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1. Obyvatelstvo a bytový fond  

1.1. Obyvatelstvo 

1.1.1. Vývoj obyvatelstva v minulosti 

Grymov (něm. Grimmsthal - Grimmovo údolí – pojmenovaný po dlouholetém správci tršického 

panství I. T. Grimmovi) byl založen v r. 1787 a vznikl rozdělením radslavského dvora v rámci 

raabizační reformy. Až do svého založení bylo dnešní grymovské území součástí Radslavic. Budovy 

zdejšího dvora byly rozděleny do 11 usedlostí a dalším 13 usedlostem byla vyměřena stavební místa. 

Později byly ke Grymovu připojeny: Vrbovec (hospoda + převoznictví) a Hloží (mlýn). V roce 1794 

zde žilo 91 obyvatel, v r. 1835 již 143 obyvatel. 

Křivka nárůstu počtu obyvatel měla převážně stoupající charakter s kulminačním bodem v roce 

1945, kdy měla obec více než 200 obyvatel. Poté dochází k postupnému poklesu až na 136 obyvatel 

v r. 2001. Následující tabulka zachycuje vývoj počtu obyvatel v Grymově za uplynulých cca 130 let. 

Tab. 1.1.1. Vývoj počtu obyvatel za období let 1869 - 2001 

Rok Počet obyvatel Počet domů 

1869 159 36 

1880 196 34 

1890 194 35 

1900 191 33 

1910 187 37 

1921 195 37 

1930 190 39 

1945 ~ 200 44 

1950 175 44 

1961 187 48 

1970 163 48 

1980 143 48 

1991 135 48 

2001 136 47 

 

Graf  1. Srovnání vývoje počtu obyvatel a počtu bytů 

(v letech 1880-2001) - Grymov
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Graf 2. Dlouhodobý vývoj obyvatelstva obce Grymov

 za období let 1869-2001

120

140

160

180

200

1
8

6
9

1
8

8
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
1

1
9

3
0

1
9

5
0

1
9

6
1

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
1

2
0

0
1

rok

p
o

č
e
t 

o
b
y

v
a
te

l

 
 

 

1.1.2. Prognóza obyvatelstva 

Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyva-

telstva by měl počet obyvatel v Grymově spíše stagnovat. Jedná se však o pokles obyvatel přirozenou 

měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj zvrátit ve prospěch celkového 

přírůstku obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že Grymov má v současnosti vyčerpány veškeré možnosti 

pro výstavbu nových bytových jednotek, a že stávající bytový fond není dostupný (nebo je jen obtížně 

dostupný) pro nové zájemce, budou stabilizace, případně další nárůst nového obyvatelstva, závislá 

právě na nové výstavbě bytů v rodinných domech. Proto bude nezbytně nutné navrhnout dostatečný 

počet územních rezerv pro výstavbu, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností jak 

stabilizovat obyvatele v místě a tím zároveň i zamezit pokračujícímu poklesu počtu obyvatel. 

Demografická prognóza bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva a s ní spojené přirozené 

obměně a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. 

Velmi důležitým bude i faktor přirozeného pohybu obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří 

pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla, s tím spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky 

občanské vybavenosti. 

Uvažovaný počet obyvatel (optimistická prognóza) 

2001 (dle sčítání obyvatel) .................................................................................................... 136 obyv. 

2010 ....................................................................................................................................... 150 obyv. 

2020 ....................................................................................................................................... 170 obyv. 
 

1.1.3. Zdůvodnění navrhovaných ploch bytovou výstavbu 

Porovnáním výše uvedeného textu dospějeme k závěru, že přestože bude počet obyvatel přirozenou 

měnou v řešeném území narůstat, územní plán navrhuje značný počet územních rezerv pro bytovou 

výstavbu, který překračuje momentální potřebu. Je tomu tak z několika důvodů: 

 Navržené územní rezervy zcela jistě nebudou realizovány v bilancovaném období ÚPN (do r. 

2020), jedná se tedy o koncepční rozvoj obce v horizontu cca 50 let. Obecně lze konstatovat, že 

výtěžnost navržených ploch v územních plánech se pohybuje cca okolo 20%. Územní plán tedy 

naznačuje hranice zastavitelnosti sídla v dlouhodobém horizontu. 
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 Z celkové koncepce řešení je patrné, že právě tyto navržené plochy jsou pro bydlení vhodné, a to 

jednak ve vztahu k okolní zástavbě, jednak proto, že jinde není možnost tyto plochy navrhnout (viz 

např. limity území apod.). 

 V současnosti není možno určit v jakém pořadí budou jednotlivé lokality realizovány. Většina 

lokalit je navržena na tzv. zelené louce, tzn. že tato území nejsou dosud zainvestována a bude 

teprve nutné provést jak projekční (urbanistické studie, regulační plány), tak inženýrskou přípravu 

(sítě) daných území, která dosud nemohla být provedena, protože tyto plochy nebyly určeny k 

zastavění. 

 Plochy navrhované k bytové zástavbě nebudou určeny pouze pro obyvatele z Grymova, ale i pro 

zájemce z  okolí  

 Jako optimální cílová velikost Grymova se jeví sídlo s celkový počtem cca 200 obyvatel. 

1.1.4. Urbanistická rezerva 

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 5 % z 

navrhovaného počtu obyvatel Z uvedené tabulky vyplývá, že v řešeném území je navržen dostatečný 

počet bytů i pro pokrytí urbanistické rezervy. 

Tab. 1.1.2. Navrhovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 

Rok 2010 2020 

Navrhovaný počet obyvatel 150 170 

Urbanistická rezerva 5% 8 9 

Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 158 179 

 

1.2. Bytový fond 

1.2.1. Současný stav 

Zástavba v Grymově je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními řadově řazenými 

zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími dojdomy a izolovanými rodinnými do-

my. Hlavní funkcí je bydlení doplňované a chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním 

užitkových zahrad a záhumenků. Následující údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu 

dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 

1.2.2. Domovní fond  

Počet domů celkem ........................................................................................................................... 47 

z toho trvale obydlené ....................................................................................................................... 41 

z toho rodinné domy .......................................................................................................................... 41 

Počet neobydlených domů  ................................................................................................................. 6 

Z toho obydlen přechodně ................................................................................................................... 2 

Z toho slouží k rekreaci ....................................................................................................................... 1 

Z toho nezpůsobilý k bydlení .............................................................................................................. 1 

Počet objektů individuální rekreace 
1
 .................................................................................................. 0 

Rekreační chalupy nevyčleněné z bytového fondu 
2
 ........................................................................... 0 

Počet chalup vyčleněných z bytového fondu 
3
 .................................................................................... 0 

 

                                                           
1
 Pramen: Statistický lexikon obcí ČR- (SEVT; 1992) 

2
 Pramen: Statistický lexikon obcí ČR- (SEVT; 1992) 

3
 Pramen: Statistický lexikon obcí ČR- (SEVT; 1992) 
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1.2.3 Bytový fond  

Počet bytů celkem  ............................................................................................................................ 55 

Počet neobydlených bytů .................................................................................................................... 7 

Počet trvale obydlených bytů ............................................................................................................ 48 
 

Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti 

bytového fondu v uplynulých dvou dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná obložnost do 

r. 2020 - viz následující tabulka 

Tab. 1.2.1. Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel / byt v letech 1970 – 2001 

Rok  1970 1980 1991 2001 

Počet obyvatel 163 143 135 136 

Počet domů (trvale obydlených) 38 38 38 41 

Počet bytů (trvale obydlených) 50 43 46 48 

Průměrný počet obyvatel/byt 3,26 3,33 2,93 2,72 
 

Tab. 1.2.2. Potřeba bytového fondu v letech 2004 – 2020 

Rok 2010 2020 

Navrhovaný počet obyvatel 150 170 

Odhad průměrného počtu osob/byt 2,70 2,65 

Potřeba bytů v návrhovém období 56 64 

Přirozený úbytek bytového fondu 2 2 

Celková potřeba bytového fondu 58 66 

 

 

1.2.4. Údaje o plošných rezervách pro výstavbu rodinných domů 

Tab. 1.2.3. Navržené plochy bydlení 

Poř. č. Označení Plocha Lokalita Funkce Počet RD (bj.) 
4
 

1 B 1 0,844 K Vrbovci Bv
5
 4 

2 B 2 1,008 Humna u Vrbovce Bv 7 

3 B 3 1,232 Zahrady Bv 10 

4 B 4 0,065 Za obchodem Bv 1 

5 B 5 0,681 K Radslavicím Bv 6 

6 B 6 0,217 U mlýna  Bv 2 

 Celkem 4,047   30 

1.2.5. Celková bilance navrhovaného bytového fondu  

Počet domů celkem (2001) ..................................................................................................................... 47 

Počet bytů celkem (2001) ....................................................................................................................... 55 

Počet trvale obydlených domů (2001) .................................................................................................... 41 

Počet trvale obydlených bytů (2001) ...................................................................................................... 48 

Předpokládaný úbytek byt. fondu 2004 - 2020 ........................................................................................ 4 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť .............................................................................................. 30 

Navrhovaný počet bytů v území
6
, (do r. 2020)....................................................................................... 81 

Průměrný počet osob/byt (r. 2020) ...................................................................................................... 2,65 

Maximální kapacita území (do r. 2020) ..................................................................................... 215 obyv. 

                                                           
4
 Navrhované počty domů jsou pouze orientační  

5
 Plochy bydlení - individuální bydlení venkovského typu 

6
 Včetně neobydlených bytů, po odečtu předpokládaného úbytku bytového fondu (cca 4 b.j.) = 55 + 30 – 4 = 81 
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2. Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost je představováno rozmanitými subjekty, stavbami a účelně upravenými 

plochami, které jsou určeny pro veřejně prospěšné a nezbytné činnosti sloužící pro zabezpečování 

základních potřeb obyvatel obce a cizích návštěvníků. Občanská vybavenost je charakteristická velkou 

prostorovou mnohotvárností a provozní různorodostí.  

1. Charakteristika stávajícího občanského vybavení 

Školství a výchova 

 mateřská ani základní škola se v obci nenachází; děti toto zařízení navštěvují v Radslavicích 

Kultura a osvěta 

 Knihovna v objektu hasičské zbrojnice 

Tělovýchova a sport 

 malý sportovní areál s travnatým hřištěm a tenisovým kurtem v lokalitě Vrbovec severně od obce 

Zdravotní a sociální péče 

 V obci se nenachází žádné zařízení zdravotní péče. Základní lékařská pracoviště navštěvují občané 

v Prosenicích, odborná a specializovaná zařízení v Přerově. 

 V obci se rovněž nenachází žádné zařízení sociální péče 

Maloobchodní zařízení a služby 

 Smíšené zboží (Jednota) -  30 m
2
 prodejní plochy 

Ubytování a stravování 

 Tato zařízení se v obci se nenachází. 

Správa a řízení 

 Obecní úřad je umístěn ve víceúčelovém objektu Hasičské zbrojnice 

Církevní a ostatní zařízení 

 Obec je přifařena do Pavlovic, hřbitov je využívám v Radslavicích. 

 

Ostatní základní občanská vybavenost se nachází v sousedních obcích Radslavice a Prosenice, 

vyšší občanská vybavenost v Přerově. Stávající občanská vybavenost je Grymově zcela nedostačující, 

protože chybějí základní druhy vybavenosti, které tak vyžadují zvýšené saldo dojížďky. 

 

2. Návrh řešení 

V řešení je západním okraji obce navržena jedna plocha pro občanskou vybavenost (Op 1). 

Stávající disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a 

intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí stávajících objektů a ploch.  

Tab. 2.1. Navržená plocha občanské vybavenosti 

Poř. č. Označení Plocha Lokalita Funkce 

1 Op 1 0,179 U dvora Polyfunkční OV 

 Celkem 0,179   



 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE GRYMOV –  NÁVRH  –  E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

6 

3. Ekonomický potenciál území 

1. Základní údaje 

Počet trvale bydlících obyvatel celkem 
7
 .............................................................................................. 136 

Počet ekonomických (EA) obyvatel (abs.) ............................................................................................. 51 

Počet ekonomických (EA) obyvatel (v %.) ......................................................................................... 37,5 

Počet EA mužů ....................................................................................................................................... 26 

Počet EA žen .......................................................................................................................................... 25 

Počet vyjíždějících EA obyvatel ze sídla (abs.) ..................................................................................... 49 

Počet vyjíždějících EA obyvatel ze sídla (v %) .................................................................................. 96,1 

 

Téměř všichni ekonomicky aktivní obyvatelé vyjížděli v r. 2001 za prací mimo vlastní sídlo. 

Vyjížďka se uskutečňovala především do průmyslových závodů v Přerově a okolí. Část těchto obyva-

tel byla zaměstnána ve službách. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří nevyjížděli za prací, byli 

zaměstnáni zejména v ve službách a místních podnikatelských aktivitách.V obci se nenachází žádný 

výrobní areál. 

 

2. Zemědělská výroba 

V současné době velkovýrobně hospodaří v katastrálním území obce několik zemědělských 

subjektů: Moravská brána a.s., Prosenice (bývalé JZD), Ing. Vitoslavský (soukromý zemědělec) a Ing. 

Martínek (soukromý zemědělec). V katastru obce se nenachází žádné zařízení zemědělské prvovýroby. 

 

3. Lesní hospodářství 

V katastrálním území obce Grymov se nenachází žádné trvalé lesních porosty (pozemky určené 

k plnění funkcí lesa - PUPFL). V k.ú. Grymov se nenachází ani žádné lesní účelové zařízení. V územ-

ním plánu nejsou navržena žádá nová lesnická účelová zařízení. 

 

4. Průmyslová výroba, sklady a živnostenské provozovny 

V Grymově se nenachází žádné výrobní zařízení. Bývalý mlýn, který byl v minulosti částečně 

využíván i jako živnostenská provozovna, již slouží pouze pro bydlení. Vedle prodejny Jednoty je 

provozováno malé zámečnictví. 

 

5. Návrh řešení územního plánu 

V územním plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu. 

                                                           
7
 Podle výsledků sčítání obyvatel v roce 2001 
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4. Rekreace a cestovní ruch 

 

1. Charakteristika řešeného území 

Řešené území k.ú. Grymov leží na západním okraji Moravské brány, cca 4 km východně od 

Přerova. Reliéf má charakter roviny podél široké nivy řeky Bečvy. Niva je široká až 2,5 km s různými 

stupni nivy a přilehlými terasovými plošinami, vystupujícími jen nepatrně nad nivu a zčásti i dnes 

ovlivněnými vysokými povodněmi. Dle výškové členitosti má reliéf charakter roviny s členitostí 

kolem 5 metrů. Území se vyznačuje intenzívní zemědělskou výrobou. Katastrální území má rozlohu 

104 ha, přičemž orná půda zaujímá cca 75 % výměry. Vegetace je redukována většinou jen na 

doprovodnou řeky Bečvy .V k.ú. Grymov se nenachází žádné lesní porosty. Jádro zástavby tvoří úzká 

návesní ulicovka s delší osou orientovanou ve směru JZ - SV. Zástavba si dosud částečně uchovává 

původní urbanistickou stopu i měřítko zástavby. 

 

2. Rekreace dlouhodobá 

Pro tento druh rekreace nejsou v území vytvořeny příhodné podmínky. V obci se nenachází žádný 

objekt rekreace, je zde pouze evidováno 10 domů, které nejsou trvale obydlené. V budoucnu by snad 

mohly být některé domy převedeny k rekreačnímu využívání, i když obec není příliš vhodná pro 

dlouhodobou rekreaci. 

 

3. Rekreace krátkodobá - víkendová 

Krátkodobou rekreaci lze provozovat ve výše uvedených objektech, které nejsou trvale obydleny. 

 

4. Rekreace krátkodobá - každodenní 

Tato rekreace je uspokojována: 

 neorganizovanou a organizovanou sportovní činností ve sportovním areálu v lokalitě Vrbovec, 

případně v nejbližším okolí obce 

 zahrádkařením na pozemcích u rodinných domků a přilehlých záhumenkách 

 formou vycházek do okolí 

 rybařením na řece Bečvě 
 

5. Návrh řešení 

V územním plánu nejsou navrženy žádné lokality pro výstavbu rekreačních objektů ani žádné 

plochy pro zahrádkářské osady. 
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5. Doprava 

 

Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Grymov napojena na hlavní silniční síť, tvořenou 

silnicí I/47 (vede severozápadně od obce), prostřednictvím silnice III/434 15. 

Hromadná přeprava osob je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami Connex Morava a.s. 

Ostrava. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Prosenice ležící na železniční trati 

č.270 Bohumín - Přerov – Česká Třebová ve vzdálenosti 3 km. Na katastr obce zasahují ochranná 

pásma vojenského letiště v Bochoři u Přerova. Doprava dálniční, železniční ani vodní v řešeném 

území své zájmy nemají. 

1. Silniční doprava 

Katastrálním územím obce Grymov prochází pouze silnice III/434 13, která je zařazena do ostatní 

silniční sítě. 

 III/434 13 .................................................................... Kozlovice - Grymov 

a) Silnice III/434 13 

přichází na katastr města z jihozápadu od Kozlovic v přímé v rovinatém území s minimálními 

podélnými sklony. Na jižním okraji Grymova jsou na silnici dva směrové protisměrné oblouky. Na ně 

navazuje přímý úsek s jedním pravým obloukem. Trasa končí na styčné křižovatce se silnicí III/434 

15. Nová živičná vozovka je šířky 7 m. Trasa silnice je stabilizovaná. 

b) Silniční ochranná pásma 

jsou stanovena pro území mimo zastavěnou část obce v souladu se zněním Silničního zákona č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích“ (§ 30 Silniční ochranná pásma) a prováděcí vyhlášky č. 

104/1997 Sb., z nichž vyplývá vzdálenost hranice pásma od osy vozovky nebo od osy přilehlého 

jízdního pásu: silnice III. třídy - 15 m 

c) Kategorie a funkční zařazení 

Na základě stanoviska Ředitelství silnic a dálnic České republiky Brno se budou silnice v extra-

vilánu upravovat v souladu s ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a v intravilánu v odpoví-

dajících kategoriích dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ v těchto kategoriích a 

funkčních třídách: 

 Silnice III/434 13……………..…S 7,5/80 ……………B 2 - sběrná 
 

d) Dopravní zátěž 

Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti v 

roce 2000", které prováděla brněnská pobočka Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Sčítání 

bylo provedeno na silnici III/434 15 (na sčítacím stanovišti 7-5050). Toto sčítání platí i pro silnici 

III/434 13. Pro sledovaný rok 2010 jsou použity přepočtové koeficienty T=1,29, O=1,69 a M=0,9.  

Tab. 5.1. Roční průměrná denní intenzita za 24 hod (RPDI). 

silnice stanoviště Rok T O M S nd nn 

III/434 13 7-5050 
2000 862 3 344 45 4 251 247 37 

2010 1 112 5 618 41 6 771 394 59 
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Tab. 5.2. Použité symboly k tabulce č. 5.1 

T těžká motorová vozidla a přívěsy S součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hodin 

O osobní a dodávkové automobily nd průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.) 

M jednostopá motorová vozidla nn průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.) 

 

2. Místní komunikace 

Na průjezdnou páteřní silnici navazují dvě místní komunikace. Jedná se o cestu u autobusové 

zastávky (živice 4,5 m) a cesta k tenisovým kurtům (živice, 3 – 4 m). Jejich trasy jsou stabilizovány. 

V rámci nové zástavby je navržena plocha pro novou místní obslužnou komunikaci zajišťující 

přístup k navrženým plochám bydlení B2 a B3. Na nově vznikajících křižovatkách v rámci ploch 

individuálního bydlení v rozvojových lokalitách budou zajištěny dostačující rozhledové poměry dle 

příslušných ČSN. 

Tab. 5.3. Navržené plochy pro ostatní dopravu  

Poř. č. Označení Druh plochy lokalita Plocha v ha 

1 D 1 Místní komunikace Humna u Vrbovce 0,122 

 Celkem   0,122 

 

3. Hromadná autobusová doprava 

Bude i nadále zajišťována pravidelnými autobusovými linkami (Connex Morava a.s. Ostrava): 

920 017 Přerov – Velký Újezd – Město Libavá - Kozlovice ....................... (21/20 spojů) 

920 057 Lipník n. B. – Přerov .......................................................................... (3/2 spoje) 
 

V řešeném území je pouze jedna autobusová zastávka: 

Grymov, kaple……………………přístřešek, zastávkový pruh 

Docházková vzdálenost 500 m (cca izochrona desetiminutové docházkové vzdálenosti) pokrývá 

celou zástavbu obce. 

4. Pěší provoz 

Základní pěší provoz se odehrává na oboustranných chodnících vedoucích podél silnice III/434 13 

a cesty k tenisovým kurtům. Dále se používají vozovky místních a účelových komunikací. 

V zastavěném území obce se podél silnice III/434 13 a v souvislosti s úpravami místních komunikací 

dle potřeby doplní systém chodníků a stezek s dlážděným nebo živičným povrchem. 

5. Cyklistická doprava 

Obec Grymov se nachází v rovinatém území vhodným pro cyklistickou dopravu. V obci není 

samostatná cyklistická stezka. Cyklisté používají vozovky silnic i místních komunikací. Při severním 

okraji katastru obce je po silnici III/434 15 Proseničky – Radslavice je vedena dálková cykloturistická 

trasa č. 5. Olomouc – Přerov – Starý Jičín. Nejsou navržena žádné nové plochy pro cyklostezky. 

Cyklisté budou i nadále využívat všechny stávající komunikace. 

6. Doprava v klidu 

se dělí na dvě základní skupiny - odstavování a parkování osobních vozidel. 

Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské vybavenosti, 

zaměstnání nebo bydlení. Parkování je umožněno před obchodem se smíšeným zbožím (2 stání). 
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Kromě toho se parkuje na místních komunikacích tam, kde to místní podmínky umožňují. V rámci 

nové výstavby se vybuduje dostatečný počet stání v souladu s požadavky ČSN 73 6110 pro stupeň 

automobilizace 1:3.  

Nové parkování se vybuduje u hřiště - cca 8 stání (v rámci stávajícího areálu). Nejsou navrženy 

žádné nové lokality pro výstavbu garáží. 

Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. V obci se jedná 

především o garážování v rámci rodinných domů. 

7. Účelová doprava 

Na katastru obce se nachází několik nezpevněných polních cest do šířky 1,5 až 2,5 m. Jejich trasy 

jsou stabilizované. Nové trasy byly vymezeny v rámci zpracování komplexní pozemkové úpravy v r. 

2003. V řešení nejsou navrženy žádné další plochy pro nové účelové komunikace. 

8. Hluk ze silniční dopravy 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. s platností od 1. 

července 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty 

hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 

A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro 

denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k předpisu.  

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování 

sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z 

roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. 

Pro potřeby ÚPO byly použity jako podklad pro výpočet hluku z dopravy "Metodické pokyny", 

zpracované VÚVA Praha - urbanistické pracoviště Brno v roce 1991. 

Pro Grymov byly pro starou i novou zástavbu stanoveny podél silnice III/434 13 tyto limitní hranice 

hluku:  

 denní doba (06 - 22 hod) -  70 db(A)/55 db (A),  

 noční doba (22 - 06 hod) - 60 db(A)/45 db (A).  
 

Pro výpočet hluku byla použita výpočtová rychlost 50km/hod. Hluk byl počítán v zastavěném 

území pro pohltivý terén a rok 2010. 

Tab. 5.4. Hluk ze silniční dopravy 

         d 

Úsek doba sklon n F1 F2 F3 X Y 50 60 45 55 

III/434 13 
den < 2 257 2,45 1,06 1 667 68,2 - 13,5 - 47 

noc < 2 37 2,45 1,06 1 96 59,8 15,5 - 62 - 

 

Tab. 5.5. Použité symboly k tabulce č. 5.4 

F1 
Faktor vlivu rychlosti dopravního proudu a % podílu 

nákladních vozů Y 
Hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy 

vozovky 

F2 Faktor vlivu podélného sklonu nivelety komunikace n Průměrná hodinová intenzita (den, noc) 

F3 Faktor vlivu povrchu vozovky d50 Hranice území, v němž LAeg > 50 dB (A) 

X Výpočtová veličina LAeg Ekvivalentní hladina hluku 

 

Z hodnot získaných dopravním sčítáním vyplývá, že silnice III/434 13 procházející obcí převádí 

velké množství tranzitní dopravy, která je do obce naváděná již ze silnice I/47 tak, aby vozidla jedoucí 



 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE GRYMOV –  NÁVRH  –  E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

11 

v trase Lipník n.B. - Hulín nezajížděla do středu Přerova. Ke snížení intenzity dopravy může dojít až 

po dobudování sítě dálničních a rychlostních komunikací, které odvedou tranzitní dopravu mimo 

obytná území sídel, včetně Grymova.  

Nadlimitní hluková hladina ze silniční dopravy zasahuje část stávající obytné zástavby podél 

páteřní silnice. Protože zde nelze, s ohledem na charakter zástavby, vybudovat protihlukové stěny, 

bude vhodné ve stávající zástavbě zasažené nadlimitním hlukem osadit vhodné okenní a dveřní 

výplně, které mohou snižovat pronikající hluk až o 30 d\b\)a). 

Nově navržené lokality bydlení B5 a B6 jsou pouze podmíněně využitelné, a to až do doby, kdy 

dojde buď ke snížení intenzity dopravy, nebo budou učiněna taková opatření, která budou bezpečně 

eliminovat hlukovou zátěž a související negativní účinky z dopravy. Pokud budou splněny závazné 

ukazatele legislativních předpisů, platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, může dojít k zastavění předmětných lokalit. 

9. Letecká doprava 

Na řešené území zasahuje pásmo vodorovné roviny letiště Přerov. Jedná se o ochranné pásmo 

omezující výšku zástavby. Tato výška je v jihozápadní části katastru 344,0 m n.m. (to je cca 125 m 

nad terénem). 



 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE GRYMOV –  NÁVRH  –  E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

12 

6. Vodní hospodářství 

6.1. Zásobování vodou 

6.1.1. Současný stav 

Objekty bytové zástavby, objekty občanské a technické vybavenosti obce Grymov jsou v současné 

době zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, jejímž provozovatelem je obec Radslavice 

Zdrojem vodovodního systému Radslavice – Grymov jsou místní zdroje situované v katastrálním 

území obce Radslavice - kopaná studna „S1“ DN 1700, hloubky 7,60 m, vydatnosti 4,50 l/s (je 

čerpáno 2,20 l/s) a vrt „Ra-1“ hloubky 14,0 m a vydatnosti 1,10 l/s. Celkové odebírané množství je 

3,30 l/s. Hygienické zabezpečování vody je prováděno dávkováním chlornanu sodného a to ve zdroji - 

v kopané studni, v závislosti na čerpání pitné vody. Výtlačným řadem ze zdroje je pitná voda 

dopravována do věžového vodojemu 100 m
3
 (Hydroglobus) 253,30/248,30 m n.m. Studna „S1“ má 

vyhlášena pásma hygienické ochrany a to 1. stupně, 2. stupně vnitřní a 2. stupně vnější. Vrt „Ra-1“ 

pásma hygienické ochrany vyhlášena nemá, byl vybudován jako provizorium.  

Zastavěné území obce Grymov, které se rozprostírá ve výškách 215 - 218 m n.m. je zásobováno 

pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. Pitná voda je od obce Grymov přiváděna přívodním řadem 

DN 150 z rozvodné vodovodní sítě obce Radslavice. Rozvodná vodovodní síť je vybudována DN 150 

a DN 100 z trub litinových. Tlakové poměry jsou vyhovující - max. hydrostatický tlak - 0,38 MPa. 

Požární zabezpečení obce je prováděno z požárních hydrantů veřejné vodovodní sítě.  

Problémem zásobování obcí Radslavice a Grymov je do budoucna nepostačující vydatnost stávají-

cích vodních zdrojů a zejména však kvalita vody, která nesplňuje hodnoty limitů stanovené platnou 

vyhláškou č. 252/2004 Sb. Pitná voda vykazuje zvýšený obsah železa (Fe - 0,90 mg/l, limit 0,20 mg/l ) 

a dusičnanů (NO3- - 68,6 mg/l, limit 50 mg/l). 

Obec Radslavice má vypracovanou projektovou dokumentaci - „Zdroj vody - technicko - 

ekonomická studie“ - HYDRO-EKO Ing. Zábranský F. (09/1996), která předkládá 7 variant řešení 

zásobování pitnou vodou vodovodního systému obcí Radslavice a Grymov. 

 

6.1.2. Výpočet potřeby pitné vody 

Výpočet  potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č.9/1973. Stávající počet obyvatel - k r. 

2001: 136 obyv., navrhovaný počet obyvatel k r. 2020 včetně urbanistické rezervy: 179 obyv. Max. 

kapacita území do r. 2020: 215 obyvatel. 

a) Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo 

1. Potřeba vody pro bytový fond 

Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230 l/obyv/den, je 

snížena dle čl. IV, odstavec 4 o 40 % (byty v RD, samostatné měření odběru vody pro každý byt ) na 

138 l/obyv/den. 

Qd byt. fondu  = 215 obyv x 138 l/obyv/den = 29,67 m
3
/den 

qd byt. fondu   = 0,34l/s 

2. Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost 

Specifická potřeba pitné vody ( obec do 1000 obyv.) ..................................... 20 l/obyv/den 

Qd vybav   = 215 obyv x 20 l/obyv/den = 4,30 m
3
/den 

qd vybav     = 0,05 l/s 
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b) Potřeba pitné vody pro obec Grymov 

Qd obyv   = Qd byt. fondu  + Qd vybav = 29,67 m
3
/den + 4,30 m

3
/den = 33,97 m

3
/den 

qd obyv    = 0,39/s 

Qm obyv   = Qd obyv x kd = 33,97 m
3
/den x 1,50 = 50,96 m

3
/den 

qm obyv   = 0,59 l/s 

qh obyv    = qm obyv  x kh  = 0,59 l/s x 1,80 = 0,90 l/s 
 

6.1.3. Návrh řešení 

Územní plán navrhuje zachování stávajícího systému zásobování pitnou vodou v souladu s 

dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“ – VODING s.r.o. 2004. 

Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti obce Grymov budou i nadále 

zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, jejímž provozovatelem je obec Radslavice. 

Zdrojem vodovodního systému Radslavice – Grymov jsou místní zdroje situované v katastrálním 

území obce Radslavice. Vzhledem k nepostačující vydatnosti stávajících vodních zdrojů a zejména 

však kvality vody, která nesplňuje hodnoty limitů stanovené platnou vyhláškou č. 252/2004 Sb. bude v 

návrhovém období jímací území rekonstruováno tak, aby vyhovovalo jak vydatností, tak kvalitou pitné 

vody. 

Stávající zástavba i navrhované lokality zástavby, které se rozprostírají ve výškách 214 - 218 m 

n.m. budou i nadále zásobovány pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. Navrhované lokality 

zástavby B1, B4, B5, B6 a Op1 budou zásobovány pitnou vodou ze stávající vodovodní sítě. 

Navrhované lokality zástavby B2 a B3 budou zásobovány pitnou vodou z navrhované rozvodné 

vodovodní sítě. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou i nadále vyhovující - max. hydrostatický tlak 

bude dosahovat hodnot do 0,40 MPa. Požární zabezpečení obce bude i nadále zajišťováno z požárních 

hydrantů veřejné vodovodní sítě.  

 

6.2. Odkanalizování 

6.2.1. Současný stav 

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která pokrývá celé současně zastavěné území obce. 

Kanalizace je ve správě obce Grymov. Splaškové odpadní vody, které jsou do kanalizace zaúsťovány 

po předčištění u nové zástavby v ČOV, u starší zástavby v septicích, ale i bez předchozího čistění, jsou 

odváděny kanalizačním sběračem DN 300, DN 400 a DN 500, který je vyústěn do recipientu, do 

vodního toku Bečva – významný vodní tok č. 669. Část bytového fondu má splaškovou kanalizaci 

zaústěnou do jímek na vyvážení. V lokalitě Vrbovec byly po katastrofální povodni v roce 1997 

vybudovány nové RD, které mají vlastní systém odkanalizování – odtok z ČOV je zneškodňován 

vsakováním. Problémem stávajícího kanalizačního systému je malý spád stokové sítě, zpětné vzdutí 

při vyšších stavech ve vodním toku Bečvě, není vybudována obecní ČOV. Obec nemá vypracovanou 

žádnou projektovou dokumentaci, která by řešila komplexní odkanali-zování obce včetně ČOV. 

6.2.2. Hydrotechnické výpočty 

a) Dešťové odpadní vody 

 Q =  . S . qs 

 kde    - odtokový součinitel pro různé kategorie zastavění 

  =  0,20 - 0,30 pro zastavěné plochy dle spádu 

 S - plocha v ha 

 qs - intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1 

 qs =  127 l/s/ha 
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b) Splaškové odpadní vody 

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou v kapitole 

Zásobování vodou. 

Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod 

Q24,m = 33,97 m
3
/den 

         =  0,39 l/s 

         =  1,42 m
3
/hod 

Průměrný bezdeštný denní přítok 

Q24 =  Q24,m  + QB = 33,97 m
3
/den + 33,97 m

3
/den x 0,15 = 

       =  39,07 m
3
/den 

       =  0,45 l/s 

       =  1,63 m
3
/hod 

Maximální bezdeštný denní přítok 

Qd  =   Q24,m x kd + QB  = 

       =  33,97 m
3
/den x 1,50 + 5,10 m

3
/den = 56,06 m

3
/den 

       =  0,65 l/s 

       =  2,34 m
3
/hod 

Znečistění splaškových odpadních vod 

počet EO = 215 obyv 

Q24 = 39,07 m
3
/den 

215 EO x   60 g BSK5/obyv/den    = 12,90 kg BSK5/den 

215 EO x   55 g NL/obyv/den        = 11,83 kg NL/den 

215 EO x 120 g CHSKcr/obyv/den = 25,80 kg CHSKcr/den 

Koncentrace znečistění splaškových odpadních vod 

330 mg BSK5/l 

303 mg NL/l 

660 mg CHSKcr/l 
 

6.2.3. Návrh řešení 

Územní plán navrhuje odkanalizování obce Grymov v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodo-

vodů a kanalizací Olomouckého kraje“ – VODING s.r.o. 2004 systémem oddílné kanalizace. Stávající 

kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod. Dešťové vody z navrhovaných lokality zástavby 

B2, B3 a B5 budou zaústěny do navrhovaných stok dešťové kanalizace. Dešťové vody z 

navrhovaných lokalit zástavby B1, B4, B6 a Op1 budou zaústěny do stávajících stok dešťové 

kanalizace. Na stávající dešťové kanalizaci, jejímž recipientem je řeka Bečva – významný vodní tok č. 

669, budou provedena opatření, která zabrání zpětnému vzdutí v dešťové kanalizaci při vyšších 

průtocích v řece Bečva. K odvádění splaškových odpadních vod ze stávající zástavby i z 

navrhovaných lokalit je navrhována splašková kanalizační síť, vyústěná do navrhované ČOV pro 215 

EO, která bude situována na levém břehu řeky Bečva - významného vodního toku č. 669. ČOV, jejímž 

recipientem bude řeka Bečva, bude navržena tak, aby její provoz nebyl při vyšších průtocích Bečvy 

těmi průtoky ovlivňován. 

6.2.4. Vodní toky a plochy 

Hlavním recipientem katastrálního území obce Grymov je vodní tok Bečva - významný vodní tok 

č. 669, který je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, závod Horní Morava, provoz Olomouc Jih. Řeka 
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Bečva, která tvoří severní a západní hranici katastrálního území obce Grymov, protéká korytem 

upraveným na převedení Q5 – Q100. Řeka Bečva má rozhodnutím ONV Přerov, odbor VLHZ pod č.j. 

Vod.746/89-235/1-Ha ze dne 22.6.1989 stanoveno v řkm 0,00 -52,90 záplavové území. Správce toku – 

Povodí Moravy s.p. Brno má zpracované nové záplavové území a to přibližně v rozsahu povodně 

z roku 1997, avšak dosud nepožádal o jeho stanovení. Povodní v roce 1997 bylo postiženo celé 

katastrální území obce Grymov. 

Správce vodního toku může (ve smyslu § 49vodního zákona) při výkonu správy vodního toku, 

pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků 

sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry. 

V souladu s dokumentací VÚC Olomoucké aglomerace je navrhováno vybudování protipovodňo-

vých opatření – vybudování ochranné hráze podél zastavěného území obce Grymov a vybudování 

prostoru řízení inundace – poldru, který je však situován mimo katastrální území obce Grymov. 
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7. Zásobování elektrickou energií 

7.1. Současný stav 

7.1.1. Sítě VN 22 kV 

Obec je zásobena z venkovního vedení VN 22kV č.9. Hlavní vedení je postaveno na betonových 

sloupech s částečným využitím ocelových mřížových stožárů, vodiče AlFe. Přípojka k trafostanici je 

provedena na betonových sloupech, vodiče AlFe. 

7.1.2. Elektrické stanice 22/0.4 kV 

Obec je zásobena následující elektrickou stanicí (trafostanicí): 

Tab. 7.1.1. Elektrické stanice v k.ú. Grymov 

Trafostanice - název Konstrukce Trafo Stav 

Grymov T3598 Grymov FeZn 400 250 kVA Vyhovující 

 

7.1.3. Distribuční síť NN 0.4 kV 

Distribuční síť nízkého napětí v obci je převážně venkovního provedení. Venkovní síť NN v obci 

využívá jako podpěrné body sloupy, dále konzoly a střešníky umístěné na objektech. Vodiče jsou 

AlFe, odběrná místa jsou připojena izolovanými závěsnými kabely, případně svody přes střešníky 

nebo konzoly. Ojediněle nově postavené objekty jsou napojeny zemními kabelovými přípojkami. 

Rekonstruovaná síť je v technicky vyhovujícím stavu. 

7.1.4. Odběratelé 

V obci není dominantní odběratel. Z ostatních odběrů jsou významnější objekty občanské vyba-

venosti. 

7.1.5. Veřejné osvětlení 

V obci převažuje rozvod VO na podpěrných bodech sítě NN. 

 

7.2. Návrh řešení 

7.2.1. Výchozí podklady 

Hlavním topným médiem v obci je zemní plyn. Nově realizované rodinné domy budou řešit vytá-

pění především zemní plynem s doplňkovým zastoupením elektrické energie. 

Počet rodinných domů  ...................................................................................................................... 41 

Počet bytových jednotek  .................................................................................................................. 55 

Navrhované RD  ................................................................................................................................ 30 
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Tab. 7.2.1. Stávající zástavba obce  

Charakteristika odběru počet P soud. 

stávající byty - současný odběr 50 140 kW 

stávající byty – předpokládaný nárůst  25 kW 

Celkem stávající byty  165 kW 

ostatní objekty v obci – stávající odběr  20 kW 

ostatní objekty v obci – předpokládaný nárůst  20 kW 

Obec celkem  205 kW 

 

Jako ostatní objekty jsou uvažovány odběrné místa napájení z distribučních trafostanic: živnosten-

ské provozovny, objekty občanské vybavenosti apod. 

 

Tab. 7.2.2. Navržená výstavba 

Charakteristika odběru počet P soud. 

Navrhované  RD 30 120 kW  

Celkem   120 kW 
 

Tab. 7.2.3. Celková rekapitulace 

Charakteristika odběru počet P soud. 

potřeba elektrického výkonu - stávající zástavby  205 kW 

potřeba elektrického. výkonu navrhované zástavby  140 kW 

Celková potřeba obce  345 kW 

 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že pro stávající zástavbu obce je transformační výkon vyhovu-

jící. Zajištění elektrické energie pro nově uvažované lokality výstavby RD a občanské vybavenosti 

bude řešeno v návaznosti na optimální provoz energetických rozvodů s tím, že je nutno navýšit 

transformační výkon. Toho bude dosaženo přezbrojením stávající trafostanice na výkon 400 kVA. 

 

7.2.2. Návrh zajištění elektrické energie pro ucelené lokality obytné výstavby 

Lokalita B 1 – K Vrbovci 

V této lokalitě bydlení (cca 4 RD) bude zajištění elektrické energie řešeno samostatnou kabelovou 

přípojkou z venkovních rozvodů NN, které budou rekonstruovány pro zvýšení přenosové schopnosti. 

Lokalita B 2 – Humna u Vrbovce 

V této lokalitě bydlení (cca 7 RD) bude zajištění elektrické energie řešeno z nově vybudovaných 

rozvodů NN, které budou napájeny z  trafostanice Grymov DTS 3598, která bude přezbrojena na 

výkon 400 kVA včetně  rekonstrukce rozvaděče NN pro umožnění napojení nových vývodů. Umístění 

RD  v této lokalitě musí respektovat venkovní vedení VN 22k VN zasahující do této lokality včetně 

ochranných pásem. Pro optimalizaci provedení a provozu nových energetických rozvodů bude vhodné 

řešit lokalitu B2 a B3 společně. 

Lokalita B 3 – Zahrady  

V této lokalitě bydlení (cca 10 RD) bude zajištění elektrické energie řešeno z nově vybudovaných 

rozvodů NN, které budou napájeny z  trafostanice Grymov DTS 3598, která bude přezbrojena na 

výkon 400 kVA včetně  rekonstrukce rozvaděče NN pro umožnění napojení nových vývodů. Umístění 

RD  v této lokalitě musí respektovat venkovní vedení VN 22 kV zasahující do této lokality včetně 

ochranných pásem. Pro optimalizaci provedení a provozu nových energetických rozvodů bude vhodné 

řešit lokalitu B2 a B3 společně. 
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Lokalita B 4 – Za obchodem 

V této lokalitě bydlení (1 RD) bude zajištění elektrické energie řešeno samostatnou přípojkou ze 

stávajících venkovních rozvodů NN. 

Lokalita B 5 – K Radslavicícm 

V této lokalitě bydlení (cca 6 RD) bude zajištění elektrické energie řešeno samostatnými přípoj-

kami ze stávajících venkovních rozvodů NN, které budou rekonstruovány pro zvýšení přenosové 

schopnosti. 

Lokalita B 6 – U mlýna 

V této lokalitě bydlení (cca 2 RD) bude zajištění elektrické energie řešeno samostatnými přípoj-

kami ze stávajících venkovních rozvodů NN. 

7.2.3. Rozvoj podnikatelské sféry 

Energetická soustava obce je navržena především na pokrytí požadavku současné zástavby a 

uvažované výstavby RD. Proto je nutno každý požadavek na elektrický výkon pro podnikatelskou 

činnost samostatně  projednat s provozovatelem této soustavy. 

7.2.4. Občanská vybavenost 

Lokalita – Op 1 

V této lokalitě v návaznost na další aspekty se předpokládá vznik objektu s energetickou náročností 

srovnatelnou s běžných rodinným domkem a napojením samostatnou přípojkou  ze stávajících 

rozvodů NN. 

7.2.5. Technická vybavenost 

Lokalita – Tc 1 

V této lokalitě určené k realizaci ČOV pro obec Grymov bude zajištění elektrické energie řešeno 

samostatnou přípojkou z venkovních rozvodů NN, které budou  rekonstruovány pro zvýšení přenosové 

schopnosti. 

7.2.6. Související problémy s elektrickými rozvody 

a) Vedení VN 22 kV 

Trasy hlavního vedení VN 9 jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich změnami. Vedení je 

nutno respektovat v souladu s platnými právními předpisy. 

b) Elektrické stanice VN/NN 

Umístnění stávající trafostanice v obci je vyhovující a není uvažováno s její změnou. Konstrukce 

trafostanice umožňuje osazení transformátoru vyšších výkonů – např. 400 kVA. V návaznosti na 

osazení nového stroje bude návazně upraveno jištění ze strany VN 22 kV a velikost hlavního jističe 

v rozvaděči NN. V případě nutnosti rozšíření pojistkových sad pro připojení nových vývodů bude 

provedena rekonstrukce rozvaděče NN. 
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8. Zásobování plynem a teplem 

8.1. Zásobování plynem 

8.1.1. Současný stav 

Obec Grymov je plně plynofikována. Zemní plyn je do obce dodáván z regulační stanice Prosenice 

1200/2/2-440, která je situována v areálu ZD Prosenice. Objekty obytné zástavby i objekty občanské a 

technické vybavenosti obce jsou zásobovány zemním plynem rozvodnou STL plynovodní sítí D63, 

D50, která je provozována pod tlakem 0,10 MPa. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány pomocí 

regulátorů AL.z-6U/AB. Plynárenské zařízení je ve správě Severomoravské plynárenské, a.s. 

8.1.2. Výpočet potřeby plynu 

 Počet b.j. z r. 2001 - 55 b.j., z toho trvale obydlených – 48 b.j. 

 Navrhovaný počet bytů v území do r. 2020 - celkem - 81 b.j. 

 v kategorii C - vaření + ohřev TUV + otop – max. hod spotřeba plynu 1,50 m
3
/hod, roční spotřeba 

3000 m
3
/rok 

a) potřeba plynu pro bytový fond 

81 b.j. x 1,50 m
3
/hod =     121,50 m

3
/hod 

81 b.j. x 3000 m
3
/rok =   243 000 m

3
/rok 

b) potřeba plynu pro maloodběr 

Je uvažována 10% z celkové potřeby plynu obce 

 

Potřeba plynu pro obec Grymov c e l k e m   134 m
3
/hod     267 300 m

3
/rok 

 

8.1.3. Návrh řešení 

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování obce zemním plynem – STL 

rozvodnou plynovodní sítí, provozovanou pod tlakem 0,10 MPa. Pro zásobování zemním plynem 

navrhovaných lokalit zástavby B2 a B3 je navrhováno rozšíření STL plynovodní rozvodné sítě. 

Navrhované lokality zástavby B1, B4, B5, B6 a Op1 budou zásobovány zemním plynem ze stávající 

STL plynovodní sítě. Jednotlivé nemovitosti budou zásobovány zemním plynem přes domovní 

regulátoru Al.z. 

 

8.2. Zásobování teplem 

Individuální bytová výstavba a zařízení občanské vybavenosti jsou teplofikovány formou lokálních 

topidel nebo blokových kotelen. 

K vytápění jsou používány všechny druhy dostupných energií tj. pevná paliva, zemní plyn a 

elektřina. Novější IBV a bytové domy jsou orientovány většinou na zemní plyn. Nově realizované RD 

budou řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. Část domácností, případně i 

některá zařízení, by mohla k vytápění používat i dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné 

štěpky, sláma, seno apod.), případně jiné alternativní zdroje energie. 
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9. Telekomunikační zařízení a spoje 

1. Telekomunikace 

Obec Grymov je začleněna do Olomouckého telefonního obvodu (58). Účastníci z Grymova jsou 

připojeni na vlastní úložným kabelem na hlavní telefonní ústřednu v Přerově. Místní telefonní síť je v 

Grymově řešena zemním kabelem. 

2. Dálkové kabely 

Katastrem obce prochází trasa dálkového kabelu, jehož trasa prochází podél silnice III/434 13 ve 

směru Přerov - Grymov. 

3. Radioreléové trasy 

Podle vyjádření Českých radiokomunikací a.s. Praha neprochází vzdušným koridorem katastru 

obce Grymov žádná radioreléová trasa Českých radiokomunikací a.s., ani zde není provozován žádný 

radiokomunikační objekt. 
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10. Nakládání s odpady 

1. Likvidace odpadů 

V obci Grymov je prováděn sběr komunálního odpadu a to do popelnicových nádob 110 l. 

Pravidelný svoz komunálního odpadu 1 x za měsíc je zajišťován Technickými službami města Přerov 

na řízenou skládku Žeravice II. V obci probíhá sběr tříděného odpadu - plastů, který je odvážen 

Technickými službami města Přerov a to dle potřeby. Sběr neskladného odpadu do velkoobjemového 

kontejneru probíhá 1 x ročně – je odvážen Technickými službami města Přerov. Nebezpečný odpad 

není v obci skladován, je odvážen firmou BIOPAS Kroměříž 2 x ročně v předem stanovených 

termínech. 

V souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje (09/2004) je 

navrhováno rozšíření primárního třídění odpadu od obyvatelstva a vytvoření podmínek ze strany obce 

pro toto rozšíření. 

 

2. Výpočet množství komunálního odpadu 

Qd    = 0,55 kg/obyv/den x 215 obyv = 118,30 kg/den 

 0,12 t : 0,80 t/m
3
 = 0,15 m

3
/den 

Qr      = Qd x 365 dnů = 118,30 kg/den x 365 = 43,20 t/rok 

 0,15 m
3
/den x 365 dnů = 55 m

3
/rok 

 

3. Skládky 

V katastrálním území obce Grymov se v minulosti nacházely dvě skládky - bývalý pískový důl, do 

kterého se vyvážel inertní a komunální odpad a bývalý důl cihlářských hlín, do kterého se vyvážel 

teplárenský popílek a komunální odpad. Obě lokality byly rekultivovány a jsou využívány pro země-

dělské účely. 
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11. Ochranná pásma a limity využití území 

1. Výstavba a infrastruktura 

a) Silniční ochranná pásma 

jsou stanovena pro území mimo zastavěnou část obce v souladu se zněním zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích (§ 30 Silniční ochranná pásma) a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

z nichž vyplývá vzdálenost hranice pásma od osy silnice nebo od osy přilehlého jízdního pásu dálnice 

či rychlostní komunikace: 

 silnice II. a III. třídy  ...................................................................................................................  15 m 
 

b) Ochranná pásma letiště 

Na řešené území zasahuje pásmo vodorovné roviny letiště Přerov. Jedná se o ochranné pásmo 

omezující výšku zástavby. Tato výška je v jihozápadní části katastru 344,0 m n.m. (to je cca 125 m 

nad terénem). 

c) Zařízení elektrizační soustavy 

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 

zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně zdraví a majetku osob. Ochranné 

pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení a činí dle zák. č.458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

Pro zařízení zřizovaná před 31.12.1994: 

 pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace ..................................................  10 m 

 u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí .................................................................................................................  10 m 

Pro zařízení realizovaná po 31.12.1994: 

 pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace ....................................................  7 m 

 pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro závěsná kabelová vedení ..........................................  1 m 
 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdá-

lenosti a činí: 

 u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí ...................................................................................................................  7 m 

d) Plynovodní sítě 

Ochranným pásmem, jímž je ochrana zařízení plynárenských sítí s ohledem na spolehlivost a 

bezpečnost jejich provozu, se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 

vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na obrys, které 

činí dle zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), na obě strany od půdorysu: 

 u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovod. přípojek v zastavěném území obce ......... 1 m 

 u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek  ............................................................................ 4m 
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e) Vodovodní řady a kanalizační stoky  

Důvodem limitování je bezprostřední ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok před poško-

zením. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizač-

ních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a dle zák. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), činí: 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně .....................................  1,5 m 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm .................................................  2,5 m 

f) Telekomunikační zařízení 

Podzemní telekomunikační vedení. Důvodem stanovení limitu je zajištění plynulosti a bezpečnosti 

provozu telekomunikačních kabelů a zařízení. V ochranném pásmu je zakázáno: zřizovat stavby, 

umísťovat jiná podobná zařízení nebo skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by 

znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup ke kabelům a ostatním zařízením anebo které by mohly 

ohrozit plynulost a bezpečnost jejich provozu. Zároveň je zakázáno bez souhlasu organizace, v jejíž 

zprávě je chráněný kabel, provádět zemní práce, které by mohly ohrozit kabely a zařízení a plynulost a 

bezpečnosti jejich provozu. Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí dle zákona 

č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,: 1,5 m od osy kabelu na každou stranu. 

 

2. Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek 

a) Ochranná pásma vodních toků  

Ve smyslu § 49 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), v platném znění, mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je to 

nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s 

korytem vodního toku, a to: u ostatních vodních toků, které nejsou vodními cestami dopravně 

významnými, nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry. Ve smyslu § 49 odst. 3) citovaného zákona 

může vodoprávní úřad pro dobu nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu stanovit k užívání 

i větší šířku pozemků při vodním toku, než je uvedeno v odstavci 2. 

b) Záplavová území  

 Řeka Bečva má rozhodnutím ONV Přerov, odbor VLHZ pod č.j. Vod.746/89-235/1-Ha ze dne 

22.6.1989 vyhlášeno v řkm 0,00 -52,90 záplavové území.  

 Povodní v roce 1997 bylo postiženo celé katastrální území obce Grymov. 

c) Protipovodňové hráze 

Podle 1. změny ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace je navrženo vybudování protipovodňových 

opatření – vybudování ochranné hráze podél celého zastavěného území obce Grymov. 

d) Plochy určené k zalesnění 

Podle 1. změny ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace je severozápadní část k.ú. Grymov, v rámci 

zajištění protipovodňových opatření na řece Bečvě, navržena jako plocha určená k zalesnění. 
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3. Ochrana přírody a krajiny 

a) Ochranné pásmo lesa 

Ochranné pásmo lesních porostů činí 50 m od okraje lesa a jeho účelem je zachování produkčních a 

mimoprodukčních funkcí lesa. 

b) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Ve výkrese Limity využití území je vyznačen prvek nadregionálního ÚSES, jímž je nadregionální 

biokoridor K 143 a ochranné pásmo (zóna) tohoto nadregionálního biokoridoru. 

c) Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) je dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny 

utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 

jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které 

zaregistruje podle § 6 orgán přírody jako významný krajinný prvek. V řešeném území k.ú. Grymov 

byly jako VKP vymezeny: vodní toky (řeka Bečva), údolní niva (celé k.ú. Grymov) a navržené plochy 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 

4. Ochrana kulturních hodnot 

a) Památkově chráněné objekty 

Do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR je v řešeném území zapsán: 

 hraniční kámen z r. 1768 na návsi před kaplí (parc. č. 135/1) zapsaný pod č. rej. 35789/8-407 

b) Archeologické lokality 

Celé řešené území obce Grymov je možno klasifikovat archeologického zájmu, na němž se vysky-

tují doložené i předpokládané archeologické lokality. Při zemních pracích v prostoru zástavby je třeba 

dodržet povinnost ohlášení zahájení prací oprávněné instituci, která zajistí prohlídku zemních prací a 

případnou záchranu narušených nálezů. Investor se v tomto případě řídí § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o 

státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a, zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 

staveb. řádu (§ 37, 39, 127), ve znění pozdějších předpisů 

 

5. Požadavky vyplývající ze zvláštních zájmů 

a) Zajištění zájmů obrany státu 

Pro řešené území k.ú. Grymov platí Generální souhlas vojenské správy, který naplňuje § 125 

zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění. V řešeném území obce Grymov se nenacházejí žádné objekty 

ani zařízení vojenské správy. 
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12. Územní systém ekologické stability 

1. Ekologická charakteristika řešeného území 

Řešené území k.ú. Grymov leží na západním okraji Moravské brány, východně od Přerova. Reliéf 

má charakter roviny podél široké nivy řeky Bečvy. Niva je široká až 2,5 km s různými stupni nivy a 

přilehlými terasovými plošinami, vystupujícími jen nepatrně nad nivu a zčásti i dnes ovlivněnými 

vysokými povodněmi. Dle výškové členitosti má reliéf charakter roviny s členitostí kolem 5 metrů. 

Území se vyznačuje intenzívní zemědělskou výrobou. Katastrální území má rozlohu 104 ha, 

přičemž orná půda zaujímá téměř tři čtvrtiny celkové výměry. Vegetace je redukována prakticky jen 

na doprovodnou zeleň řeky Bečvy .V k.ú. Grymov se nenachází žádné lesní porosty. 

Řešené území se nalézá v bezlesí, s dominantním zastoupením velkovýrobně obhospodařovaných 

ploch orné půdy. Původní louky se zde, až na malé plochy trvalých travních porostů v záhumenkovém 

hospodářství (drobná držba), nevyskytují. Část zemědělské půdy na severním okraji katastru byla v r. 

1997 poničena záplavami. V současnosti je toto území porostlé trvalými travními porosty, které jsou 

postupně doplňovány náletovou zelení. Na severovýchodním okraji katastrálního území leží vlastní 

obec. Jedná se o urbanizované plochy s větším či menším zastoupením zeleně, případně o plochy bez 

vegetace, které lze charakterizovat jako plochy ekologicky málo stabilní až nestabilní (stupeň 1-0). 

Tyto plochy přecházejí na západě a JV v zemědělsky velkovýrobně obhospodařované plochy orné 

půdy ( na JV také v ovocný sad). 

Ekologická stabilita výše uvedených ploch přechází od stupně 1 - velmi malá (plochy orné půdy) 

až malá - 2 (zahrady) až po stupeň 3 - středně stabilní (náletová zeleň podél bývalého mlýnského ná-

honu, část doprovodné břehové zeleně podél Bečvy, trvalé travní porosty s náletem na severním okraji 

katastru). Plochy velmi stabilní - stupeň 4 (polopřirozené lesní porosty, kvalitní náletové remízky, 

významná doprovodná břehová zeleň), resp. nejstabilnější, tj. stupeň 5 (přirozené lesní porosty a 

společenstva) se v řešeném území vůbec nevyskytují. 

Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny nejsou v řešeném území téměř 

žádné podmínky, a to hlavně v důsledku intenzívní zemědělské výroby, která zatím neumožňuje 

vytvoření spojité sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a jejich propojení s ekologicky 

stabilními lesními společenstvy. 

Celkově lze hodnotit vlastní území k.ú. Grymov jako velmi málo ekologicky stabilní až nestabilní. 

Orientačním koeficientem ekologické stability (KES) lze krajinu charakterizovat jako typ krajiny 

antropogenní (velmi silně ovlivňované člověkem). 

2. Biogeografické poměry 

Katastrální území Grymov náleží k provincii středoevropských listnatých lesů, podprovincii 

západokarpatské, západní část katastru je přiřazena k biogeografickému regionu kojetínskému, 

východní k biogeografickému regionu hranickému, hranice je dána především planární vegetační 

stupněm. Zájmové území představuje méně typickou část bioregionů a je reprezentováno především 

širokou nivou s luhy a olšinami. 

Potenciální vegetace kojetínského bioregionu je tvořena lužními lesy podsvazu Ulmenion 

(zejména Ficario-Ulmetum campestris), které na vyvýšených místech přecházejí do dubohabřin (svaz 

Carpinion). Primární bezlesí představovala pouze vodní vegetace. 

Přirozenou náhradní vegetaci na místě lužních lesů představovaly zaplavované louky svazu Alope-

curion pratensis, od jihu sem zasahovala vegetace svazu Cnidion venosi. Kolem vodních ploch je 

typická vegetace svazů Phragmition communis a Caricion gracilis. Ve vodách (zejména v minulosti) 

byla přítomna řada typů vegetace svazu Nymphaeion albae. 
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Flóra je spíše uniformní, s výskytem některých mezních prvků. Zasahují sem ještě některé druhy, 

splavené z vyšších poloh, např. kerblík lesklý (Anthriscus nitida), knotovka lesní (Melandrium 

sylvestre). Některé z nich, zejména kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), ladoňka časná (Scilla 

praecox) a hvězdnatec čemeřicový (Nacquetia epipactis), mají evidentní vztah ke Karpatům. Od jihu 

sem zasahují šišák hrálolistý (Scutellaria hastifolia), pryšec bahenní (Tithymalus palustris) a řeřišnice 

Mattioliho (Cardamine matthiolii). 

Fauna regionu je rozhodujícím způsobem pozměněna rozvinutým zemědělstvím, jehož vliv na 

krajinu silně oslabuje pronikání karpatského elementu. Ve zbytcích lužních a mokřadních prostředí 

přežívají korýši záplavových tůní (žábronožky, listonozi), přírodním prvkem významným zejména pro 

ptáky jsou obnovené rybníky. Bečva patří do parmového pásma. 

Významné druhy. Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus 

microps), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Ptáci: břehouš černoocasý (Limosa limosa), 

vodouš rudonohý (Tringa totanus), rybák obecný (Sterna hirundo), strakapoud jižní (Denrirocopos 

syriacus), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), moudivláček 

lužní (Remiz penduli-nus), ťuhýk menší (Lanius minor), havran polní (Corvus frugilegus). 

Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana dalmatina). Měkkýši: srstnatka huňatá (Trichia villulosa), 

vlahovka karpatská (Monachoides vicina), zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostoma), 

plamatka lesní (Arianta arbustorum), páskovka keřová (Cepaea hortensis), dvojzubka lužní 

(Perforatella bidens). Hmyz: šidélko přilbovité (Coenagrion mercuriale). Korýši: žábronožky 

Chirocephalus sp., listonozi Lepidurus sp. 

V hranickém bioregionu se potenciálně vyskytují dubohabrové háje (Carici pilosae-Carpinetum). 

Při úpatí nad údolím Bečvy jsou nevelké ostrůvky acidofilních doubrav (Genisto germanicae-

Quercium, zřejmě asociace Luzulo albidae-Quercetum). Podél Bečvy se táhnou měkké luhy svazu 

Salicion albae, při menšíc tocích jsou typické údolní luhy (Stellario-Alnetum glutinosae). 

V podmáčených sníženinách v nivě Bečvy jsou ojediněle přítomny fragmenty bažinných olšin svazu 

Almion glutinosae. Primární bezlesí chybí. 

V náhradní přirozené vegetaci fragmentárně doznívají semixerotermní trávobylinná společenstva 

svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. Na spoře zachovaných loukách se setkáváme s vegetací Arrhe-

nation, snad i Cynosurion. Vlhké louky náležejí svazu Calthion. Lemy, pokud jsou vyvinuty, náležejí 

svazu Trifolion medii, ojediněle jsou v krajině zachovány křoviny Prunion spinosae. 

Flóra je poměrně bohatá, tvořená obecnými druhy a kvantitativním zastoupením taxonů obecně 

rozšířených ve východní části ČR (včetně karpatských migrantů). K nim náležejí ostřice chlupatá 

(Carex pilosa), o. převislá (C. pendula), přeslička obrovská (Equisetum telmateia), hvězdnatec 

čemeřicový (Hacguetia epipactis), pryšec mandloňolistý (Tithymalus amygdaloides), svízel potoční 

(Galium rivale) vzácně kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a zapalice žluťuchovitá (Isopyrum 

thalictroides).  

Faunu bioregionu tvoří společenstva vysoce zkulturněných pahorkatin nejzápadnější výspy karpat-

ského oblouku. Jsou v ní částečně zastoupeny teplomilné prvky, a zejména lesní druhy karpatského 

předhůří. Hlavní tok Bečva patří do  parmového pásma. 

Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), vrápenec malý (Rhinolophus 

hipposideros). Ptáci: dytík úhorní (Burhinus oedicnemus), břehule řiční (Riparia riparia), hýl rudý 

(Carpodacus sideros) Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamadra salamandra), kuňka žlutobřichá 

(Bombina variegata). Měkkýši: srstnatka jednozubá (Trichia unidentata), řasnatka lesní (Macrogastra 

plicatula), skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida), s. lepá (H. faustina), hladovka chlumní (Ena 

obscura), vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus), vřetenatka nadmutá (Vestia turdiga), vlahovka 

karpatská (Monachoides vicina). 

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäslová, 1998) náleží řešené území do skupiny 

střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum). Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, 

druhově bohaté fytocenózy s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší 

(Alnus glutinosa, ve vlhčích typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou 

příměsí střemchy (Padus avium) nebo dubu letního (Quercus robur).  
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Také keřové patro je velmi pestré a místy velmi husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje Euonymus 

europaea, Fraxinus excelsior a Padus avium. Dobře zapojené je též bylinné patro s převahou hygrofyt 

a mezohygrofyt (Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia 

cespitosa, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Lysimachia vulgaris, Stachys sylvatica). 

Časté jsou též mezofyty (Brachypodium sylvaticum, Melica nutans, Poa nemoralis, Viola riviniana 

aj.). Nejčastějším druhem mechového patra, pokrývajícího místy až třetinu plochy, je Plagiomnium 

undulatum.   

 

3. Územní systém ekologické stability 

a) Širší vztahy 

Základním podkladem pro vymezení širších ekologických vztahů a zpracování lokálního ÚSES byl 

návrh Generelu regionálního ÚSES (Löw a spol., 1992) a ÚTP nadregionální a regionální ÚSES 

(Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno, 1996). Z hlediska širších vztahů probíhá na 

severním okraji řešeného území v užší nivě řeky Bečvy nadregionální biokoridor K 143. 

Na výše uvedený regionální ÚSES (v měřítku 1:50000) hierarchicky navazuje lokální ÚSES. Lokál-

ní ÚSES má v celém systému ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním působením 

biocenter, biokoridorů a interakčních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území zabezpečuje 

provázanost a funkčnost celého ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny je 

základním kamenem vyšších systémů a zároveň plní i funkci genetické zásobárny ke spontánnímu 

uchovávání regionálního genofondu volně žijících organismů. 

b) Návrh řešení 

Návrh ÚSES rámcově vychází z ÚPP „Generel lokálního systému ekologické stability - část okresu 

Přerov“ (11/1992) a je zpracováno v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA ve znění jeho 1. změny a 

komplexní pozemkovou úpravou (KPÚ) v k.ú. Grymov, která byla schválena v r. 2004. Na severním a 

západním okraji k.ú. Grymov je vymezena část trasy nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 143, na 

nějž je navázáno lokální biocentrum (LBC) BC 3. Vymezení tohoto LBC vychází z primárního 

požadavku na respektování navržených ploch určených k zalesnění (dle ÚPN VÚC OA ve znění jeho 

1. změny), který byl územně stabilizován ve schválené KPÚ. Kromě výše uvedených, nejsou, 

v řešeném území obce Grymov vymezována ani navrhována žádná další biocentra či biokoridory. 

V návrhu řešení jsou dále zapracovány navržené interakční prvky (IP 36 – IP 41), které byly převzaty 

z výše uvedeného generelu a v modifikované podobě zapracovány do návrhu KPÚ. 

c) Podmínky realizace lokálního ÚSES 

Vlastní realizace lokálního ÚSES je složitý, dlouhodobý a náročný proces postupné přeměny 

kulturní krajiny. Celý proces je třeba rozdělit na několik rovin a etap: 

 1.etapa: ochrana a údržba stávajících funkčních prvků ÚSES. Obnova jejich stávajícího složení ve 

prospěch přirozené druhové skladby. 

 2. etapa: postupná obnova těch prvků ÚSES, které v krajině již existují, ale nemají odpovídající 

stav. Jedná se hlavně o doplnění a obnovu břehových porostů vodních toků a ploch, obnovu 

vegetace na mezích a terénních hranách a ostatních neobhospodařovaných plochách. Dále postupná 

obnova druhové skladby lesních porostů v těch skupinách, které jsou navrženy jako prvky ÚSES. 

 3. etapa: zakládání prvků ÚSES formou výsadby nových porostů (stromů, keřů i TTP) 
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13. Etapizace výstavby 

 

Realizace zastavitelných území je rozvržena do tří etap, které nejsou časově specifikovány, ale 

vyjadřují míru připravenosti jednotlivých ploch k realizaci a jejich posloupnost. 

Tab. 13.1. Etapizace výstavby v k.ú. Grymov 

 I. etapa II. etapa III. etapa  

Bydlení 
B 1, B 2 (část), B 3 (část), 

B 4, B 5, B 6 
- 

B 2 (část), 

B 3 (část 

Občan. vybav. Op 1 - - 

Doprava - D 1 - 

Tech. infrastruktura - Tc 1 - 
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