu rodinného domu při 
západní hranici obce. Je tvořena ornou půdou ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,02 ha. Lokalita je situována na odvodněných pozemcích. 

*jedná se o lokalitu v soukromém vlastnictví reálného investora. V současné době uvažuje o 
zpracování projektové dokumentace na RD. Vhodné je napojení na inženýrské sítě. 

Lokalita S/1 - plocha o celkové rozloze 0,73 ha, určená pro smíšenou funkci bydlení a výroby 
v západní části obce. Je tvořena 0,57 ha zahrad ve II. a III. třídě ochrany a 0,16 ha nezemědělských 
ploch. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

*jedná se o lokalitu v Op zemědělské výroby, ve které je nepřípustné umisťovat stavby pro 
bydlení. Plocha je vhodná pro drobné podnikání, služby a řemesla v návaznosti na stabilizované bydlení, 
situované při návsi. Řešení předpokládá, že v tomto prostoru může vzniknout místní ekonomické základna 
s předpokládaným vznikem nových pracovních příležitostí. 

Lokalita T/1 – plocha o celkové rozloze 2,19 ha, určená pro vybudování čistírny odpadních vod 
západně od obce. Je tvořena 1,78 ha orné půdy a trvalých travních porostů ve II. a III. třídě ochrany a 0,41 
nezemědělských ploch. Zabrána bude veškerá výměra zemědělské půdy. 

*jedná se o plochy pro vybudování čistírny odpadních vod – biologických rybníků (nutno 
vybudovat tři biologické rybníky). Plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající síť účelových komunikací 
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a s minimálním zásahem do scelených ploch zemědělské výroby. Plocha je určena pro vybudování tří 
biologických rybníků. Součástí záboru ZPF je vybudování protipovodňové hráze. 

Plochy pro komunikace a dopravu většinou napojují navržené plochy urbanizovaného 
území na stávající dopravní skelet řešeného území.  

Lokalita D/1 - plocha o celkové rozloze 0,08 ha, určená rozšíření stávající účelové komunikace 
na místní obslužnou komunikaci v severovýchodní části obce. Je tvořena 0,06 ha zahrad ve II. a III. třídě 
ochrany a 0,02 ha nezemědělských ploch. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

Lokalita D/2 – plocha o celkové rozloze 0,04 ha, určená pro rozšíření stávající účelové 
komunikace na místní obslužnou komunikaci v návaznosti na návrhové lokality B/5 a B/6 při jižní hranici 
obce. Je tvořena ornou půdou a zahradami ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita D/3 – plocha o celkové rozloze 0,12 ha, určená pro výstavbu místní obslužné 
komunikace v návaznosti na návrhovou lokalitu B/3 v jižní části obce. Je tvořena zahradou ve II. a III. třídě 
ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita D/4 – plocha o celkové rozloze 0,15 ha, určená pro výstavbu účelové komunikace 
v návaznosti na návrhovou lokalitu T/1 (ČOV) v západní části obce. Je tvořena trvalými travními porosty 
ve II. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita Z/1 – plocha o celkové rozloze 0,34 ha, určená pro výsadbu veřejné zeleně v jižní části 
obce. Je tvořena 0,13 ha trvalých travních porostů ve II. třídě ochrany a 0,21 ha nezemědělských ploch. 
Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. 

*jedná se o lokalitu na rekultivované skládce. Plochu není možné zastavět, proto je v místě 
navržena plocha sídelní zeleně v návaznosti na obytnou zástavbu-jako rekreační plocha. 

Lokalita PV/1 – plocha o celkové rozloze 2,18 ha při určená pro výstavbu protipovodňové 
nádrže na bezejmenném levostranném přítoku Moštěnky jižně od obce. Jedná se o 1,86 ha orné půdy a 
trvalých travních porostů ve II. a III. třídě ochrany a 0,32 ha nezemědělských pozemků. Zabrána bude celá 
výměra zemědělské půdy. Plocha je částečně situována na odvodněné pozemky. 

*jedná se o protipovodňové opatření na které byla již zpracována projektová dokumentace pro 
stavební povolení. Protipovodňové nádrže bude řešit problém přívalových extravilánových vod z jižní části 
řešeného území. 

Lokalita PV/2 – plocha o celkové rozloze 0,43 ha při určená pro výstavbu protipovodňové 
nádrže na bezejmenném levostranném přítoku Moštěnky jižně od obce. Jedná se o 0,43 ha trvalých 
travních porostů ve  III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. Plocha je celá 
situována na odvodněné pozemky. 

Lokalita V/1 – plocha o celkové rozloze 5,42 ha při určená pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. 
Jedná se o konkrétní záměr stavebníka, který má připravenou projektovou dokumentaci a po schválení 
územního plánu bude svůj záměr ihned realizovat. Jedná se o 5,42 ha orné půdy ve  III. třídě ochrany. 
Zabrána bude celá výměra zemědělské půdy. Plocha je celá situována na odvodněné pozemky. V rámci 
výstavby fotovoltaické elektrárny (konkrétní zábor dle PD pro územní řízeníú bude zabrána jen nejnutnější 
plochy ZPF, tj., pouze v místě betonových patek či základů, ostatní plocha zůstane stále jako ZPF. V ÚP 
je však pro výpočet bilance záborů ZPF z důvodu ploch pro výrobu bilancována celá plocha. 

 

*jedná se o protipovodňové opatření na které byla již zpracována projektová 
dokumentace pro stavební povolení. Protipovodňové nádrže bude řešit problém přívalových 
extravilánových vod z jižní části řešeného území. 

 
PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF PRO PRVKY ÚSES 

Zábory pro realizaci základních prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)  byly vyhodnoceny pouze orientačně. 
Konečné výměry a lokalizace lze upřesnit pouze při realizaci pozemkových úprav, kde jsou prvky ÚSES 
součástí polyfunkční kostry.  
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Interakční prvky budou realizovány pouze jako případná změny kultury opět v rámci komplexních 
pozemkových úprav - zejména v rámci cestní sítě a protierozních opatření. 
Návrh územního plánu předpokládá pro ÚSES vynětí celkem 36,99 ha ploch, které jsou součástí ZPF, a to 
cca 14,53 ha pro realizaci biocenter, 9,85 ha pro biokoridory a 12,61 ha pro interakční prvky. 

 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených 
předpokládaným záborem ZPF 

 
BPEJ třída ochrany BPEJ třída ochrany 

3.07.10 III. 3.58.00 II. 
3.08.10 III. 6.14.40 III. 
3.14.10 III. 6.43.00 I. 

 

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

Označení 
lokality, 

výměra lokality 
Účel záboru 

Vztah k zastavěnému 
území 

Kód 
BPEJ, 
kultura 

Výměra 
ZPF(ha) 

Třída 
ochrany 

ZPF 

B/1  bydlení v RD    3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  zahrada 0,34   
           

    vým ěra  lokality    0,34   

0,34   z toho zábor    0,04   

B/2  bydlení v RD    3.14.10  III 
    v zastavěném území  zahrada 0,44   

       3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,14   
           

    vým ěra  lokality    0,58   
0,58 

  
z toho zábor  

  
0,08 

  

B/3  bydlení v RD    3.14.10  III 
    v zastavěném území  zahrada 0,14   

       3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,10   
           

    vým ěra  lokality    0,24   

0,24   z toho zábor    0,08   

B/6  bydlení v RD    3.14.10  III 
     mimo zastavěné území  orná 0,13   
       zahrada 0,17   
           

    vým ěra  lokality    0,30   

0,3   z toho zábor    0,04   

B/7  bydlení v RD 
  
 3.58.00  II 

    v zastavěném území  orná 0,04   



Územní plán Žákovice – Návrh 

Ing.arch. Stanislav Vrubel, architektonický atelier, Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov             03/2009   

29 

 

           

    vým ěra  lokality    0,04   

0,1   z toho zábor    0,02   

B/8  bydlení v RD 
  
 3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  zahrada 0,34   
           

    vým ěra  lokality    0,34   

0,34   z toho zábor    0,02   

B/9  bydlení v RD    3.14.10  III 
≈    mimo zastavěné území  orná 0,25   
           

    vým ěra  ZPF celkem    0,25   
0,25 

  
z toho zábor  

  
0,02 

  

S/1  smíšená funkce    3.14.10  III 

    v zastavěném území  zahrada 0,36   

       3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,21   
           

0,73   zábor    0,57   

T/1  ČOV    3.08.10  III 

≈    mimo zastavěné území  orná 0,55   
       TTP 0,08   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,35   
       TTP 0,80   
           

2,19   zábor    1,78   

D/1  místní komunikace    3.14.10  III 

    v zastavěném území  zahrada 0,01   
     mimo zastavěné území  zahrada 0,01   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  zahrada 0,01   
       TTP 0,03   
           

0,08 
  zábor    0,06 

  

D/2  místní komunikace 
  
 3.58.00  II 

     mimo zastavěné území  orná 0,02   
       zahrada 0,02   
           

0,04 
  zábor    0,04 

  

D/3  obslužná komunikace    3.14.10  III 
    v zastavěném území  zahrada 0,10   

       3.58.00  II 
    v zastavěném území  zahrada 0,02   
           

0,12 
  zábor    0,12 

  

D/4  účelová komunikace 
  
 3.58.00  II 
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     mimo zastavěné území  TTP 0,15   
           

0,15 
  zábor    0,15 

  

Z/1  sídelní zeleň    3.58.00  II 
    v zastavěném území  TTP 0,13   
           

0,34 
  zábor    0,13 

  

PV/1  protipovodňová nádrž 
  
 3.14.10  III 

≈    mimo zastavěné území  orná 0,03   
       TTP 0,68   

       3.58.00  II 
     mimo zastavěné území  orná 0,05   
       TTP 1,10   
           

2,18 
  zábor    1,86 

  

PV/2  protipovodňová nádrž    3.14.10  III 
≈    mimo zastavěné území  TTP 0,02   

       6.14.40  III 
     mimo zastavěné území  TTP 0,41   
           

0,46 
  zábor    0,43 

  
V/1 

Plocha výroby 
Mimo zastavěné území 

3.07.10 
Orná půda 

 
III 

≈ 
    

 
 

 zábor   5,42 
 

Výměra navrhovaných lokalit záboru ZPF celkem     12,65   

Reálný zábor ZPF celkem   10,86   
      

≈ - lokalita se nachází na odvodněných pozemcích    
      

 
 
 

Zábory pro ÚSES: 

 

Zábor ZPF 

Označení prvku 
ÚSES Účel záboru 

Celková 
výměra prvku 

(ha) Kultura 
BPEJ, třída 

ochrany 

Dotčená 
výměra ZPF 

(ha) 

 3.14.10 (III) BC 1  lokální biocentrum 7,94  orná, TTP 
 3.58.00 (II) 

5,87

 3.06.10 (III) BC 2  lokální biocentrum 3,12  orná 
 3.07.10 (III) 

3,12

BC 3  lokální biocentrum 2,91  orná  3.58.00 (II) 2,91
BC 4  lokální biocentrum 2,94  TTP  3.58.00 (II) 

3.14.10 (III) 
2,94

BC 5  lokální biocentrum 24,92  bez záboru ZPF 
 3.14.10 (III) BK 2  lokální biokoridor 1,71  orná 
 3.43.10 (III) 

1,71
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 3.07.10 (III) 
 3.08.10 (III) 
 3.14.00 (II) 
 3.14.10 (III) 

BK 3  lokální biokoridor 5,23  orná, TTP 

 3.54.11 (IV) 

4,36

 3.06.10 (III) 
 3.07.10 (III) 

BK 4  lokální biokoridor 2,65  orná 

 3.08.10 (III) 

2,65

BK 5  lokální biokoridor 1,24  bez záboru ZPF 
BK 6  lokální biokoridor 0,08  bez záboru ZPF 

 3.14.10 (III) BK 7  lokální biokoridor 2,95  orná, TTP 
 3.58.00 (II) 

0,22

 3.07.10 (III) BK 8  lokální biokoridor 0,82  TTP 
 3.58.00 (II) 

0,09

BK 9  lokální biokoridor 1,50  TTP  3.14.10 (III) 0,10
 3.14.10 (III) 
 3.43.10 (III) 

IP 1  interakční prvek 3,50  TTP 

 3.58.00 (II) 

3,50

 3.14.10 (III) IP 8  interakční prvek 6,63  orná, TTP 
 3.58.00 (II) 

4,31

IP 20  interakční prvek 4,12  sad, TTP  3.14.10 (III) 2,40
IP 22  interakční prvek 0,52  bez záboru ZPF 
IP 23  interakční prvek 1,02  bez záboru ZPF 

 3.14.10 (III) 
 3.58.00 (II) 
 6.14.40 (III) 

IP 24  interakční prvek 5,83  TTP 

 6.43.00 (I) 

2,40

Celkem 79,63    36,58
      

 

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

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

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Výměra lesů v k. ú. Žákovice je podle aktuálních údajů katastru nemovitostí pouze 24,78 ha. 
Z toho vyplývá i nízká lesnatost území – 4,42 %. Na celkové výměře lesů v katastru se nejvíce podílí lesní 
celek v jižní části katastru (v údolí Libosvárky a v navazujících svazích). Zbývající plochy lesa připadají na 
několik málo drobných remízů v různých částech katastru (např. u výletiště jižně od obce či v údolí 
Dolnonětčického potoka v severozápadní části katastru). 

Všechny lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských. 

V lesích řešeného území jsou i přes celkově malou rozlohu zastoupeny porosty různých 
věkových stupňů. Druhová skladba všech lesních porostů katastru je přírodě blízká až téměř přirozená. 
Všechny lesy mají charakter smíšených listnatých porostů s minimálním až nulovým podílem jehličnanů. 
K nejhojněji zastoupeným dřevinám patří dub letní, lípa, habr, bříza, ve vlhčích až podmáčených polohách 
i jasan a olše.  

Navrhovaná opatření 

V souvislosti se začleněním všech lesních porostů katastru do návrhu ÚSES bude třeba 
zachovat (eventuálně dále přibližovat přírodnímu stavu) přírodě blízkou až přirozenou dřevinnou skladbu 
porostů.  
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Nové plochy lesů nejsou v územním plánu navrhovány. Vzhledem k výrazně nízkému 
zastoupení lesa na území katastru je možno některé stávající i navržené plochy krajinné zeleně 
(především v rámci biocenter) alternativně pojmout jako navržené plochy lesů.  

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

Navrhované řešení územního plánu obce Žákovice nepředpokládá žádný zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

 


