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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Hlavní cíle řešení 

Jedním z nejdůležitějších cílů územně plánovací dokumentace je účinné zabezpečování účelného 

využívání území, stanovení zásad jeho organizace a vytváření předpokladů pro soulad všech přírod-

ních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Územní plán obce stanovuje urbanistickou koncepci, 

řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje 

základní regulaci území a vymezuje hranici zastavitelného území obce. 

1. Hlavní cíle řešení 

 řešení celého správního území obce 

 stanovení urbanistické koncepce pro územní přípravu, zabezpečující komplexní a koordinovanou 

výstavbu a přestavbu obce 

 vymezení základních směrů rozvoje obce  

 dosažení souladu spolupůsobení a vzájemného minimálního obtěžování jednotlivých urbanistic-

kých funkcí při respektování optimální prostorové organizace a kulturně historických hodnot území 

 stanovení funkčních regulativů činností v území 

2. Hlavní důvody pořízení nového územního plánu 

 Pro obec Grymov byl zpracována Směrný územní plán Grymov, který byl schválen v roce 1974. 

Dokumentace SÚP se však nedochovala, takže obec nemá žádnou platnou územně plánovací 

dokumentaci. 

 

2. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně pláno-
vací dokumentace 

1. ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace 

Katastrální území Grymov bylo řešeno Územním plánem velkého územního celku Olomoucká 

aglomerace. ÚPN VÚC OA byl schválen usnesením vlády ze dne 16.7.1997 č. 422. 28.11.2002 byla 

usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje schválena 1. změna této dokumentace. Z uvedeného 

ÚPN VÚC vyplývají pro území obce Grymov následující požadavky
1
:  

 respektování sledovaných zátopových území  

 respektování hranice rozlivu v r. 1997 

 respektování navržených ploch určených k zalesnění 

 respektování navržených ochranných hrází obcí 

 respektování nadregionálního biokoridoru K 143 

 

Tyto požadavky jsou zapracovány v podrobnosti územního plánu obce. Z toho vyplývá, že 

rámcové požadavky vyjádřené v grafické části ÚPN VÚC OA jsou přizpůsobeny mapovému 

podkladu, nad nímž je zpracován ÚPO Grymov. Pro k.ú. Grymov byla zpracována a schválena 

                                                           
1
 Dle ÚPN VÚC OA je na jižním okraji k.ú Grymov vedena stávající a navržená trasa VTL plynovodu. V r. 1994 

byla změněna hranice k.ú. Grymov, takže předmětné VTL plynovody jsou dnes vedeny na k.ú.Kozlovice. 
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komplexní pozemková úprava, která již zohlednila výše uvedené požadavky na zalesnění některých 

ploch v rámci navržených protipovodňových opatření a rovněž vymezila plochy pro realizaci 

navržených ochranných hrází, které bylo přizpůsobeno místním územním podmínkám. Řešení 

schválené pozemkové úpravy bylo převzato do návrhu územního plánu, přestože se částečně liší od 

grafického vymezení v ÚPN VÚC OA. 

2. Navazující územně plánovací dokumentace 

Vzhledem k tomu, že obec Grymov nemá zpracován žádný regulační plán, resp. územní plán
2
 nebo 

projekt zóny, nejsou novým územním plánem vyvolány žádné nároky na úpravu navazující územně 

plánovací dokumentace. 

3. Územně plánovací dokumentace sousedních obcí 

Návrh ÚPO Grymov je v souladu se schválenými ÚPD obcí Prosenice, Radslavice a města Přerov. 

 

3. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska 

 

Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným souborným stanoviskem ke konceptu 

řešení. 

 

4. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

 

Cílem územního plánování ke vytvořit předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírod-

ních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a jeho 

hlavní složky (půdu, vodu a ovzduší), tj. zajištění trvale udržitelného rozvoje území s minimalizací 

možných rizik vyplývajících z výrazné preference některé z výše uvedených hodnot. 

Grymov leží východně od okresního města Přerova ve vzdálenosti cca 4 km. Celková výměra 

řešeného území činí 104 ha. Obec má cca 135 obyvatel. Jako optimální cílová velikost Grymova je 

uvažováno sídlo s celkový počtem cca 200 obyvatel.  

Mimo vlastní obytné území se zde nenacházejí žádné další urbanizované plochy jako např. plochy 

výroby nebo rekreace. V obci se nachází zařízení občanské vybavenosti, služeb a dopravy. 

Obcí prochází průjezdná silnice III/43413, za východní okrajem k.ú. silnice III/43415. Severní a 

západní hranici katastrálního území vymezuje řeka Bečva. Železniční spojení je umožněno přes 

železniční stanice Přerov (cca 5 km) nebo Prosenice (2,5 km). Doprava železniční, letecká ani vodní 

na katastru obce své zájmy nemají. 

Významnou předností obce je poměrně snadná a rychlá dostupnost okresního města Přerova a 

poloha v blízkosti páteřní urbanizační osy Pomoraví. Základní dopravní síť je stabilizovaná a nejsou 

navrhovány žádné nové silniční trasy nebo jejich úpravy. Kromě ploch bydlení jsou navrženy jako 

zastavitelné, plochy pro účely občanské vybavenosti, dopravy a technické vybavenosti. Většina navr-

žených ploch bydlení je umisťována na okraje Grymova. Nejsou navrhovány žádné nové samoty. 

Velký důraz byl při zpracování kladen na návrh ploch určených pro realizaci protipovodňových 

opatření, která by měla zamezit zaplavování obce.  

                                                           
2
 Směrný územní plán Grymov, který byl schválen v roce 1974 se dle dostupných informací nedochoval. 
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Navržený urbanistický rozvoj nebude představovat žádný zásadní zásah do struktury a organizace 

stávajícího území. Navrženým řešení nejsou vytvářeny žádné územní bariéry s výjimkou 

protipovodňových hrází, které by měly obech ochránit před povodněmi.. Realizace navržených ploch 

ale bude vyvolávat požadavky na zábory nejprodukčnějších zemědělských půd. Urbanizací nových 

území nedojde ke snížení hodnoty stávajícího krajinného rázu. Umístění nových urbanizovaných ploch 

na okraje obce by nemělo znamenat zvyšování zátěže na jednotlivé hlavní složky životního prostředí. 

V ostatním území jsou plně respektovány dochované přírodní hodnoty, které se nacházejí ve zbý-

vající části řešeného území (řeka Bečva s navazující doprovodnou zelení). 

Realizace ploch navržených k zastavění s sebou bude přinášet i zvyšování ekonomické atraktivity 

území, a s tím spojené zlepšování sociálních podmínek a standardů (snižovaní nezaměstnanosti, rozši-

řování a zkvalitňování nabídky občanské vybavenosti, technické infrastruktury, životní úrovně apod.) 

Řešením územního plánu nebudou dotčeny kulturní hodnoty území. Stávající památkově chráněné 

objekty i urbanisticky významné prostory v interiéru obce, včetně ostatních památkově zajímavých 

objektů a jejich souborů, jsou plně respektovány. 
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B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

1. Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce 

Předmětem řešení je zpracování Územního plánu obce Grymov. Rozsah řešeného území je dán 

hranicí území obce, které je tvořeno katastrálním územím obce Grymov, které má výměru 104 ha. 

Základní použité měřítko řešení je 1:2000.  

Na západě sousedí Grymov s k.ú. Prosenice, na severu s k.ú. Proseničky, na východě s k.ú. 

Radslavice u Přerova a na jihu s k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

2. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 

2.1. Ochrana přírodních hodnot 

Územní plán plně respektuje stávající přírodní hodnoty území jimiž jsou: 

 Plochy stávajících funkčních prvků ÚSES (NRBK K 143) 

 Krajinná a doprovodná zeleň 
 

2.2. Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území 

2.2.1. Civilizační (historické a urbanistické) hodnoty území 

Navržené řešení plně respektuje dochovalou urbanistickou strukturu Grymova, kde je navržena 

pouze dostavba stávajících volných proluk. Při vjezdu do obce od západu je navržena bodová asanace 

stávající stodoly, jednak z důvodu odstranění problémové dopravní závady, jednak z důvodu uvolnění 

celého prostoru, s cílem dotvoření návesního prostoru v této části obce. 

Nová výstavba v prolukách a na okrajích obce bude vycházet se stávající urbanistické struktury 

s cílem maximálního respektování stávající morfologie terénu a zachováním logických vazeb mezi 

jednotlivými lokalitami a funkčními plochami. 

2.2.2. Kulturní hodnoty 

a) Památkově chráněné objekty 

Do Ústředního seznamu kulturních památek ČR je v řešeném území zapsán pouze jeden objekt, 

který je plně respektován: 

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

b) Nemovité kulturní památky místního významu 

Do nemovitých kulturních památek místního významu byly zařazeny tyto objekty: 

 Kaple sv. Jana Křtitele; obdélníková stavba s půlkruhovou apsidou, se zvonicí; z r. 1860, na návsi, 

p.č. st. 133 
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 Socha P. Marie Hostýnské; kamenná socha z r. 1880, na návsi před kaplí sv. J. Křtitele, p.č. 135/1 

 Kříž; kamenný kříž z r. 1849, u mlýna „Hloží“ ve východní části obce , p.č. 53/3 

 Boží muka, drobná hranolová stavba, v nice socha sv. Františka; u silnice do Přerova na JZ okraji 

obce, p.č. 136 

c) Zájmy archeologické památkové péče 

Celé řešené území je možno kvalifikovat jako území archeologického zájmu, na němž se vyskytují 

doložené i předpokládané archeologické lokality. 

 

3. Návrh urbanistické koncepce 

3.1. Hlavní záměry a cíle rozvoje 

Výchozím hlediskem a cílem řešení územního plánu je zajištění optimálního životního prostředí a 

trvale udržitelného rozvoje. Základní koncepce určuje zásady uspořádání území a limity jeho využití. 

Urbanistická koncepce řešení a prostorový rozvoj řešeného území jsou primárně determinovány 

morfologií terénu a stávající urbanistickou strukturou, sekundárně jsou limitovány zejména ochran-

nými pásmy dopravy, technické infrastruktury, ochranou kulturních hodnot, zdravých životních pod-

mínek, přírody a krajiny a dalšími ochrannými režimy. 

Vzhledem k tomu, že se řešené území nachází v oblasti, která je výrazně omezena zvýšeným 

rizikem záplav, jsou rozvojové plochy směřovány především do míst, která by měla být v budoucnu, 

po vybudování ochranných hrází, plně ochráněna před zaplavením. Realizace protipovodňových 

opatření bude zásadní podmínkou budoucího rozvoje obce. 

 

3.2. Základní koncepce urbanistického řešení 

3.2.1. Hlavní zásady prostorového řešení  

 rozvoj na nových plochách je řešen v souladu s potřebami obce, v souvislosti s navrženými proti-

povodňovými opatřeními, s ohledem na životní prostředí a ekologickou únosnost území 

 prostorový rozvoj Grymova je směřován zejména na SZ a východní okraje stávající zá-stavby 

 nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu nebo rekreaci 

 rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu 

3.2.2. Návrh urbanistické koncepce základních funkčních složek 

a) Bydlení 

Návrh urbanistické koncepce se odvíjí od centrální části obce, tvořené původní návsí, na niž nava-

zuje síť pozdějších ulicovek. Protože stávající kompaktní zástavba neumožňuje její další zahušťování, 

byly nové rozvojové plochy směřovány zejména na okraje zastavěného území obce. Na severozápadě 

to jsou lokality B1, B2 a B3 a na východě lokalita B5. Kromě toho je navržena dostavba stávajících 

proluk, které ale mají značně omezené prostorové možnosti (lok. B4 a B6). 

S ohledem převažující venkovský typ zástavby, je ve všech lokalitách uvažována pouze výstavba 

rodinných domů. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části 

starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována.  
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b) občanská vybavenost 

Stávající občanská vybavenost je Grymově zcela nedostačující, protože chybějí základní druhy 

vybavenosti, které tak vyžadují zvýšené saldo dojížďky. S ohledem na počet obyvatel, velikost obce a 

poměrně těsnou blízkost okresního města Přerova, není uvažováno se zásadnějším rozvojem 

občanského vybavení. Pouze na západním okraji obce je navržena menší plocha pro polyfunkční 

občanskou vybavenost (Op1). 

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

intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí stávajících objektů a ploch v rámci stávajícího 

zastavěného území. 

c) Výroba 

V řešeném území nejsou stabilizovány ani navrhovány žádné plochy pro výrobu. 

d) Rekreace 

Řešené území nemá pro rekreaci vhodné podmínky ani zde nejsou předpoklady pro její rozvoj. 

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

pro zahrádkářské osady. 

e) Návrh koncepčního řešení obnovy krajiny 

V zájmovém území dominuje narušená kulturní krajina, která však doposud neztratila potenciální 

schopnost přirozené obnovy. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, je třeba 

uvažovat s přinejmenším s udržením stávajícího stavu.  

Významný pozitivní zásah do krajiny by mělo mít zalesnění severozápadního okraje katastrálního 

území, které je zde navrženo jako součást souboru protipovodňových opatření. 

Rozsáhlé zemědělské celky by neměly být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci 

zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér (větrná eroze) a celkovým zvyšováním 

ekologické stability.  

 

4. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky 
jejich využití 

 

Celé řešené území je podle svého charakteru rozděleno do dvou základních typů ploch: plochy 

urbanizované a neurbanizované.  

Toto základní rozdělení je dále rozčleněno podle jednotlivých urba-nistických funkcí s upřesněním 

dalších možností jejich využití (podrobně vymezení je definováno v Návrhu regulativů územního 

rozvoje).  

4.1. Návrh členění území obce na funkční plochy 

4.1.1. Základní typy ploch 

U - plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné) 

 plochy zastavěné jsou vymezené hranicí současně zastavěného území obce definovaného ve smyslu 

§ 139 a) stavebního zákona 
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 plochy zastavitelné jsou vymezeny jednak současně zastavěným územím, jednak také plochami 

v současnosti ještě nezastavěnými, ale k zastavění tímto územním plánem navrženými, které jsou 

vymezeny hranicí zastavitelného území obce 

N - plochy neurbanizované (volné, krajinné, přírodní, nezastavitelné) 

 nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět 

pouze podmíněně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými 

právními předpisy nebo v případech, které jsou taxativně stanoveny v jednotlivých regulativech 

4.1.2. Koncepční rozvoj území 

Z hlediska koncepčního a prostorového rozvoje je území děleno na: 

 stabilizované území - území se současným charakterem zástavby daným stávajícími funkčními a 

prostorovými vazbami, které se nebudou podstatně měnit 

 rozvojové území – území navržené pro založení nových funkčních a prostorových struktur 

 

4.2. Podmínky využití funkčních ploch 

Podle funkčního členění jsou v řešeném území rozlišovány: 

Tab. 4.2.1. Plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné plochy) 

Ozn. Podmínky přípustného využití funkční plochy 

1. Bydlení 

Bv 

Plochy bydlení - individuální bydlení venkovského typu: Plochy nízkopodlažní zástavby 

s dominující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech, s možností chovu drobného 

zvířectva 

2. Občanská vybavenost 

Op 

Plochy občanské vybavenosti  - polyfunkční zařízení (zařízení maloobchodu, stravování, 

ubytování, nevýrobní služby kulturní zařízení, zdravotnictví, úřady, pošta, správci sítí, 

požární ochrana, společenské organizace, …) 

Ot 
Plochy občanské vybavenosti – tělovýchova a sport: venkovní otevřené sportovní plochy: 

hřiště, tenisové kurty, apod.)  

3. Technická vybavenost 

Tc Plochy technické vybavenosti - odvádění a čištění odpadních vod 

4. Doprava 

Ds Plochy dopravy - silniční doprava a zařízení 

Do 
Plochy dopravy - ostatní dopravní plochy a místní komunikace (místní komunikace, 

chodníky, cyklistické a vycházkové stezky) 

Du Plochy dopravy – zemědělské účelové komunikace 

5. Urbanizovaná zeleň 

Zv Plochy veřejné zeleně  

Zi Plochy izolační zeleně (zelené pásy podél komunikací, vodotečí, ochranná zeleň) 
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Tab. 4.2.2. Plochy neurbanizované (nezastavěné a nezastavitelné plochy, volná krajina) 

Ozn. Podmínky přípustného využití funkční plochy 

6. Plochy krajinné zeleně 

L 
Plochy určené k plnění funkcí lesa: lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných 

segmentech) 

Zk Plochy krajinné zeleně: mimolesní zeleň (stromořadí, větrolamy, doprovodná zeleň) 

7. Plochy zemědělského půdního fondu 

NP 

Plochy ZPF - velkovýrobně obhospodařované zemědělského půdního fondu (orná půda, 

trvalé travní porosty, sady; vinice, včetně nezpevněných polních cest a ostatních zařízení, 

odvodňovacích kanálů apod.) 

NPd 
Plochy ZPF - malovýrobně obhospodařované (drobná držba: zahrady, záhumenky, sady, 

včetně nezpevněných polních cest a ostatních nezpevněných přístupových komunikací ad.) 

8. Vodní plochy 

W 
Vodní plochy: otevřené vodní plochy (vodní toky, rybníky, vodní nádrže přírodní i umělé 

vyjma koupališť) 

9. Územní systém ekologické stability 

USES 
Plochy prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční 

prvky) 

 

Funkce a činnosti, které zásadním způsobem kolidují s charakterem a podmínkami přípustného 

využití jednotlivých funkčních ploch nebo jejich urbanistických funkcí, jsou nepřípustné. 

 

5. Limity využití území včetně stanovených záplavových území 

5.1. Nově navržené limity využití území 

V územním plánu jsou navrženy tyto nové limity využití území: 

 Plochy územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) včetně interakčních prvků 

 Ochranná pásma vyplývající z navrhovaných sítí technického vybavení, 

 Ochranné pásmo lesa 

5.2. Stanovená 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. 

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

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

 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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6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného 
území 

6.1. Bydlení 

Tab. 6.1.1. Navržené plochy bydlení  

Poř. č. Označení Plocha Lokalita Funkce Druh
3
 

1 B 1 0,844 K Vrbovci Bv
4
 A 1 

2 B 2 1,008 Humna u Vrbovce Bv A 2 

3 B 3 1,232 Zahrady Bv A 3 

4 B 4 0,065 Za obchodem Bv - 

5 B 5 0,681 K Radslavicím Bv A 4 

6 B 6 0,217 U mlýna  Bv - 

 Celkem 4,047    
 

6.2. Občanská vybavenost 

Tab. 6.2.1. Navržené plochy občanské vybavenosti 

Poř. č. Označení Plocha Lokalita Funkce Druh 

1 Op 1 0,179 U dvora Polyfunkční OV - 

 Celkem 0,179    

 

 

7. Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybave-
ní a nakládání s odpady 

7.1. Doprava 

7.1.1. Silniční doprava 

Návrh územního plánu stabilizuje stávající plochy silniční dopravy. Nejsou navrženy žádné nové 

silnice nebo jejich úpravy. 

7.1.2. Místní komunikace 

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. 7.1. Navržené plochy pro dopravu  

Poř. č. Označení Druh plochy lokalita Plocha v ha 

1 D 1 Místní komunikace Humna u Vrbovce 0,122 

 Celkem   0,122 

                                                           
3
 Druh funkčního využití dle přílohy č. 6 k vyhlášce č.  135/2001 Sb. 

4
 Plochy bydlení - individuální bydlení venkovského typu 
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7.1.3. Účelové komunikace 

V řešení nejsou navrženy žádné plochy pro nové zpevněné účelové komunikace. V souladu se 

schválenou komplexní pozemkovou úpravou do návrhu řešení zapracovány navržené nezpevněné 

účelové komunikace. 

7.1.4. Pěší provoz 

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

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

7.1.5. Cyklistická doprava 

Nejsou navrženy žádné nové plochy pro cyklostezky. 

7.1.6. Doprava v klidu 

Podle potřeby a plošných možností se (dle ČSN 73 6056) dobudují potřebná stání na terénu. Nejsou 

navrženy žádné nové lokality pro výstavbu garáží. 

7.1.7. Autobusová hromadná doprava 

Nejsou navrženy žádné nové zastávky hromadné dopravy. 

 

7.2. Zásobování vodou 

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. Navrdžené 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.  

 

7.3. Odkanalizování 

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

vodovodů 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 kana-
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lizace. 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. 

 

7.4. Vodní toky a plochy 

7.4.1. Vodní toky 

Nejsou navrženy žádné úpravy vodních toků. 

7.4.2. Vodní plochy 

Nejsou navrženy žádné nové vodní plochy. 

7.4.3. Protipovodňová opatření 

V souladu s 1. změnou ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace je navrženo vybudování těchto proti-

povodňových opatření: 

 ochranná protipovodňová hráz severovýchodně od zastavěného území obce Grymov 

 ochranná protipovodňová hráz východně a západně od zastavěného území obce Grymov 

 ochranná protipovodňová hráz na levém břehu řeky Bečvy v severozápadní části k.ú. Grymov 

 

7.5. Zásobování elektrickou energií 

7.5.1. Vedení VN 22 kV 

Trasy venkovních vedení VN pro trafostanici v obci jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich 

změnou. Případná rekonstrukce je uvažována ve stávajících koridorech. 

Situování nově uvažovaných RD respektive všech nově navržených objektů je nutno řešit tak, aby 

bylo dodrženo ochranné pásmo dle platných právních předpisů. 

7.5.2. Elektrické stanice VN/NN 

Umístění stávající elektrické stanice (trafostanice) je vyhovující a není uvažováno s jeho změnou. 

Nejsou navrženy žádné nové elektrické stanice. 
 

7.6. Zásobování plynem 

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 regu-

látory Al.z. 
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7.7. Zásobování teplem 

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování teplem. Vzhledem k charakteru 

navržených lokalit bydlení, určených pouze pro výstavbu rodinných domů, nejsou navrhovány plochy 

pro centrálních zdroje sloužící pro přípravu topné a teplé užitkové vody. 

Příprava topné vody pro ústřední vytápění a příprava teplé užitkové vody ve stávajících rodinných 

domech, objektech občanské a technické vybavenosti bude realizována i nadále v rámci těchto 

objektů, tedy decentralizovaně, v místech spotřeby. Příprava topné vody pro ústřední vytápění a pří-

prava teplé užitkové vody v  RD navrhovaných lokalit obytné zástavby bude realizována v jedno-

tlivých RD. 

 

7.8. Telekomunikační zařízení a spoje 

Nejsou navržena žádná nová telekomunikační zařízení ani nové podzemní telekomunikační nebo 

vzdušné vedení, či radioreléové trasy. 

 

7.9. Nakládání s odpady 

V obci se nenacházejí ani nejsou nově navrženy žádné plochy pro umístění skládek, spaloven, 

kompostáren nebo třídíren odpadů. I v budoucnu bude zachován stávající svoz a odvoz odpadů mimo 

řešené území obce Grymov. 

 

8.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a 
ploch pro jeho technické zajištění 

 

V k.ú. Grymov se nenacházejí žádné plochy dobývacích prostorů nebo chráněných ložiskových 

území. Územním plánem nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch 

pro jeho technické zajištění. 

 

9. Návrh územního systému ekologické stability 

 

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. 

ÚSES je zařazen do závazné části územního plánu, jeho ochrana a tvorba je ve smyslu ustanovení § 

4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, veřejným zájmem.  
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10.  Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a 
asanačních úprav 

10.1. Navržené plochy veřejně prospěšných staveb 

10.1.1. Doprava  

A.1. Místní komunikace 

 místní komunikace pro zajištění navržených ploch bydlení B2 a B3 

10.1.2. Zásobování vodou 

B.1. Rozvodná vodovodní síť I. tlakového pásma 

 rozvodné vodovodní řady pro navržené lokality bydlení B2 a B3 

10.1.3. Zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod  

C.1. Splašková kanalizace 

 stoky splaškové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod ze stávající a navržené 

zástavby obce Grymov 

C.2. Dešťová kanalizace  

 stoka dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod z navržených lokalit bydlení B2 a B3  

C.3. Čistírna odpadních vod 

 Čistírna odpadních vod západně od lokality Vrbovec 

10.1.4. Zařízení pro zajištění zásobování zemním plynem  

D.1. Středotlaký plynovod 

 středotlaký plynovod pro navržené lokality bydlení B2 a B3 

 středotlaký plynovod pro navrženou lokalitu bydlení B5 

10.1.5. Plochy pro protipovodňové stavby 

E.1. Ochranné protipovodňové hráze 

 ochranná protipovodňová hráz severovýchodně od zastavěného území obce Grymov 

 ochranná protipovodňová hráz východně a západně od zastavěného území obce Grymov 

 ochranná protipovodňová hráz na levém břehu řeky Bečvy v severozápadní části k.ú. Grymov 

10.2. Navržené asanace a asanační úpravy 

Řešením územního plánu je navržena pouze jedna asanace objektu.  

Tab. 10.2.1. Návrh bodových asanací 

Ozn. Objekt asanace Důvod navržené asanace 

F 1 
Hospodářská 

budova (stodola) na 

poz. st. pl. 130 

Objekt je dopravní závadou v nepřehledné zatáčce při vjezdu do obce 

od Přerova. Demolicí objektu by rovněž mělo dojít k uvol-nění celého 

prostoru, s cílem dotvoření návesního prostoru v této části obce 
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11. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

 

Stanovení požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 

na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany musí vycházet ze zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

 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. 

 Katastrální území obce Grymov bývá občasně zaplavováno. Při povodni v roce 1997 bylo 

postiženo celé katastrální území obce. 

 Podle 1. změny ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace je okolo zastavěného území obce navrženo 

vybudování protipovodňových opatření - ochranné hráze a v severozápadní část katastru je v rámci 

zajištění protipovodňových opatření na řece Bečvě, navržena jako plocha určená k zalesnění. 

b) Plochy pro potřeby zón havarijního plánování 

Vzhledem k tomu, že v obci nejsou lokalizována zařízení průmyslové výroby, která by mohla 

způsobit ekologickou havárii, a nenacházejí se zde sklady nebezpečných látek, není nutno uvažovat 

s plochami havarijního plánování. Z těchto důvodů nejsou určeny plochy pro vymezení a uskladnění 

nebezpečných látek mimo zastavěná území obce. 

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

1. Plochy pro ukrytí obyvatelstva 

Vzhledem k nízké hladině podzemní vody v území, které je nepravidelně postihováno záplavami, 

není většina rodinných domů (ani objekty občanské vybavenosti) podsklepena. Proto nelze uvažovat 

s ukrytím obyvatelstva v podzemních (sklepních) úkrytech. 

2. Bilance ploch pro improvizované úkryty 

Nárůst obyvatelstva v Grymově je vztažen ke sčítání lidu z roku 2001 (136 obyvatel). Uvažovaný 

počet obyvatel do r. 2020 by měl činit 170 obyvatel. Celková kapacita území v Grymově t.j. veškerý 

bytový fond včetně neobydlených domů a potenciálních stavenišť (plošných rezerv pro bytovou 

výstavbu) je při předpokládaném průměrném počtu 2,65 obyvatel na 1 byt v roce 2020, cca 215 

obyvatel. Z toho vyplývá, že navržené plošné rezervy dostatečně pokryjí potřebu řešeného území 

včetně urbanistické rezervy pro nepředvídatelný rozvoj. Pro tento počet osob je nutno zajistit potřebné 

prostory ukrytí. 

Tab. 11.1. Přehled ploch potřebných pro ukrytí 

Obec Grymov 

Počet obyvatel v r. 2001 136 obyv. 

Nárůst počtu obyvatel do r. 2020 34 obyv 

Potřebná plocha pro ukrytí pro nárůst obyvatel do r. 2015 (1,5 m
2
/osobu) 51 m

2
 

Celkem počet obyvatel v r. 2020 170 obyv. 

Celková potřebná plocha pro ukrytí v r. 2020 255 m
2
 

Celková maximální kapacita území  215 obyv 

Potřebná plocha pro ukrytí pro celkovou maximální kapacitu území 323 m
2
 

 

Pro výhledový maximální počet obyvatel (215) je třeba pro ukrytí plocha o min. velikosti 1,5 m
2
 na 

jednoho obyvatele tj. celkem 323 m
2
. 
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Tab. 11.2. Bilance ploch vyhrazených úkrytů 

Poř.č. Plochy vyhrazených úkrytů Počet m
2
 

1 Sklepy rodinných domů (stávající RD)  260 

2 Sklepy rodinných domů (navržené RD)  20 

 Celkem 280 

 

Z uvedené bilance je patrné, že v řešeném území není dostatek ploch pro vyhrazené úkryty. 

Speciální prostory určené výhradně pro ukrytí osob se v obci nenacházejí. 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Shromáždění, evakuace a ubytování obyvatelstva při mimořádné události lze uskutečnit v pro-

storách obecního úřadu. 

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

V obci se nenachází sklad pro civilní ochranu a humanitární pomoc. Improvizované sklady pro 

humanitární pomoc lze zřídit v objektu Obecního úřadu Grymov 

f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná území obce 

Vzhledem k tomu, že v obci sice je lokalizována a provozována průmyslová výroba, ale nenachá-

zejí se zde provozy, které by mohly způsobit ekologickou havárii včetně skládek nebezpečných látek, 

není nutno vymezovat zóny havarijního plánování. 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

Pro odstraňování účinků kontaminace, obnovovací práce apod. jsou určeny plochy zpevněných 

místních komunikací. 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V řešeném území se v současnosti v prostoru nenacházejí nebezpečné látky. Ochrana před jejich 

nebezpečnými účinky, popis činností a opatření při havarijní situaci upravuje Havarijní plán obce 

Grymov, jímž je obec vázána. 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: 

Zásobování pitnou vodou obce Grymov je prováděno z veřejné vodovodní sítě, jejímž provozo-

vatelem je obec Radslavice. Vzhledem k tomu, že zdroje pitné vody se nacházejí mimo k.ú. Grymov, 

není možno provádět, a to ani v omezeném množství, zásobování obyvatel pitnou vodou z nekontami-

novaných studní. Při globální kontaminaci bude obyvatelstvo zásobováno vodou z cisteren. 

V obci nejsou náhradní zdroje elektrické energie, proto zařízení důležité pro zajištění základních 

služeb pro obyvatelstvo a chod obce bude zásobování z náhradních mobilních zdrojů. 

j) Systém varování obyvatelstva: 

 sirénou řízenou instalovanou na střeše objektu obecního úřadu  

 obecním rozhlasem 
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12. Návrh lhůt aktualizace 

 

S ohledem na současné společensko ekonomické podmínky je navrženo provedení první aktu-

alizace územního plánu v roce 2008, následně potom vždy po 2 letech. 
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