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A.   ÚVOD 
 

O pořízení Změny č. 1 územního plánu obce (dále jen ÚPnO) Grymov rozhodlo Zastupitelstvo obce 
Grymov usnesením č. 3 ze dne 3. 3. 2008.  

Předmět změny Zastupitelstvo obce Grymov rozšířilo, zúžilo a upřesnilo č. 2 ze dne 29. 12. 2008, č. 3 
ze dne 30. 3. 2009, č. 1 ze dne 27. 4. 2009.  

Předmětem řešení je: 

 změna ploch s funkčním využitím ZPF – velkovýrobně obhospodařované – orná půda (NP) na 
plochu s funkčním využitím plocha bydlení – individuální využití (Bv) a zahrada. 

 změna ploch s funkčním využitím ZPF – malovýrobně obhospodařované (NPd) na  plochu 
s funkčním využitím pro bydlení – individuální bydlení (Bv) 

 zrušení návrhu bodové asanace stodoly na pozemku č. 130 

 zrušení návrhu liniové stavby ochranní hráze  

Zpracování konceptu nebylo požadováno ve schváleném zadání Změny č. 1 ÚPnO Grymov. 

B.  ZÁVAZNÁ ČÁST 

 

1. Urbanistická koncepce 

1.1. Hlavní záměry a cíle rozvoje 

Beze změny. 

1.2. Základní koncepce urbanistického řešení 

1.2.1. HLAVNÍ ZÁSADY PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ  

Beze změny. 

1.2.2. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE ZÁKLADNÍCH FUNKČNÍCH SLOŽEK 

a) Bydlení 

Změnou č. 1 ÚPnO Grymov se rozšiřují návrhové plochy bydlení o dvě nové lokality Z1/2 (B7) a Z1/3a 
(B8). 

b) občanská vybavenost 

Beze změny. 

c) Výroba 

Beze změny. 

d) Rekreace 

Beze změny. 

e) Návrh koncepčního řešení obnovy krajiny 

Beze změny. 
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2. Návrh členění území na funkční plochy a podmínky jejich      

využití 

Změna č. 1 ÚPnO Grymov nevymezuje nové typy funkčních ploch.  

2.1. Návrh členění území obce na funkční plochy 

2.1.1. ZÁKLADNÍ TYPY PLOCH 

U - plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné) 

V souladu s ust. § 189 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů, se za zastavěné území považuje současně zastavěné území obce 
(SZÚO) vyznačené podle dosavadních právních předpisů v územním plánu obce Grymov. Změnou     
č. 1 územního plánu obce Grymov byla v lokalitách řešených změnou provedena jeho aktualizace 
ke dni  28. 2. 2010. 

Hranice současně zastavěného území obce se v lokalitách změny oproti platnému územnímu plánu 
obce Grymov nemění, tudíž se nevyznačuje v grafické části a původní hranice zůstává v platnosti. 

Plocha změny v lokalitě Z1/1 je součástí zastavěného území. Plochy změn v lokalitách Z1/2 - Z1/5 se 
nachází mimo zastavěné území, v lokalitách Z1/2 a Z1/3a jsou vymezeny nové plochy zastavitelného 
území.  

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

Beze změny. 

2.1.2. KONCEPČNÍ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Beze změny. 

2.1.3. ČLENĚNÍ FUNKČNÍCH PLOCH 

Beze změny. 

2.2. Podmínky využití funkčních ploch 

Beze změny. 

2.2.1. PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU (Bv) 

Beze změny. 

2.2.2. PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (Ot, Op) 

Beze změny. 

2.2.3. PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI (Tc) 

Beze změny. 

2.2.4. PLOCHY DOPRAVY (Ds, Do, Du) 

Beze změny. 

2.2.5. PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ (Zv, Zi) 

Beze změny. 

2.2.6. PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (L) 

Beze změny. 
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2.2.7. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ (Zk) 

Beze změny. 

2.2.8. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU VELKOVÝROBNĚ OBHOSPODAŘOVANÉ 

(NP) 

Beze změny. 

2.2.9. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU MALOVÝROBNĚ OBHOSPODAŘOVANÉ 

(NPd) 

Beze změny. 

2.2.10. VODNÍ PLOCHY (W) 

Beze změny. 

2.2.11. PLOCHY PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (USES) 

Beze změny. 

3. Limity využití území včetně stanovených záplavových 

území 

Beze změny. 

3.1. Nově navržené limity využití území 

Beze změny. 

3.2. Stanovená záplavová území 

Je nově stanoveno záplavové území významného vodního toku Bečva (stanoveno KÚ Olomouckého 
kraje, Odborem  ŽP a zemědělství, dne 24.2.2006 pod č.j.: KUOK 22888/2006).  

Změnou č. 1 dochází ke zrušení dílčích části navržených protipovodňových opatření uvedených podle 
1. změny ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace. Viz grafická část.   

4. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného 

území 

 

tab. 4.1. Navržená zastavitelná území změnou č.1 

Poř. č. 
Označ. 

Plocha 

[ha] 

Charakteristika 

10 B7 1,375 Plocha bydlení mimo současně zastavěné území obce, včetně ploch 
dopravy 

11 B8 0,419 Plocha bydlení mimo současně zastavěné území obce, včetně ploch 
dopravy 
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5. Návrh koncepce dopravy, technického vybavení 

a nakládání s odpady 

5.1. Doprava 

5.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Beze změny. 

5.1.2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Změnou č.1 jsou navrženy nové místní komunikace, které zajišťují dopravní obslužnost návrhových 
lokalit bydlení Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8). 

5.1.3. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Dopravní obslužnost lokality Z1/5 je zajištěná návrhem nezpevněné účelové komunikace. 

5.1.4. PĚŠÍ PROVOZ 

Beze změny. 

5.1.5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Beze změny. 

5.1.6. DOPRAVA V KLIDU 

Beze změny. 

5.1.7. AUTOBUSOVÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Beze změny. 

5.2. Zásobování vodou 

Navrhované lokality zástavby Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) budou zásobovány pitnou vodou z navrhované 
rozvodné vodovodní sítě. Požární zabezpečení obce bude i nadále zajišťováno z požárních hydrantů 
veřejné vodovodní sítě.  

5.3. Odkanalizování 

Dešťové vody z navrhovaných lokality zástavby Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8)  budou zaústěny do 
navrhovaných stok dešťové kanalizace. 

K odvádění splaškových odpadních vod z navrhovaných lokalit Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8)  je navrhována 
splašková kanalizační síť. 

5.4. Vodní toky a plochy 

5.4.1. VODNÍ TOKY 

Beze změny. 

5.4.2. VODNÍ PLOCHY 

Beze změny. 

5.4.3. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Změnou č. 1 ÚPnO Grymov se ruší liniové stavby ochranných hrází označené jako lokality Z1/4: 

ochranná protipovodňová hráz severovýchodně od zastavěného území obce Grymov 
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ochranná protipovodňová hráz východně a západně od zastavěného území obce Grymov,  

a to za předpokladu vybudování poldru Teplice. 

 

Zachovaný zůstane pouze úsek hráze u areálu hřiště – za biokoridorem – břeh Bečvy (parc. č. 372, 
k. ú. Grymov) v severozápadní části k.ú. Grymov, 

5.5. Zásobování elektrickou energií 

5.5.1. VEDENÍ VN 22 KV 

Beze změny. 

5.5.2. ELEKTRICKÉ STANICE VN/NN 

Beze změny. 

5.6. Zásobování plynem 

Navrhované lokality Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) budou zásobovány z nově navržených STL plynovodů. 

5.7. Zásobování teplem 

Beze změny. 

5.8. Telekomunikační zařízení a spoje 

Beze změny. 

5.9. Nakládání s odpady 

Beze změny. 

6. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek 

nerostů a ploch pro jeho technické zajištění 

Beze změny. 

7. Návrh územního systému ekologické stability 

Beze změny. 

8. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a 

asanačních úprav 

8.1. Navržené plochy veřejně prospěšných staveb 
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8.1.1. DOPRAVA  

A.1. Místní komunikace 

Změnou č.1 se doplňuje: 

 místní komunikace pro navržené lokality bydlení B7 a B8 

8.1.2. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

B.1. Rozvodná vodovodní síť I. tlakového pásma 

 rozvodné vodovodní řady pro navržené lokality bydlení B7 a B8 

8.1.3. ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ PRO ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACI DEŠŤOVÝCH A ODPADNÍCH VOD  

C.1. Splašková kanalizace 

 stoky splaškové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod z lokalit bydlení B7 a B8 

C.2. Dešťová kanalizace 

 stoky dešťové kanalizace pro odvedení dešťových z lokalit bydlení B7 a B8 

C.3. Čistírna odpadních vod 

 beze změny 

8.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM  

D.1. Středotlaký plynovod 

 středotlaký plynovod pro lokality bydlení B7 a B8  

8.1.5. PLOCHY PRO PROTIPOVODŇOVÉ STAVBY 

E.1. Ochranné protipovodňové hráze 

Ruší se navrhované ochranné protipovodňové hráze v lokalitě Z1/4: 

 ochranná protipovodňová hráz severovýchodně od zastavěného území obce Grymov 

 ochranná protipovodňová hráz východně a západně od zastavěného území obce Grymov 

Navrhovaná ochranná protipovodňová hráz na levém břehu řeky Bečvy v severozápadní části 
katastrálního území Grymov (areál hřiště - za biokoridorem – parc. č. 372) zůstává ponechána. 

8.2. Navržené asanace a asanační úpravy 

Řešením změny č.1 v lokalitě Z1/1 se ruší návrh asanace hospodářské budovy na poz. st. pl. 130, ozn. 
F1. 

C.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Pořizovatelem Změny č. 1 územního plánu obce Grymov je Magistrát města Přerov, odbor rozvoje. 

Projektantem dokumentace Změny č. 1 ÚPNO Grymov je Ing. arch. Vanda Ciznerová a Ing. Michaela 
Mušková (zhotovitelem Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.).   
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 A. TEXTOVÁ ČÁST  
 

   

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Zakázka – dokumentace „Změna č.1 Územního plánu obce Grymov“ se zpracovává na základě 
smlouvy o dílo č. 29 – 004 - 338 uzavřené mezi objednavatelem – Obcí Grymov  a zhotovitelem 
Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r. o., Příkop 8, 602 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování Změny č.1 územního plánu obce Grymov v souladu 
se zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území v platném znění. 

Dokumentace změny č.1 územního plánu Grymov není v souladu s ust. § 188, odst. 3 stavebního 
zákona ve znění pozdějších předpisů obsahově upravována a svým členěním zachovává strukturu 
platného ÚPnO Grymov jak v textové, tak grafické části. Co do rozsahu je textová a grafická část 
přiměřeně doplněna podle přílohy č.7 vyhl. č. 500/2006 Sb., rozdělena na části I. Změna a II. 
Odůvodnění změny tak, aby vyhověla požadavkům na projednání a vydání změny územního plánu 
obce podle stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. 

Zadání Změny č.1 územního plánu obce Grymov schválilo Zastupitelstvo obce Grymov usnesením ze 
dne 4. 1. 2010.  

Zpracování konceptu nebylo požadováno ve schváleném zadání. 

MAPOVÉ PODKLADY 

Grafické zpracování zakázky bylo provedeno na počítači v prostředí grafického programu MicroStation 
ve formátu DGN. Grafická část Změny č.1 je zpracovaná v měřítku 1 : 2000 ve výřezech výkresů 
schváleného ÚPnO Grymov, ve kterých dojde ke změně územního plánu a které obsahují jevy dotčené 
předmětem změny. 

OSTATNÍ ÚDAJE  

Lokality změny mají přiřazené identifikační číslo – první číslice znamená pořadí zpracovávané změny 
územního plánu, druhá číslice označení lokality změny. 

 

tab. A   Seznam lokalit  Změny č.1  ÚPnO Grymov 

Označení lokality 
změny 

Pozemek p.č. Funkční využití ve 
schváleném ÚPnO 

Navrhované využití ve 
změně č. 1 ÚPnO 

Poznámka 

Z1/1 130 Bv nemění se zrušení asanace 
stodoly 

Z1/2 102, 100/1, 94/1, 
92, 88, 84, 82, 79, 
73/1, 72 

NPd Bv součástí i  plocha 
dopravy (Do)  

Z1/3a 343 NP Bv, Zi součástí i plocha 
dopravy (Do)  

Z1/4 viz. grafická část Zi Bv, NPd  

Z1/5 část p. 343 NP NPd  
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1. Hlavní cíle řešení 

Změna č.1 ÚPnO Grymov řeší dílčí změny Z1/1, Z1/2, Z1/3a, Z1/4 a Z1/5. Rozšiřují se funkční plochy 
bydlení, navrhují se plochy pro ostatní dopravu, plochy urbanizované zeleně a plochy nezemědělského 
půdního fondu malovýrobně obhospodařované. Ruší se návrh ochranných hrází a ruší se návrh 
asanace stodoly.  

2. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně 

plánovací dokumentace 

1. ÚPD NA ÚROVNI VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU    

Politika územního rozvoje České republiky 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 dne 
20. 07. 2009 nestanovuje žádné konkrétní úkoly pro územní plánování, mající dopad na řešení Změny 
č. 1 ÚPnO Grymov. 

Z hlediska obecné zásady odst. 26 v části 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do 
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvláště odůvodněných případech“, je řešení 
navrhované změnou odůvodněno následně: Změnou č.1 územního plánu Grymov se v záplavovém 
území vymezují zastavitelné plochy bydlení v lokalitách Z1/2 (částečně) a Z1/3a. V záplavovém území 
významného vodního toku Bečva se nachází značná část zastavěného území obce a v případě 
navržených ploch se jedná o plochy nevelkého rozsahu a lokálního významu. V platném územním 
plánu jsou navržena protipovodňová opatření – vybudování ochranné protipovodňové hráze na levém 
břehu řeky Bečvy. 

Nadřazenou územně plánovací dokumentací pro Změnu č.1 územního plánu obce Grymov jsou 
zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008. 

Změna č.1 územního pláni obce Grymov se nedotýká ploch, koridorů a dalších veřejných zájmů 
nadmístního významu dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Řešení změny č.1 územního plánu obce Grymov je v souladu s požadavkem stanovujícím v části 
koordinace protipovodňové ochrany území respektovat soubor staveb a opatření ke zkapacitnění 
koryta vodního toku Bečva dle Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry 
Environment a.s. Brno), nahrazující dříve navrhované poldry Osek a Hranice. Z protipovodňových 
opatření, která jsou podle studie pro ochranu obce navržena, se jedná především o rekonstrukci 
stávající levobřežní hráze podél Bečvy a výstavbu nové hráze ze strany inundačního území pod silnicí 
na Radslavice. Vzhledem k tomu, že ve vydaných zásadách územního rozvoje je navržena suchá 
nádrž Teplice, tj. dle studie se jedná o návrh protipovodňových opatření na území kraje s variantou 
vybudování poldru Teplice, nebude nutno tato opatření na k.ú. Grymova realizovat. 

Součástí řešení Změny č.1 územního plánu obce Grymov je rušení dílčí části navržených 
protipovodňových opatření – protipovodňových  hrází severovýchodně, východně a západně od 
zastavěného území obce. Ochranné hráze byly v platném územním plánu navrženy v souladu s v té 
době platnou nadřazenou dokumentací, územním plánem velkého územního celku Olomoucké 
aglomerace, ve znění 1. změny, s tím, že část hráze jihovýchodně od zastavěného území bude řešena 
na sousedním k.ú. Radslavice u Přerova. V následně vydané územně plánovací dokumentaci obce 
Radslavice  - Územním plánu Radslavice není navazující část ochranné hráze obce Grymov navržena.  

Z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, nevyplývají pro Změnu č. 1 ÚPnO Grymov  
konkrétní požadavky, mající vliv na územně plánovací dokumentaci. 

Při řešení změny byly zohledněny další koncepční rozvojové materiály Olomouckého kraje.  

Celková koncepce platného ÚPnO se nemění. 

2. NAVAZUJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Beze změny.  
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3. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE SOUSEDNÍCH OBCÍ   

Z hlediska širších vztahů má řešení návrhu Změny č.1 ÚPnO Grymov vazbu na území sousední obce 
Radslavice v lokalitě Z1/2, kde vyplývá požadavek vybudování místní komunikace pro obsluhu 
navrhované plochy bydlení na k.ú. Radslavice u Přerova, a dále v lokalitě Z1/4, kde dochází ke zrušení 
ochranných hrází při hranici katastru. Navrhované řešení je s vydaným Územním plánem Radslavice    
v souladu.   

V ostatních lokalitách je změna lokálního charakteru a nedotýká se území ani zájmů sousedních obcí. 

3. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska 

Požadavky Zadání změny č.1 územního plánu obce Grymov lze obecně považovat za splněné. 

Z důvodu potřeby jednoznačné identifikace lokalit byla lokalita Z1/3 rozdělena na dílčí části a to severní 
Z1/3a a jižní Z1/3b. Na základě stanoviska dotčeného orgánu, KÚ Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství, byla lokalita Z1/3b v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 1 
ÚPnO Grymov vypuštěna. Lokalita B8 byla akceptována za podmínky navržení ochranné izolační 
zeleně v rámci lokality Z1/3a podél celé západní části plochy bydlení B8. 

4. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

Změna č.1 ÚPnO Grymov je v souladu s cíli územního plánování.   

 

 

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – ZMĚNA Č.1 

 

1. Vymezení řešeného území podle katastrálních území 

obce 

Územní rozsah platnosti je daný lokalitami řešenými Změnou č. 1 ÚPnO Grymov. 

2. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 

2.1. Ochrana přírodních hodnot 

Beze změny. 

2.2. Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území 

2.2.1. CIVILIZAČNÍ (HISTORICKÉ A URBANISTICKÉ) HODNOTY ÚZEMÍ 

V lokalitě  Z1/1 se navrhuje zrušení návrhu bodové asanace stávající stodoly. 

2.2.2. KULTURNÍ HODNOTY 

Beze změny. 



Změna č.1 ÚPnO Grymov 19 

3. Návrh urbanistické koncepce 

Změna č. 1 ÚPnO Grymov nemění urbanistickou koncepci schváleného ÚPnO Grymov. Jsou navržené 
pouze dvě lokality bydlení a mění se protipovodňová opatření rušením části hrází. 

3.1. Hlavní záměry a cíle rozvoje  

Hlavní záměry a cíle rozvoje - mění se pouze protipovodňová opatření, dochází ke zrušení části hrází.    

3.2. Základní koncepce urbanistického řešení 

3.2.1. HLAVNÍ ZÁSADY PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Beze změny.  

3.2.2. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE ZÁKLADNÍCH FUNKČNÍCH SLOŽEK 

a) Bydlení 

Změnou č.1 se navrhují nové plochy bydlení na okraji zastavěného území obce. Na  jihovýchodě 
lokalita Z1/2 (B7) a na západě lokalita Z1/3a (B8). 

b) Občanská vybavenost 

Beze změny. 

c) Výroba 

Beze změny. 

d) Rekreace 

Beze změny. 

e) Návrh koncepčního řešení obnovy krajiny 

Beze změny. 

4. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky 

jejich využití 

Beze změny.  

4.1. Návrh členění území obce na funkční plochy 

4.1.1. ZÁKLADNÍ TYPY PLOCH 

V souladu s ust. § 189 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů, se za zastavěné území považuje současně zastavěné území obce 
(SZÚO) vyznačené podle dosavadních právních předpisů v územním plánu obce Grymov. Změnou     
č. 1 územního plánu obce Grymov byla v lokalitách řešených změnou provedena jeho aktualizace 
ke dni  28. 2. 2010. 

Hranice současně zastavěného území obce se v lokalitách změny oproti platnému územnímu plánu 
obce Grymov nemění, tudíž se nevyznačuje v grafické části a původní hranice zůstává v platnosti. 

Plocha změny v lokalitě Z1/1 je součástí zastavěného území. Plochy změn v lokalitách Z1/2 - Z1/5 se 
nachází mimo zastavěné území, v lokalitách Z1/2 a Z1/3a jsou vymezeny nové plochy zastavitelného 
území.  
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4.1.2. KONCEPČNÍ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Beze změny. 

4.2. Podmínky využití funkčních ploch 

Beze změny. 

Změnou č.1 se vymezují nové plochy bydlení v lokalitách Z1/2 a Z1/3a, navrhuje se nová plocha ZPF 
malovýrobně obhospodařovaná v lokalitě Z1/5, dále se navrhuje nová plocha izolační zeleně v rámci 
lokality Z1/3a a ruší se návrhové plochy izolační zeleně v lokalitách Z1/4 (mimo lokality v bezprostřední 
návaznosti na NRBK K143). 

5. Limity využití území včetně stanovených záplavových 

území 

5.1. Nově navržené limity využití území 

Beze změny. 

5.2. Stanovená záplavová území 

V grafické části je zakreslená platná hranice stanoveného záplavového území Q100 (stanoveno KÚ 
Olomouckého kraje, Odborem  ŽP a zemědělství, dne 24.2.2006 pod č.j.: KUOK 22888/2006). Po 
realizaci navržených Komplexních pozemkových úprav daného katastru je žádoucí ze strany obce 
vyvolat příslušné kroky vedoucí k revizi stávajícího záplavového území stanoveného vodoprávním 
úřadem. 

V lokalitě Z1/4 se ruší část ochranných hrází navržených podél zastavěného území obce dle 1. změny 
ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace 

6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného 

území 

6.1. Bydlení 

   tab. 6.1.1. Navržené plochy bydlení Změnou č. 1 ÚPnO Grymov 

Poř. č. Označení 
Plocha 

[ha] 
Lokalita Funkce Druh 

1. B7 1,3750 jihovýchodní okraj obce Bv A 

2. B8 0,4190 západní okraj obce Bv A 

 Celkem 1,7940    

 

V platném ÚPnO Grymov je navrženo šest lokalit bydleni (Bv): 

 - B1   - již se realizuje  (mimo 1 RD) 

 - B2, B3, B4, B6  - nelze realizovat z majetkoprávních důvodu 

 - B5    - již realizovány 2 rodinné domy 
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Z důvodu nedostatku dostupných stavebních míst a požadavků na výstavbu jsou navrženy nové plochy 
bydlení. Dle Politiky územního rozvoje ČR, lze vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích  
a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných 
případech.  Řešené lokality jsou částečně navrženy ve stávajícím záplavovém území. V rámci ZÚR 
Olomouckého kraje jsou navržena protipovodňová opatření, protipovodňová ochrana katastru Grymov 
bude mimo jiné ovlivněna vybudováním poldru Teplice. (Protipovodňová opatření viz. kap. 7. 4. 3.)  
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6.2. Občanská vybavenost 

Beze změny. 

7. Návrh koncepce dopravy, občanského a technického 

vybavení a nakládání s odpady 

7.1. Doprava 

7.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Beze změny. 

7.1.2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

V rámci Změny č. 1 ÚPnO Grymov jsou navrženy dvě nové místní komunikace sloužící pro obsluhu 
lokality Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8). 

Pro obsluhu lokality Z1/2 je navržena místní komunikace. Návrh vychází ze skutečnosti, že částečně je 
možné místní komunikaci pro obsluhu plochy umístit na pozemku stávající účelové komunikace, která 
se nachází na sousedním k.ú. Radslavice u Přerova, a to v souladu se stanovenými podmínkami pro 
využití příslušné plochy. Jedná se o pozemky p.č. 1032, 1030, které  jsou v návrhu ÚPn Radslavice 
vymezeny jako plochy zemědělské NZ. V podmínkách pro využití ploch je vymezeno : 

Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro rostlinou zemědělskou výrobu. 
Přípustné využití: (mimo jiné) - stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových 
komunikací, stavby cyklistických stezek. 
Částečně je navržena na katastru Grymov a to tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z vyhl.     
č. 501/2006 Sb., ust. § 22 o pozemcích veřejného prostranství.  

V lokalitě Z1/3a  se navržená zemědělská účelová komunikace podle platného ÚPnO Grymov v úseku 
po danou lokalitu navrhuje jako místní komunikace. Vzhledem k tomu, že na navrženou místní 
komunikaci po cca 45,0 m navazuje účelová komunikace, která může plnit funkci pro otáčení vozidel, 
není v dané lokalitě navrženo obratiště. 

 

      tab. 7.1.1 Navržené plochy pro dopravu změnou č. 1 ÚPnO Grymov 

Poř. č. Označení Druh plochy lokalita Plocha v ha 

1 D 2 Místní komunikace Západní okraj obce 0,02 

 Celkem   0,02 

7.1.3. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Z důvodu obsloužení lokality Z1/5 (NPd) je navržená nezpevněná účelová komunikace. V platném 
ÚPnO Grymov je zde návrhová plocha s funkčním využitím  Zi – plocha urbanizované zeleně. 

7.1.4. PĚŠÍ PROVOZ 

Beze změny. 

7.1.5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Beze změny. 

7.1.6. DOPRAVA V KLIDU 

Beze změny. 
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7.1.7. AUTOBUSOVÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Beze změny. 

7.2. Zásobování vodou 

Navrhované lokality zástavby Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) budou zásobovány pitnou vodou z navrhované 
rozvodné vodovodní sítě. Požární zabezpečení obce bude i nadále zajišťováno z požárních hydrantů 
veřejné vodovodní sítě.  

7.3. Odkanalizování 

Dešťové vody z navrhovaných lokality zástavby Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) budou zaústěny do 
navrhovaných stok dešťové kanalizace. 

K odvádění splaškových odpadních vod z navrhovaných lokalit Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) je navrhována 
splašková kanalizační síť. 

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 rámci řešení změny č. 1 dochází ke zrušení dílčí části navržených protipovodňových opatření 
uvedených v platném ÚPnO, kde v souladu s 1. změnou ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace je 
navrženo vybudování těchto protipovodňových 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. 

Dílčí části protipovodňových opatření navržených ke zrušení jsou vymezeny v grafické části 
dokumentace, jedná se o ochranné hráze severovýchodně, východně a západně od zastavěného 
území obce. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je stanoveno respektovat soubor staveb a opatření 
ke zkapacitnění koryta vodního toku Bečva dle Studie ochrany před povodněmi na území 
Olomouckého kraje (Pöyry Environment a.s. Brno), nahrazující dříve navrhované poldry Osek 
a Hranice. Z protipovodňových opatření, která jsou podle studie pro ochranu obce navržena, se jedná 
především o rekonstrukci stávající levobřežní hráze podél Bečvy a výstavbu nové hráze ze strany 
inundačního území pod silnicí na Radslavice.  

Vzhledem k tomu, že se předpokládá realizace protipovodňových opatření na území kraje s variantou 
vybudování poldru Teplice, nebude nutno tato opatření na k.ú. Grymova realizovat. 

7.5. Zásobování elektrickou energií 

Beze změny. Navržené lokality budou napojeny v rámci stávajících a navržených veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu na stávající vedení nn. 
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7.6. Zásobování plynem 

Pro zásobování zemním plynem navrhovaných lokalit zástavby Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) je navrhováno 
rozšíření STL plynovodní rozvodné sítě. Sítě budou vedeny napojeny v rámci stávajících a navržených 
ploch pro dopravu. 

7.7. Zásobování teplem 

Beze změny. Pro zásobování teplem se předpokládá především využití zemního plynu, lokálně lze 
využívat alternativní zdroje. 

7.8. Telekomunikační zařízení a spoje 

Beze změny. Navržené lokality budou napojeny v rámci stávajících a navržených ploch pro dopravu na 
stávající sdělovací kabely. 

7.9. Nakládání s odpady 

Beze změny. 

8.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek 

nerostů a ploch pro jeho technické zajištění 

Beze změny. 

9. Návrh územního systému ekologické stability 

Beze změny. 

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 

Změnou č.1 se doplňuje: 

 místní komunikace pro navržené lokality bydlení B7 a B8 

10.1.2. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

B.1. Rozvodná vodovodní síť I. tlakového pásma 

 rozvodné vodovodní řady pro navržené lokality bydlení B7 a B8 

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 z lokalit bydlení B7 a B8 
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C.2. Dešťová kanalizace 

 stoky dešťové kanalizace pro odvedení dešťových z lokalit bydlení B7 a B8 

C.3. Čistírna odpadních vod 

 beze změny 

10.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM  

D.1. Středotlaký plynovod 

 středotlaký plynovod pro lokality bydlení B7 a B8  

10.1.5. PLOCHY PRO PROTIPOVODŇOVÉ STAVBY 

E.1. Ochranné protipovodňové hráze 

Ruší se navrhované ochranné protipovodňové hráze v lokalitě Z1/4: 

 ochranná protipovodňová hráz severovýchodně od zastavěného území obce Grymov 

 ochranná protipovodňová hráz východně a západně od zastavěného území obce Grymov 

Navrhovaná ochranná protipovodňová hráz na levém břehu řeky Bečvy v severozápadní části 
katastrálního území Grymov (areál hřiště - za biokoridorem – parc. č. 372) zůstává ponechána. 

10.2. Navržené asanace a asanační úpravy 

Řešením změny č.1 v lokalitě Z1/1 se ruší návrh asanace hospodářské budovy na poz. st. pl. 130, ozn. 
F1. 

11. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

viz E.1 

Kap. b) – j)  beze změny. 

12. Návrh lhůt aktualizace 

Beze změny. 
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B. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH   

DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ   

NA ŽP, ZPF A PUPFL 

 

1. Úvodní část 
Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, 
jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 
ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit 
k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro účely Změny č.1 Územního plánu obce Grymov. 

2. Charakteristika ZPF v řešeném území 

2.1. Klimatické poměry  

Beze změny 

2.2. Geologické poměry  

Beze změny. 

2.3. Geomorfologické poměry 

Beze změny. 

2.4. Hydrologické poměry 

2.4.1. PODZEMNÍ VODY 

Beze změny. 

2.4.2. POVRCHOVÉ VODY 

Beze změny. 

2.5. Půdní poměry 

Beze změny. 

2.6. Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

Beze změny. 
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2.7. Biogeografické poměry 

Beze změny. 

3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na životní prostředí 

3.1. Čistota ovzduší, exhalace a emise 

Dne 30.9.2004 byly Radou Olomouckého kraje schváleny Integrovaný program snižování emisí 
Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje, které byly téhož dne 
vydány Nařízením č. 3/2004 Olomouckého kraje.  

Obec Grymov se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z výše uvedených programů 
nevyplývají žádné požadavky na řešení nebo zapracování. Návrhem změny č.1  (lokality pro bydlení) 
nedojde ke zhoršování kvality ovzduší.. 

3.1.1. OVZDUŠÍ  

Beze změny. 

3.1.2. VLIVY DOPRAVY 

Beze změny. 

3.1.3. EMISE 

Beze změny. 

3.2. Ochrana před hlukem 

Beze změny. 

3.3. Ochrana vod 

Beze změny. 

3.4. Ochrana přírody 

Beze změny. 

4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond – 

ZPF 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu, KÚ Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství, byla lokalita Z1/3b v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 1 ÚPnO Grymov 
vypuštěna. Lokalita Z1/3a byla akceptována za podmínky navržení ochranné izolační zeleně v rámci 
lokality Z1/3a podél celé západní části plochy bydlení B8.  
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4.1. Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí ze ZPF 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu – zastavitelné 
plochy. Mimo zastavitelná území jsou vyhodnoceny i plochy s dopadem do ZPF bez možnosti  výstavby 
(nezastavitelné), a to pro zeleň zahrad (Npd).  

4.1.1. BYDLENÍ 

a) navržené lokality bydlení 

         tab. 5. Navržené plochy bydlení změnou č. 1 ÚPnO Grymov 

Poř. 

č. 
Označení Plocha 

Lokalita Funkce Počet RD (bj.)  

1 B 7 1,37 jihovýchodní okraj obce Bv 10 - 12 

2 B 8 0,419 západní okraj obce Bv 3 

 Celkem 1,789   13 - 15 

 

b) Lokalizace navržených ploch 

Změnou č. 1 jsou navrhovány následující dílčí změny : 

Z1/2 – lokalita navržená v jihovýchodní části katastru na zemědělské půdě (zahrady), navazuje na 

zastavěné území obce a navrhuje rozšíření zastavitelného území pro bydlení. Lokalita má 

dopad do ploch ZPF.  

Z1/3a – lokalita navržena pro bydlení na západní hranici zastavitelného území obce. Lokalita má 

dopad do ploch ZPF. 

c) Zdůvodnění navrhovaných ploch pro bytovou výstavbu 

viz kap. 4.2.2.6 

4.1.2. OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Beze změny. 

4.1.3. DOPRAVA 

      tab. 7. Navržené plochy pro ostatní dopravu změnou č. 1 ÚPnO Grymov 

Poř. č. Označení Druh plochy lokalita Plocha v ha 

1 D 2 Místní komunikace Západní okraj obce 0,02 

 Celkem   0,02 

 

 

V rámci Změny č. 1 ÚPnO Grymov jsou navrženy dvě nové místní komunikace sloužící pro obsluhu 
lokalit Z1/2 a Z1/3a, s dopadem do ploch ZPF.  

Způsob zastavění lokality Z1/2 má více možnosti. Jedním z posuzovaných způsobu byl návrh 
komunikace do centrální části lokality, což by vedlo k znemožnění využití  menších parcel v západní 
části lokality. Naopak, navržení komunikace vedoucí až na hranici katastrálního území s možností 
zastavění každé parcely, byl nejracionálnější způsob  využití ZPF. 

Pro obsluhu plochy bydlení B7 v lokalitě Z1/2 je navržena místní komunikace. Návrh vychází ze 
skutečnosti, že částečně je možné místní komunikaci pro obsluhu plochy umístit na pozemku stávající 
účelové komunikace, která se nachází na sousedním k.ú. Radslavice u Přerova, a to v souladu se 
stanovenými podmínkami pro využití příslušné plochy. Jedná se o pozemky p.č. 1032, 1030, které  
jsou v návrhu ÚPn Radslavice vymezeny jako plochy zemědělské NZ. V podmínkách pro využití ploch 
je vymezeno: 
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Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro rostlinou zemědělskou výrobu. 
Přípustné využití: (mimo jiné) - stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových 
komunikací, stavby cyklistických stezek. 
Částečně je navržena na katastru Grymov a to tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z ust. § 22 
vyhl.č. 501/2006 Sb. pro pozemky veřejných prostranství.  

Navržená místní komunikace pro obsluhu lokality Z1/2 (B7) není samostatně bilancována – je součástí 
bilance ZPF lokality Z1/2. 

V lokalitě Z1/3a obsluhu plochy bydlení s označením B8 zajišťuje plocha pro ostatní dopravu D2. 
Zemědělská účelová komunikace navržená podle platného ÚPnO Grymov se v úseku po danou 
lokalitu navrhuje jako místní komunikace. Jedná se o rozšíření stávající účelové komunikace tak, aby 
splňovala parametry místní komunikace.  

Vzhledem k tomu, že na navrženou místní komunikaci po cca 45,0 m navazuje účelová komunikace, 
která může plnit funkci pro otáčení vozidel, není v dané lokalitě navrženo obratiště. 

4.1.4. TECHNICKÁ VYBAVENOST 
Beze změny. 

4.1.5. ZELEŇ  

       tab. 9. Navržené plochy pro zeleň ve znění změny č. 1 ÚPnO Grymov 

 Označení Účel Lokalita plocha v ha 
Změna č. 1 

[ha] 

1 Zi 1 izolační zeleň SV okraj k.ú. 0,427 Beze změny 

2 Zi 2 izolační zeleň Východní okraj k.ú. 0,441 Ruší se 

3 Zi 3 izolační zeleň JZ okraj obce 0,227 Ruší se 

4 Zi 4 izolační zeleň Západní okraj obce 0,153 Ruší se 

5 Zi 5 izolační zeleň SZ část k.ú. 1,871 
Částečně se 
ruší 0,253 ha 

6 Zk 1 krajinná zeleň IP 40 0,091 Beze změny 

7 Zi 6 Izolační zeleň 
Západní okraj lokality 

Z1/3a 
0,021 Navrhuje se 

 Celkem   3,2310 2,157 

Změnou č. 1 byly upraveny plochy navržené původním územním plánem pro zeleň. Celková plocha 
3,21 ha z platného ÚPnO Grymov byla redukována na 2,157 ha. 

4.1.6. ZALESNĚNÍ 

Beze změny. 

4.1.7. ÚSES 

Beze změny. 

4.1.7. CELKOVÁ BILANCE 

V následujícím textu je provedena sumární bilance navrhovaných ploch bez rozlišení, zda se jedná 
o zemědělský půdní fond nebo ostatní plochy. Podrobné vyhodnocení je v tabelárním vyhodnocení 
jednotlivých lokalit. 
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    tab. 11. Dílčí plochy záboru v k.ú. Grymov ve znění změny č. 1 ÚPnO Grymov 

 bydlení obč. vyb. doprava tech. inf. zeleň zalesnění ÚSES 

1 0,844 0,179 0,122 0,101 0,427 1,202 7,017 

2 1,008  0,02     

3 1,232       

4 0,065       

5 0,681    1,618   

6 0,217    0,091   

7 1,37       

8 0,419    0,021   

 5,836 0,179 0,142 0,101 2,157 1,202 7,017 

 

tab. 12. Celková plocha záboru v k.ú. Grymov ve znění změny č. 1 ÚPnO Grymov 

Druh funkční plochy Plocha záboru 

bydlení 5,836 

občanská vybavenost 0,179 (beze změny) 

doprava 0,142 

technická infrastruktura 0,101 (beze změny) 

zeleň  2,157 

zalesnění 1,202 (beze změny) 

ÚSES 7,017 (beze změny) 

celkem 10,37644 

4.2. Souborné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

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

4.2.1. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZÁBORU ZPF 
Beze změny. 

4.2.2.1. ÚDAJE O ROZSAHU POŽADOVANÝCH PLOCH 

tab. 13 Souhrnné údaje o záboru ZPF řešených změnou č.1ÚPnO Grymov 

 plocha celkem v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

zemědělská 
půda 

nezemědělská 
půda 

Bv 1,789 0 1,789 1,789 0 

Do 0,02 0 0,02 0,02 0 

Zi 0,021 0 0,021 0,021 0 

SUMA 
1,83 0 1,83 1,83 0 
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tab. 14  Souhrnné lokality řešené změnou č. 1 bez požadavku na zábor ZPF 

 
plocha celkem 

v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

zemědělská 
půda 

nezemědělská 
půda 

Npd 0,35 0 0,35 0,35 0 

Bv 0,02 0,02 0 0 0,02 

SUMA 0,37 0,02 0,35 0,35 0,02 

 

Z přehledu je patrné, že změna č. 1 navrhuje rozsah záboru ZPF v úrovní 1,83 ha, a to pro plochy 
bydlení, izolační zeleně a ostatní dopravu (Z1/2 a Z1/3a). Ostatní dílčí změny navrhují taková řešení, 
která nekladou nároky na zábor ZPF. Dílčí změna č. Z1/4 navrhuje redukci odsouhlasených ploch 
určených pro vybudování protipovodňových hrází s funkcí izolační zeleně v rozsahu 1,074 ha. Jedná 
se o lokality s původním označením Zi2 – Zi5.  

4.2.2.2. ÚDAJE O INVESTICÍCH DO PŮDY 
Beze změny. Na katastru byly provedeny investice do půdy za účelem zlepšení její půdní úrodnosti –
odvodnění. 

4.2.2.3. ÚDAJE O AREÁLECH A ZAŘÍZENÍCH ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 
Beze změny. 

4.2.2.4. USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A EKOLOGICKÁ 

STABILITA KRAJINY  
Beze změny. Prvky ekologické stability nejsou změnou č. 1 dotčeny. V severovýchodní části katastru je 
změnou č.1 redukována protipovodňová hráz, přičemž plocha pro izolační zeleň (Zi1) zůstává beze 
změny. 

4.2.2.5. ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU HRANIC ÚZEMNÍCH OBVODŮ A HRANIC 

KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ  
Beze změny. 

4.2.2.6. ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Variantní řešení není uvažováno. Etapizace není navržena. 

V platném ÚPnO Grymov je navrženo šest lokalit bydleni (Bv): 

 - B1   - již se realizuje  (mimo 1 RD) 

 - B2, B3, B4, B6  - nelze realizovat z majetkoprávních důvodu 

 - B5    - již realizovány 2 rodinné domy 

Z těchto důvodů byly navrženy další nové plochy pro bydlení. V stávající lokalitě B5 se začala 
realizovat již další výstavba rodinných domů. Z důvodu rozvoje výstavby v blízkém okolí je na 
komunikaci III/43413 zvýšená intenzita nákladních automobilů, to způsobuje škody na rodinných 
domech nacházejících se podél komunikace. V blízké době se nepředpokládá snížení intenzity 
dopravy. Další rozvoj obce Grymov bude hlavně směrem na západ, do klidnější a více odkloněné 
výstavby od silnice III. třídy. Z obecného hlediska je možné v budoucnu předpokládat zábor půdního 
fondu hlavně západně od obce.  

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro 
rozvoj zastavitelného území není v  řešeném území zastoupena. 
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Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána 
především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované 
zemědělské půdy. Dílčí změna v lokalitě č. Z1/2 a Z1/3a je navržena mimo intenzivně 
obhospodařované zemědělské pozemky a nenaruší tedy celistvost a dobrou obhospodařovatelnost 
zemědělských ploch. Jejich dispozice také nevyvolává vznik enkláv a špatně obhospodařovatelných 
zemědělských pozemků.  

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci: Plochy odsouhlasené v územně plánovací dokumentaci pro bydlení jsou 
zčásti zastavěny. Jednalo se o lokality v západní části obce navazující na lokalitu Z1/3a.  

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované 
plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj 
bydlení jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné 
enklávy osídlení. Prostupnost krajiny je řešena vymezením účelových ploch pro dopravu. 

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení 
návrhu změny územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových 
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou 
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou 
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční 
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci. 

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části. 

4.2.2.7. ZNÁZORNĚNÍ HRANIC A PRŮBĚHU SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO 

A ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ, HRANICE POZEMKOVÉ DRŽBY 
Beze změny. 

 

4.2.3. HRANICE DOBÝVACÍCH PROSTORŮ A CHRÁNĚNÝCH LOŽISKOVÝCH 

ÚZEMÍ 
Beze změny. 

 



 Změna č. 1 ÚPO Grymov – vyhodnocení požadavků na zábor ZPF 

Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit 

Ozn. lokality 

Návrh 
způsob

u 
využití 

katastr 
Výměra 
celkem 

V 
zast.úz. 

Mimo 
zast.úz. 

zastoupení 
ZPF 

Zem. půda 
celkem 

nezem. 
půda 

celkem 

BPEJ a třída 
ochrany 

půdy 
v I. , 
II. 

pozn. 

Z1/1 Bv Grymov 0,02 0,02 0 - 0 0,02   
nejedná se 

o zábor ZPF 

Z1/2 

(B7) 

p.č. 102, 
100/1, 94/1, 

92, 88, 84, 82, 
79, 73/1, 72 

Bv Grymov 1,37 0 1,37 zahrada 1,37 0 3.59.00 (III.) 0 

Součástí 
plochy je i 

návrh místní 
komunikace 
zajišťující její 

obsluhu. 

Z1/3a 

(B8) 

p.č.343 

Bv 

 
Grymov 0,419 0 0,419 orná půda 0,419 0 

3.22.10 (III.) 
3.21.12 (III.) 

0  

Z1/4 Změna č. Z1/4 navrhuje redukci ploch pro zeleň – protierozní valy – odsouhlasené lokality č. Zi2 – Zi 5 o rozloze celkem 1,074 ha 

Z1/5 

p.č.343 
Npd Grymov 0,35 0 0,35 orná půda 0,35 0 3.21.12 (III.) 0 

návrh plochy 
pro zahradu – 

nejedná se 
o zábor ZPF 

(D2) 

p.č.343 

Místní 
komunik

ace 

Do 

Grymov 0,02 0 0,02 orná půda 0,02 0 3.22.10 (IV.) 0 

změna 
účelové 

komunikace 
na místní 

a rozšíření 
o 0,02 ha 

s dopadem 
do ploch ZPF 

Z1/3a 

(Zi 6) 

p.č.343 

Zi Grymov 0,021 0 0,021 orná půda 0,021 0 
3.22.10 (III.) 
3.21.12 (III.) 

0  



5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa – PUPFL 

 

5.1. Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

Beze změny. 

5.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

Plochy PUPFL nejsou změnou č.1 dotčeny.  
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

1. Obyvatelstvo a bytový fond  

1.1. Obyvatelstvo 

Beze změny. 

1.2 Bytový fond 

Změnou č. 1 jsou navrhovány 2 plochy bydlení v lokalitách Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8). 

          tab. 1.2.3.  Navržené plochy bydlení změnou č. 1 ÚPnO Grymov 

Poř. 

č. 
Označení Plocha 

Lokalita Funkce Počet RD (bj.)  

1 B 7 1,37 jihovýchodní okraj obce Bv 10 - 12 

2 B 8 0,419 západní okraj obce Bv 3 

 Celkem 1,789   13 - 15 

2. Občanská vybavenost 

1. Charakteristika stávajícího občanského vybavení 

Beze změny. 

2. Návrh řešení  

Beze změny. 

3. Ekonomický potenciál území 

1. Základní údaje 

Beze změny. 

2. Zemědělská výroba 

Beze změny. 

3. Lesní hospodářství 

Beze změny. 

4. Průmyslová výroba, sklady a živnostenské provozovny 

Beze změny. 
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5. Návrh řešení územního plánu 

Beze změny. 

4. Rekreace a cestovní ruch 

1. Charakteristika řešeného území 

Beze změny. 

2. Rekreace dlouhodobá  

Beze změny. 

3. Rekreace krátkodobá - víkendová  

Beze změny. 

4. Rekreace krátkodobá - každodenní  

Beze změny. 

5. Návrh řešení   

Beze změny. 

5. Doprava 

1. Silniční doprava 

Beze změny. 

 

2. Místní komunikace 

Změnou č.1 jsou navrženy nové místní komunikace zajišťující přístup k plochám bydlení B7, B8 
v lokalitách Z1/2 a Z1/3a. 

   tab. 2. Navržené plochy pro ostatní dopravu  

Poř. č. Označení Druh plochy lokalita Plocha v ha 

1 D 2 Místní komunikace B8 0,000 

 Celkem   0,000 

 

3. Hromadná autobusová doprava 

Beze změny. 

4. Pěší provoz 

Beze změny. 

5. Cyklistická doprava 

Beze změny. 

6. Doprava v klidu 

Beze změny. 

7. Účelová doprava 
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Pro obsluhu plochy NPd v lokalitě Z1/5 je navržená účelová komunikace. 

8. Hluk ze silniční dopravy 

Beze změny. 

9. Letecká doprava 

Beze změny. 

6. Vodní hospodářství 

6.1. Zásobování vodou 

6.1.1. Současný stav 

Beze změny. 

6.1.2. Výpočet potřeby pitné vody 

Beze změny. 

6.1.3. Návrh řešení 

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 
Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) budou zásobovány pitnou vodou z nově navrhované vodovodní sítě. 

 

6.2. Odkanalizování 

6.2.1. Současný stav 

Beze změny. 

6.2.2. Hydrotechnické výpočty 

Beze změny. 

6.2.3. Návrh řešení 

Splaškové a dešťové vody z navrhovaných lokality zástavby Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) budou zaústěny do 
navrhovaných stok splaškové a dešťové kanalizace. 

6.2.4. Vodní toky a plochy 

Je nově stanoveno záplavové území vodního toku Bečva (stanoveno KÚ Olomouckého kraje, 
Odborem  ŽP a zemědělství, dne 24.2.2006 pod č.j.: KUOK 22888/2006).  

Změnou č. 1 ÚPnO Grymov se ruší navrhované ochranné protipovodňové hráze v lokalitě Z1/4 -
ochranné protipovodňové hráze severovýchodně, východně a západně od zastavěného území obce 
Grymov. Ponechána je jenom navrhovaná ochranná hráz na levém břehu řeky Bečvy v severozápadní 
části katastrálního území Grymov (úsek: areál hřiště - za biokoridorem – břeh Bečvy, parc. č. 372)   
a část navazující na NRBK K143. Projekt Komplexních pozemkových úprav k. ú. Grymov vypracovala 
firma Oris (zodpovědný projektant Ing. Ludmila Podivinská). Podle mapy Plánu společných zařízení 
byly navržené jiné prvky protipovodňové ochrany. Změna č. 1 ÚPO Grymov tento dokument plně 
respektuje. 

7. Zásobování elektrickou energií 

7.1. Současný stav 

Beze změny. 
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7.2. Návrh řešení 

7.2.1. Výchozí podklady 

Beze změny. 

7.2.2. Návrh zajištění elektrické energie pro ucelené lokality obytné výstavby 

Lokalita B7 a B8  

V lokalitách bydlení bude zajištění elektrické energie řešeno samostatnou přípojkou ze stávajících 
venkovních rozvodů NN. 

 

7.2.3. Rozvoj podnikatelské sféry 

Beze změny. 

7.2.4. Občanská vybavenost 

Beze změny. 

7.2.5. Technická vybavenost 

Beze změny. 

7.2.6. Související problémy s elektrickými rozvody 

Beze změny. 

8. Zásobování plynem a teplem 

8.1. Zásobování plynem 

8.1.1. Současný stav 

Beze změny. 

8.1.2. Výpočet potřeby plynu 

Beze změny. 

8.1.3. Návrh řešení 

Pro zásobování zemním plynem navrhovaných lokalit zástavby Z1/2 (B7) a Z1/3a (B8) je navrhováno 
rozšíření STL plynovodní rozvodné sítě. 

 

8.2. Zásobování teplem 

Beze změny. 

9. Telekomunikační zařízení a spoje 

Beze změny. 

10. Nakládání s odpady 
Beze změny.   
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11. Ochranná pásma a limity využití území 
Beze změny. Pouze se doplňuje znění bodu 2 a 5.   

2. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 

b) ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 

významný vodní tok Bečva má opatřením KÚOK, Odboru životního prostředí a zemědělství, pod č.j. 
KUOK 22888/2606 ze dne 24.2.2006, stanoveno záplavové území 

c) PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE 

Změnou č.1 se v lokalitě Z1/4 ruší dílčí část navržených protipovodňových opatření – ochranná hráz 
severovýchodně, východně a západně zastavěného území obce. 

5. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

a) ZAJIŠTĚNÍ ZÁJMŮ OBRANY STÁTU 
Změnou č. 1 se doplňuje text ve znění: Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva 
obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 
(ochranné pásmo letiště Přerov, ochranné pásmo radiových zabezpečovacích zařízení, zájmové území 
pro nadzemní stavby.)  
Změny využití území řešené Změnou č. 1 ÚPnO Grymov v lokalitách Z1/1, Z1/2, Z1/3a, Z1/4 a  Z1/5 se 
zájmů MO ČR nedotýkají. 

12. Územní systém ekologické stability 
Beze změny.   

13. Etapizace výstavby 
Beze změny.   
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     C .  G R A F I C K Á  Č Á S T   
 

 


