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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1  HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ 

Územní plán obce stanovuje urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné a 
podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, základní funkční regulaci a vymezuje 
hranici zastavitelného území obce. V územním plánu jsou vyznačeny hranice současně 
zastavěného území obce. 

Územní plán obce bude sloužit jako podklad pro rozhodování obecního úřadu, pro územní a 
stavební řízení, umožní realizovat veřejně prospěšné stavby důležité pro další rozvoj obce a 
vytvoří předpoklad pro přiznání státních příspěvků, zejména pro dobudování technické 
infrastruktury. 

1.2 ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ  PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE 

Pro obec Oprostovice nebyla v minulosti schválena územně plánovací dokumentace. 
Doposud je pro k.ú. Oprostovice platný územní plán velkého územního celku Olomoucké 
aglomerace. Zpracovávaný územní plán obce vychází z požadavků VÚC a v samostatné 

kapitole 1.5 Vyhodnocení souladu územního plánu obce Oprostovice s územním plánem VÚC 
Olomoucké aglomerace  srovnává podrobněji vztah k této nadřazené dokumentaci. 

Zpracování územního plánu bylo poprvé objednáno v dubnu 1996. Jejím zpracovatelem byla 
soukromá projekční firma URB EKO atelier Holešov, zákonným pořizovatelem Okresní úřad 
Přerov – referát regionálního rozvoje. Tato dokumentace neobsahovala náležitosti dle zákona 
č.50/1976.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů platných k 30.6.1998 a vyhláškou č.84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a 
územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů. Následně byla objednána úprava 
této studie u projekční kanceláře Alfaprojekt Olomouc a.s. Jejím předmětem bylo doplnění do 
úrovně urbanistické studie v rozsahu konceptu územního plánu v souladu se stavebním 
zákonem ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.131/1998 Sb.,o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci. Rozsah upravené studie splnil všechny 
náležitosti pro následující projednání dle ustanovení § 21 odstavce 2 a 4 stavebního zákona ve 
znění pozdějších předpisů. Studie byla podkladem ke zpracování zadání územního plánu obce 
Oprostovice. 

1.3   ZADÁNÍ, PODKLADY 

Zadání územního plánu bylo sestaveno na základě projednání urbanistické studie 
zpracované v roce 2001. Obsah dokumentace odpovídá stavebnímu zákonu ve znění 
pozdějších předpisů. Návrhovým obdobím územního plánu je rok 2015. 
Zadání územního plánu obce Oprostovice bylo schváleno 21.09.2001. Zadání předložil Okresní 
úřad Přerov, referát regionálního rozvoje, zpracovatelem podkladů je soukromá projekční 
kancelář„ALFAPROJEKT Olomouc a.s 
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Podklady pro zpracování územního plánu obce Oprostovice byly: 

Zadání územního plánu obce Oprostovice, červen 2001 

Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace zpracovaný TERPLANEM Praha 
v roce 1997 (návrhové období 2010). 

1.změna ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace, koncept (prosinec 2000) 

úpn Kladníky, úpn Bezuchov,koncept úpn Soběchleby 

Generel ÚSES – Kolářová a spol. Brno 

Radonový průzkum-přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci roku 1997. 

Spolupráce s obecním úřadem. 

Informace vyžádané projektanty od jednotlivých subjektů. 

Koncepce zásobování pitnou vodou a odkanalizování okresu Přerov (AQUATIS Brno 1997). 

Projekt „Plošná plynofikace Záhoří 3.stavba-4.etapa-Oprostovice,Šišma,Hradčany“ 

Projekt „Oprostovice-zásobování pitnou vodou“ (ing.J.Pelař,12/1992) 

Zaměření skutečného stavu „Oprostovice-vodovod“ (ing.P.Rataj,12/1995) 

Projekt „Kanalizace a ČOV obce Oprostovice“ (ing. Z.Biolek 05/1973) 

Ochranný poldr „Zahrady“-celková situace v měřítku 1:2500 (ing.F. Zábranský, HYDRO-EKO). 

Boční vodní nádrž „Dřín“-celková situace v měřítku 1:2500 (ing.F. Zábranský, HYDRO-EKO). 

Důsledky radonového průzkumu na územně plánovací přípravu - vydal TERPLAN Praha jako 
Sešit č. 1/1990 v edici informací pro metodickou a pracovní koordinaci úpn. činností 

Seznam kultur. památek místního významu poskytnutý Okresním úřadem Přerov, ref. kultury. 

Článek v týdeníku Nové Přerovsko ze seriálu poznáváme obce a města přerovského okresu 

Průzkum terénu a pořízená fotodokumentace 

„Program rozvoje okresu Přerov – III. etapa“ (GaREP s.r.o., Brno, 05/99). 

Mapové podklady: 

1 : 25 000 –Mapy tohoto měřítka byly použity jako podklad pro zpracování výkresu B.1 širší 
vztahy. Tento výkres zachycuje začlenění obce v daném území s vazbou na okolní sídla a 

nadřazené zájmy s oblasti inženýrských sítí, dopravy, ochrany přírody atd. Ke zpracování 
úpravy urbanistické studie byly na katastrálním úřadě v Opavě objednané pořizovatelem 2 
mapové listy následujících sekcí:  

25 -132 Lipník nad Bečvou, 25 -134 Dřevohostice.(mapy nejsou digitalizovány) 

1 : 5 000 – V tomto měřítku jsou zpracovány výkresy které zachycují celé katastrální území 
obce Oprostovice. Digitalizace mapových podkladů byla objednána u odborné firmy.Kromě 
polohopisu byly digitalizovány také vrstevnice. Podklady byly předány ve formátu dgn. 

Vzhledem k tomu, že některé klíčové objekty nejsou v mapách zahrnuty, bylo využito jiných 
podkladů k jejich doplnění. Jde zejména o vodní tok protékající celou obcí od severu k jihu. 
K jeho doplnění do mapového podkladu bylo využito leteckého snímku. 

Hranice 9-8, Hranice 8-8, Hranice 8-9  

1 :  2 000 – tohoto měřítka je využito při zpracování výkresu B3-komplexní urbanistický návrh. 

Digitalizace mapových podkladů byla objednána u odborné firmy.Kromě polohopisu byly 
digitalizovány také vrstevnice. Podklady byly předány ve formátu dgn. 
1 : 2500       PŘEROV, S. V..XII,15,2/2 

1 : 2500       PŘEROV, S. V..XII.15,2/1 

1 : 1250       Příložná mapa ke dvěma předcházejícím, zachycuje zastavěné území obce: 

                    PŘEROV, SV..XII,15,32 

                    PŘEROV, SV..XII,15,37 
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1.4  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OPROSTOVICE 

Zadání územního plánu obce Oprostovice bylo schváleno 21.09.2001. Podkladem pro jeho 
zpracování byla úprava urbanistické studie zpracovaná soukromou projekční kanceláří 
„Alfaprojekt Olomouc a.s.“ 

Požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a 
z programu rozvoje okresu a obce 

 V souladu s připravovanou 1. změnou územního plánu velkého územního celku Olomoucké 
aglomerace ÚP VÚC OA je zrušeno vedení kabelu VVN 400 kV řešeným územím - od 
záměru je upuštěno.  

 V grafické části širších vztahů vhodným způsobem doplnit rozhraní dle jednotlivých 
sousedících katastrálních území. 

 Jako jeden z podkladů je doplněn „Program rozvoje okresu Přerov – III. etapa“ (GaREP 
s.r.o., Brno, 05/99). Pro Obec Oprostovice z tohoto programu však nevyplývají konkrétní 
požadavky mimo obecnou část a technickou infrastrukturu, které jsou řešeny  v  jednotlivých 
oddílech územního plánu odpovídajícím způsobem.  

Význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území 

 Je doplněn údaj u k.ú. Kladníky - územní plán obce Kladníky schválen v prosinci 1999. 

 Jsou vyhodnoceny vazby vyplývajících z územně plánovací dokumentace sousedních kú.  

 Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na 
využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního 
fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability 

 ÚSES je uváděn jako opatření ve veř. zájmu v souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 114/92 Sb., 

 všechny prvky ÚSES mimo les jsou zařazeny pod funkční využití „krajinná zeleň“,  

 zákres prvků ÚSES ve výkresu B2 – hlavní výkres je uveden do souladu s B8 – územní systém 
ekologické stability. 

 Je opraveno zakreslení IP 24/38/48 

 Označení IP 3/38 je opraveno ( 11/38 ).   

 Do mapy záboru ZPF je doplněna ke kódu BPEJ třída ochrany zemědělských půd 

 Ve výkrese B2 – hlavní výkres je uvedeno do souladu značení plochy B2 a Záboru ZPF, 

 Pro pozemky určené k plnění funkcí lesa je používán termín „PUPFL“, který plně respektuje 
ust. § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), v úplném znění. 

Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich 
ochranných pásem 

 Památky místního významu a jejich ochrana je vypuštěna z kapitoly limitů využití území 
proto, že na ně ochrana za zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, nevztahuje a ani není vyhlášená jiným správním rozhodnutím.  

Požadavky na řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady 

 V grafické části (B.4 Doprava) je navržena komunikační obsluha pro novou obytnou zástavbu 

z hlediska bezpečnosti všech účastníků silniční dopravy tak, aby obsluha nově navržené 
plochy byla pouze jedním připojením (mimo oblouk sil. II/437) a v souladu s platnými 
normami (ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací). 

 navrhované doplnění chodníků dle textové části je zařazeno do seznamu veřejně 
prospěšných staveb. 
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 do závazných zásad je doplněn text: V ochranných pásmech plynovodů se požaduje 
nevysazovat zeleň, aby při provádění pravidelné údržby a při odstraňování poruch nebo 
havárií nebyla ničena, případně poškozována. 

 Neplatí Program odpadového hospodářství schválený obcí, likvidaci odpadů řeší zákon č. 
125/1997 Sb., o odpadech. 

 Do závazné části není uváděno konkrétní místo svozu odpadu. Je řešeno obecně, a to 
svozem mimo řešené území. Je doplněn stav likvidace odpadů během návrhového období. 

 Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů(např. zájmů obrany státu, civilní 
ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi apod.) 

 Územní plán bude obsahovat návrh  řešení požadavků civilní ochrany. 

 Textová část v kap. Limity využití území je doplněna o zvláštní zájmy – obrana státu. Pro 
řešené území platí Generální souhlas vojenské správy (směrnice Ministerstva národní 
obrany čj.: 01721 z 8.11.1958). 

Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními 
obcemi  

 V rámci prací na územním plánu byla zajištěna koordinace s územně plánovací 
dokumentací sousedních územních obvodů, zejména řešení navazující TI, ÚSES. Provést 
vyhodnocení v textu. 

Výkres limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, 
včetně stanovení zátopových území 

 Je uváděn právní předpis, z něhož limit vyplývá. 

 Jako limit využití území nejsou zařazeny stromy dle evidence OVM Přerov (nebyly 
vyhlášeny jako památné) a ochrana památek místního významu.  

 Jako limit využití území je doplněno provozní pásmo pro údržbu vodních toků (vyhláška č. 
19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky 
týkající se vodních toků) 

 Není používáno pojmu pásmo hygienické ochrany (PHO), ale ochranné pásmo. 

Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na 
regulaci využití a uspořádání ploch 

 Není používáno dělení území do zón, ale pouze do ploch 

 Funkční typ ZPF nezahrnuje do podmíněně přípustných stavby : byt vlastníka, zařízení pro 
agroturistiku, 

 Stavba rozhledny je přesunuta z parcely č. 152/1 na parcelu 138/4. 

 Návrh územního plánu je zpracován v digitální podobě, odevzdán v tištěné podobě ve třech 
paré  a digitální podobě na magnetickém nosiči 

 Všechny veřejně prospěšné stavby jsou očíslovány 

 Pojmy extravilán – intravilán nejsou v dokumentaci používány 

 Hranice současně zastavěného území obce je vyznačena v návrhu územním plánu 
v souladu s ust. § 139a odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, s 
uvedením data ke dni jeho zpracování. 
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1.5 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OPROSTOVICE S ÚP VÚC 

OLOMOUCKÉ AGLOMERACE 

Vzhledem k datu zpracování je dokumentace zkoordinována s konceptem 1.změny ÚP VÚC 
Olomoucké aglomerace. 

Soulad s územní plánem VÚC je hodnocen v případech, že dochází ke střetu přímo 
s katastrálním územím Oprostovic, ale také v případech, že okolní aktivity sice hranici katastru 
přesahují, ale svým dopadem Oprostovice ovlivňují. Jde zejména o silniční tahy. Tyto jsou 
zakresleny ve výkrese širších vztahů. 

Návrh územního plánu obce Oprostovice je zpracován v návaznosti na územní plán velkého 
územního celku Olomoucké aglomerace. Ve výkrese B1- širší vztahy jsou zakresleny vazby 
obce na nejbližší okolí a to v oblasti technické infrastruktury, dopravy, přírodních podmínek a 
obecnějších urbanistických záměrů. Všechny tyto podmínky jsou převzaty z VÚC. Návrhové 
období ÚP VÚC Olomoucké aglomerace je stanoveno na rok 2010. V textové části A.1 
Průvodní zpráva, A.2 Regulativy územního rozvoje jsou využity následující informace z VÚC : 

Návrhové období VÚC – 2010 

Rekreace : potenciální předpoklad pro rozvoj rekreace vzniká z vysoké atraktivity krajinného 
prostředí a blízkosti důležitých rekreačních středisek (Teplice nad Bečvou, Helfštýn…). Masiv 
Maleníku skýtá rezervy pro rekreaci v dané oblasti výjimečné.  

Směrné kapacitní rámce rekreačního využití území pro obec Oprostovice 

výměra ha Směrná návštěvnost Směrné lůžkové kapacity Stávající lůžkové kapacity Možný přírůstek lůžek 

266 50 20 0 20 

Doprava : Silniční doprava zahrnuje nové nadregionální komunikace – D1, D47, R35, R46. 
Vybudování  vysokorychlostní železniční tratě a DOL je uvažováno až po návrhovém období. 
Dopravní záměry dle ÚP VÚC OA nezasahují řešené území.  

Zemědělství: dle ÚP VÚC je Zemědělské družstvo je v Oprostovicích. Dále v Bezuchově a 
Soběchlebech. Současná velikost pozemků obdělávaných zemědělskými družstvy je  3000 ha. 
Lesní hospodářství : na katastru Oprostovic je minimum lesů. 

Těžba nerostných surovin: Na katastru obce nejsou evidovány dobývací prostory.  

Elektroenergetika: nejsou umístěny významné zdroje elektrické energie. Energie je přivedena 
tranzitem přes uzly v Krasíkově, Ráječku, Července, Hodolanech   a Prosenicích. Dle konceptu 
1. změny ÚP VÚC Olomoucké aglomerace není uvažováno s vedením VVN přes řešené území. 

Radioreléové spoje: Severní částí území prochází paprsek RRTF RS Holý kopec-PVT 
Hranice.Je třeba zajistit přímou viditelnost jednotlivých stanic. OP spojových objektů má r= 
500m, OP paprsků je závisí na morfologii terénu,v OP rr paprsků je bez předchozího souhlasu 
Českých radiokomunikací a.s. zakázána: 

 výstavba budov přesahujících nadmořskou výšku hranice ochranného pásma 

 výstavba letišť 

 instalace generátorů,lékařských přístrojů,energetických zařízení a vedení,radiových vysílačů 
jiných organizací a radarů. 

V případě potřeby uvažované výstavby v blízkosti spojových objektů a rr paprsků sdělí údaje 
o nadmořské výšce spodní hranice ochranného pásma Správa radiokomunikací 

Dle vyjádření Českých radiokomunikací prochází územím další paprsek a sice RS Holý kopec- 
2.kóta "Maleník", stožár EuroTel se spodní hranicí přísl. ochranného pásma  v celém rozsahu 
nad správním územím obce Oprostovice ve výšce více než 120 m. nad terénem. Tento paprsek 
není  v 1. změně VÚC zakreslen. V územním plánu obce Oprostovice je doplněn do Výkresu 
B1-širší vztahy , B2-hlavní výkres, B7-energetika 
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Trasa dálkových optokabelů: Přerov-Dřevohostice-Pavlovice-Lipník n/B (není zakreslen ve   
výkrese B.1 – širší vztahy). 

Životní prostředí: Legislativní normy v oblasti ŽP jsou respektovány .  

Ochrana přírody a krajiny Zákon ČNR č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny (vyhláška 
č.395/1992 Sb.) Zákon ČNR č.114/1992 Sb.vymezení významných krajinných segmentů 

 max.délka jednoduchého biokoridoru:500-1000m 

 max.délka složeného biokoridoru:8000m 

 min.šířka biokoridoru:20-50m 

 min.plocha biocentra:10-50ha 

Přírodní parky Na území se nenachází přírodní parky. Nejbližší přírodním parky:: 

 MALENÍK – KRÁSNICE  : oblast navržená k vyhlášení jako Přírodní park. Zahrnuje 
katastrální území obcí Dolní Nětčice,Teplice n.B., Lhota, Valšovice, Rybáře, Slavíč, Týn n.B., 
Paršovice, Soběchleby,  Radotín. 

 LESNÍ KOPEC : Leží na významném geomorfologickém hřbetu. Zahrnuje místy 
přirozené smíšené bukové porosty. Jeho součástí jsou chráněné lokality Krásnice, Dvorčák, 
Bukoveček, Lipová, Skalka, Helfštýn. Lokalita má velký botanický a lesnický význam a je 
spádovou oblastí rekreace Lipníka nad Bečvou. Navazuje na Teplice n.B. Území je  
devastováno těžbou kamene (pod hůrou) a CV Hranice. 

 ODERSKÉ VRCHY : Jde o oblast navrženou k vyhlášení za Přírodní park (navazuje na 
již vyhlášený park v okrese Nový Jičín. Zahrnuje katastrální území obcí Kozlov, Slavkov, 
Velká Střelná, Město Libavá, Bohuslávky, Skoky, Dolní Újezd, Staměřice, Loučka,Podhoří, 
Uhřínov, Středolesí, Boškov, Potštát. 

Diferencovaná péče o krajinu dle páče o krajinu je území rozděleno do několika zón. 
Katastrální území Oprostovic  leží v 3.zóně diferencované péče o krajinu 

 3. ZÓNA - základní úroveň péče o krajinu, tvoří prostory s rozptýleným využitím území 
bez významnějších urbanizovaných celků s doposud dochovanými ekostabilizačními 
strukturami s lokální ochranou přírodních,vodohospodářských, lesních a jiných fenoménů, 
místy vyžadující realizaci lokálních ÚSES. 

Regulativy : Veřejně prospěšné stavby : 

 VODOVODNÍ ŘADY : skupinový vodovod východní části okresu Přerov - délka16.8km-
Hradčany, Šišma, Bezuchov, Prusinky, Polovice, Oprostovice, Kladníky, Hlinsko, Nové 
Dvory, Osek n.B.,Oldřichov, Lhota. 

 Ve výkrese B.1 širší vztahy je zakreslena trasa vodovodního řádu dle 1.změny ÚP VÚC 
OA. Při zpracování byl zjištěn rozpor se skutečným stavem. V řešeném území jsou 
vodovodní řády stávající, nikoliv navrhované.Jejich trasa neodpovídá zákresu dle 1.Změny 
VÚC. Podkladem k zakreslení byly tyto projekty: 

- Projekt „Oprostovice-zásobování pitnou vodou“ (ing.J.Pelař,12/1992) 

- Zaměření skutečného stavu „Oprostovice-vodovod“ (ing.P.Rataj,12/1995) 
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2. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

2.1  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území  je vymezeno katastrální hranicí obce Oprostovice (266 ha). Nejjižnější část 
zastavěného území obce leží v současnosti na katastru Bezuchova, v rámci prostorových vazeb 
a vztahů k technické infrastruktuře náleží Oprostovicím.  V této lokalitě je uvažováno se 
zástavbou, která by v případě úpravy katastrální hranice v budoucnu rozšířila zastavitelné 
území obce.  

V rámci tohoto územního plánu nemohou být schvalovány návrhy zasahující do území za 
katastrální hranicí obce Oprostovice. Ty jsou uvedeny pro postižení souvislostí.  

Současně zastavěné a zastavitelné území obce Oprostovice  je zakresleno ve výkresové části ( B.2-
HLAVNÍ VÝKRES, B.3 –KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH, B.4 –DOPRAVA, B.5- VODOVOD,B.6 KANALIZACE,  B.7 

ENERGETIKA, B.8 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY,B.9 ZÁBOR ZPF,  B.11 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY). 

2.2  ŠIRŠÍ VZTAHY 

Širší vazby   řešeného území zachycuje výkres B.1 – ŠIRŠÍ VZTAHY v měřítku 1 : 25 000. Pro 
Oprostovice jsou nejdůležitější vazby provozu a technické infrastruktury. Velikost obce 
přirozeně nedovoluje soběstačnost v oblasti občanské vybavenosti. Vzniká vnější vazba na 
vyšší občanskou vybavenost v sídlech zaměstnání obyvatel obce. Některé aktivity 
v Oprostovicích (zemědělské družstvo, koupaliště, výletiště …) naopak přesahují hranici 
řešeného území. Mimo jiné k nim patří pohledová exponovanost téměř celého území obce. 
Důležitá trasa mezi Lipníkem n/B a Bystřicí p/H vytváří předpoklad případnému rozvoje 
turistického ruchu. Funkční a prostorové vazby rozšiřují zájmové území za hranici katastru. 

Dopravní páteří katastrálního území obce Oprostovice je státní silnice II.třídy II/437      Lipník 
n/Bečvou – Bystřice p/ H. Dopravní přístupnost je zajištěna individuální automobilovou 
dopravou. Hromadná doprava je zajištěna autobusy. Navazující dopravní strukturou je 
železnice a dálkové spoje autobusů v Lipníku nad Bečvou. Letecká ani vodní doprava nemají 
k řešenému území na úrovní širších vztahů žádný přímý vztah. Část řešeného území je dotčena 
ochranným pásmem letiště Přerov. 

Zdrojem pitné vody pro Oprostovice je skupinový vodovod „Záhoří“. Je zásobován 
z prameniště v Ústí. Podzemní voda je přečerpávána do akumulační věže Opatovice (200m3). 
Dále do akumulační věže Horní Nětčice (200). Odtud jsou zásobovány obce Soběchleby, Simře 
a Radotín. Na rozvodnou síť obce Radotín je napojen přívodní řad PVC DN 160 (délky 780m) 
do nově vybudovaného vodojemu Oprostovice. 

Zásobování elektrickou energií zprostředkovává vzdušné vedení VN, které prochází severně od 
obce. Jde o propojovací vedení VN č.9, VN č.14 a VN č.45 které je napojeno z vedení VN č.– 
22kV. Z tohoto vedení vychází dvě přípojky VN ke dvěma stávajícím trafostanicím v severní 
části obce. 

Obec byla plynofikována v roce 1997 napojením na plynovodní síť Záhoří. Regulační stanice 
VTL/STL na 2000 m3 /h se nachází v obci Kladníky. Napojená na propojovací plynovod VTL 
DN 200 PN 40 Radslavice – Valašské Meziříčí. Tato RS slouží obcím Kladníky, Oprostovice, 
Bezuchov, Šišma, Hradčany, Lhota a Hlinsko. Z  RS vychází STL plynovod DN 110 do 
Bezuchova a odtud v souběhu se státní silnicí do obce Oprostovice. 
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2.3  SEZNAM SOUSEDNÍCH OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

Seznam sousedních katastrálních území: 
 kú Bezuchov : Územní plán sídelního útvaru Bezuchov, pořizovatel Městský úřad Lipník nad 

Bečvou, zpracovatel ALFAPROJEKT Olomouc – ing. arch. Moráňová, zpracování klasickou 
technikou v měřítku 1:5000, schválení 26.10.1995, nabytí účinnosti vyhlášky 12.11.1995. 

 kú Kladníky : ÚP obce Kladníky, pořizovatel OkÚ Přerov, zpracovatel Urbanistické středisko, 

Ostrava, spol.s.r.o. – ing.arch.Petr Gajddušek, zpracování klasickou technikou v měřítku 
1:5000, ukončení projednání návrhu 27.4.1999. ÚP obce Kladníky schválen v prosinci 1999 

 kú Radotín u Lipníka nad Bečvou – nemá doposud zpracovanou ÚPD 

 kú Soběchleby –zpracován koncept územního plánu obce 

 kú Žákovice - nemá doposud zpracovanou ÚPD 

Zpracovávaný návrh územního plánu obce Oprostovice byl konfrontován s územními plány 
sousedních obcí. Byly srovnávány vazby které se dotýkají na hranicích katastrů. Nejčastěji šlo o 
procházející silnice, vedení technické infrastruktury a ÚSES. 

2.4  PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

A. TERÉNNÍ RELIÉF , VODNÍ TOKY A PLOCHY 
Obec Oprostovice leží na úpatí Hostýnských vrchů v jihozápadní části okresu Přerov asi 16 

km východně od okresního města. Malá vesnice s tradiční zemědělkou zástavbou je vzdálena 7 
km od Dřevohostic, leží v nadmořské výšce 300m a její katastr zabírá plochu   266 ha. Téměř 
celá obec je umístěna ve svahu, převýšení mezi horním a dolním okrajem činí přibližně 60 m. 
Svažitost terénu nabízí neopakovatelné výhledy na Hostýnské a Vizovické vrchy. Vzdušná 
vzdálenost oprostovické kaple od svatého Hostýna je 467metrů a 86 centimetrů. 

Většinu kú obce Oprostovice tvoří zemědělská půda. SZÚO tvoří z velké části zahrady. Lesy 
se vyskytují minimálně a to v malých ostrůvcích severním směrem od obce. V jednom z nich je  
vybudována malá vodní nádrž. Toto území je klasifikováno jako plošný interakční prvek a 
v návrhu bude jeho součástí vodní nádrž „Dřín“. Další vodní plocha je navržena jihovýchodním 
směrem . Je nazvána jako suchý poldr „Zahrady“ a jejím úkolem bude akumulace přívalových 
vod. Ve svažitém území nejsou vodní toky ani vodní plochy součástí návsi. Výrazněji formovaný 
je pouze Vidlačský potok v severní části obce. Vodní toky a plochy jsou vyznačeny ve všech 
urbanistických výkresech tedy B.2 HLAVNÍ VÝKRES, B.3 KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH A dále ve 
výkresech jednotlivých specializací.  

B. ZEMĚDĚLSTVÍ, KULTURY GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Obec je založena v jižním svahu s otevřenými výhledy na svatý Hostýn. Tato členitost zhodnocuje 

kvalitu obytného prostředí v obci a vytváří předpoklad k rozvoji rekreace. Svažitý terén však 
komplikuje situaci při vydatných deštích, které způsobují zatopení nejníže položené části obce a 
vodní erozi zemědělské půdy na přiléhajících svazích. V severní části obce  problémy 
s přívalovými srážkami nejsou. Po pravé straně silnice II/437 však dochází ke stavebním 
poruchám objektů pravděpodobně způsobeným sesouváním půdy v těchto místech. 
Geologickým posouzením této lokality době se zabývá v současné době probíhající geologický 
průzkum. Místo je označeno ve výkresech B.2 HLAVNÍ VÝKRES,B.3  KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ 

NÁVRH. Obcí , ani v její blízkosti neprochází žádný tektonický zlom. Radonové riziko na většině 
katastru je charakterizováno jako velmi nízké, severovýchodní část katastru zasahuje oblst 
zvýšená na stupeň rizika nízkého. Stupnice radonového rizika je vyznačena ve výkrese B.1 

ŠIRŠÍ VZTAHY . 
Podél toku v severní části kú obce Oprostovice a středem obce ve směru od severu k jihu  se 

nachází  nejkvalitnější pozemky kú. Jedná se o zemědělskou půdu ve II. tř. ochrany 
s nadprůměrnou produkční schopností. Jsou to půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 
odnímatelné a jen podmíněně zastavitelné. Na většině kú jsou však zemědělské pozemky, 
které se svou kvalitou řadí do  III. tř. ochrany zemědělské půdy. Jedná se o lokality v severní, 
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západní i východní části kú. Tyto půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany je možno využít pro eventuální výstavbu. Podrobnější charakteristikou půdy 
v jednotlivých částech obce se zabývá   A.1 průvodní zpráva.  

Obec je zasazena do svažitého terénu. Převážná část kú je intenzivně zemědělsky obdělávanými 
plochami, které dosahují až bezprostředně k obci. Z kultur převažuje orná půda, zahrady a sady 
se vyskytují především v soukromé držbě a lemují zastavěné území obce. Louky a pastviny se 
nacházejí  na okrajích lesních masívů a okrajově i v nivách malých bezejmenných vodních toků. 

Větší lesní masív se v řešeném území nenalézá, pouze ve střední a severní části katastru jsou 
rozptýleny menší lesíky a remízky, které mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci. 
Chmelnice,  vinice a jiné další speciální plodiny se zde nenalézají. 

Jedná se o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, která trpí likvidací trvalé krajinné zeleně, 
zcelováním a dlouhodobým působením nevhodné organizace a provozem zemědělské 
velkovýroby. Nevhodné bylo rozorávání trvalých travních porostů v nivách vodních toků a jejich 
násilný převod do orných půd. Negativní dopad zemědělské velkovýroby na zemědělskou 
krajinu i jednotlivá sídla je mimořádný. Tyto všechny faktory navíc způsobují únavu půdy, která 
se v současné době projevuje snižováním půdní úrodnosti a zvyšujícím se rozdílem mezi 
energeticko materiálovými vklady do zemědělské půdy a mezi výsledky získanými ze 
zemědělské činnosti. 

C. RADONOVÉ RIZIKO  

Radon je radioaktivní plyn. Snadno proniká různým prostředím a ve vzduchu se rychle 
rozptyluje. Tři hlavní zdroje radonu jsou: 

1 .  Z e m n í  v z d u c h  : Do obydlí mohou pronikat podlahou a stěnami, které jsou 
v přímém styku se zemí. Vliv mohou omezit následující stavební opatření: 

 Vzduchotěsné izolace spodní části stavby od terénu 

 Utěsnění otvorů, prasklin a instalačních prostupů vedoucích do země 

 Odvětrání podzemních prostor nebo vytvoření ventilačního systému pod objektem 

 Utěsnění nebo oddělení vstupů do podzemních prostor 

2 . S t a v e b n í  m a t e r i á l  :  jedná se zejména o materiály vyráběné z popílku nebo 
škváry. Vliv mohou omezit následující stavební opatření: 

 Plynotěsné uzavření stěn plynotěsným nátěrem nebo tapetou 

 Zvýšení výměny vzduchu v místnosti nejlépe zařízením se zpětným získáváním tepla 

3 . V o d a : riziko z pití vody obsahující radon je zanedbatelné. Vliv radonu obsaženého 
v podzemní vodě mohou omezit tato opatření: 

 Samostatné odvětrání místnosti s velkou spotřebou vody 

 Výstavba odradonovací stanice (při hromadném zásobování vodou) 

mezní hodnoty průměrné ekvivalentní objemové aktivity radonu v bytech: 

 P r o   n o v o u  v ý s t a v b u             100 Bq/m3 

 P r o   s t á v a j í c í  v ý s t a v b u      200 Bq/m3 

obecná pravidla pro omezení škodlivých vlivů radonu: 

 Situování obytných místností do nad terén 

 Podsklepení celého objektu a správné větrání suterénu 

 Vyloučení komínového efektu předělením schodiště do  

 Vyloučení trhlin a prasklin v betonové desce 

 Pečlivé provedení izolací objektu od podloží  

Katastrálním územím obce Oprostovice neprochází tektonický zlom. Většina území leží 
v oblasti s velmi nízkým radonovým rizikem, severovýchodní část katastru je zasažena stupněm 
rizika v kategorii „střední“. 
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2.5 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

A. URBANISTICKÁ STRUKTURA, PROSTOROVÁ CHARAKTERISTIKA 
Následující část je popisem prostorů návsi s uvedením charakteru jejich zástavby. Územní 

plán vytváří podmínky pro zachování celkového obrazu obce a jejich jednotlivých prostorů tak, 
jak jsou dále popsány.  Jeho hlavním nástrojem je funkční regulace ( B.2-HLAVNÍ VÝKRES, dále 
v samostatné textové části A.2 regulativy uspořádání území ). 

Oprostovice jsou obcí, která se rozkládá na prudkém jižním svahu s převýšením hornía dolní 
hranice přibližně 60m. Náves je rozvíjena podélnou osou, která je kolmá na svah. Přibližně v horní 
třetině tohoto svahu stojí kaple (zvonice) která je prostorovou dominantou návsi. Horní část 
návsi se mírně rozšiřuje a vytváří půdorys nálevky. Náves je obestavěna v pravidelných 
vzdálenostech zemědělskými usedlostmi s uzavřenými dvorci. Jejich uliční křídlo je obytné, 
dvorní část většinou hospodářská. Půdorys statku předurčuje způsob jejich zastřešení, je užito 
nejčastěji sedlové, valbové nebo polovalbové střechy s podélnou orientací hřebene vzhledem 
k návsi. V zahradní části bývá stodola orientovaná příčně. Většina těchto staveb však 
v současnosti chátrá, protože ubývá soukromého hospodaření. Téměř žádný z objektů na návsi 
není starší než z roku 1874. Tehdy byla obec zničena požárem a dřevěné domy byly teprve 
nyní nahrazovány prvními domy z cihelného nebo kamenného zdiva. Tyto objekty jsou dnes 
částečně upraveny, jejich půdorysná osnova je však vzácně zachována až do současnosti. 

 Severní část obce za hranicí jmenované návsi není prostorově jednoznačně vymezena. 
Východním směrem, přibližně po vrstevnici, vychází z návsi v jejím nejvyšším místě obslužná 
komunikace směrem k autobusové zastávce a obchodu. Vytváří téměř svébytný prostor ulice 
spíše komorního měřítka, které je dáno poměrně těsnými odstupy objektů od vlastní 
komunikace. Původně šlo o spojení zemědělského družstva s polnostmi na západním hranici 
obce. Proto se v těsné blízkosti komunikace nacházejí hospodářské objekty a prostor se 
částečně otevírá do zahrad, které náleží ke stavením na návsi. Obytná zástavba v této lokalitě 
je budována později, užívá spíše čtvercového půdorysu bez vnitřního dvora (bodový dům) a 
střídavé orientace štítu a hřebene vzhledem k ose ulice. V jednom případě je hřeben podélně 
roztržen do dvou výškových úrovní. Tyto prvky nejsou zdejšímu prostředí vlastní a spíše 
vycházejí ze vztahu k příměstskému prostoru (rodinné domy určené výhradně pro bydlení a 
tedy bez typického členění půdorysu na obytnou a hospodářskou část). 

Hlavní osa návsi je ve spodních dvou třetinách své délky jižním směrem totožná s vedením 
státní silnice II/437. Horní třetina návsi je však zklidněna, protože silnice „uhýbá“ západním 
směrem. Její následná trasa je obestavěna až v nejvyšším místě při výjezdu na Lipník n/B. 
Zástavbu tvoří novodobé objekty spíše městského typu s nesourodě přistavěným 
hospodářským zázemím. Jsou bodového půdorysu se střechou okapové orientace. Prostor této 
lokality je částečně otevřen dálkovým výhledům do volné krajiny a na přilehlé stráně. 

Severní část obce na hranici SZÚO je využita jako areál zemědělského družstva. Je zastavěn 
podélnými objekty natočenými přibližně ve směru sever jih. Jejich měřítko není původní 
zástavbě vlastní, vyhovuje však funkci, kterou tyto hospodářské budovy plní. Pohledově má toto 
místo důležitou úlohu na příjezdu od Lipníka nad Bečvou. Nachází se v horní části již méně 
svažitého terénu a je prvním kontaktem návštěvníků, kteří přijíždějí do obce z výše uvedeného 
směru. V návrhu je uvažováno s omezení pohledové exponovanosti výsadbou vzrostlé zeleně. 

Jih obce v její nejnižší části je charakteristický otevřeností prostoru na patě svahu, ve kterém 
je založena většina zástavby včetně hlavního prostoru návsi. Po pravé straně při vjezdu od 
Bystřice pod Hostýnem je hřiště, na protější straně silnice dva domy, které dodržují schéma 
původní zástavby. Před vstupem do vlastního prostoru návsi je pravá strana silnice II/437 
vymezena sevřenou zástavbou venkovského charakteru, která tvoří uzavřený „špalíček“. Tyto 
domy jsou prostorově „poškozeny“ způsobem výstavby státní silnice II/437, která je výškově 
osazena nad úrovní nástupu do objektů. Rubová strana těchto stavení vytváří spolu se 
vzrostlou zelení jasně formulovaný uliční profil, v tomto případě velmi příjemného komorního 
měřítka. Ulice je nejkratší spojnicí mezi hřištěm (navrženým k rozšíření) a návsí. Tato její funkce 
vytváří předpoklad pro dotvoření prostoru jejího interiéru užitím vhodného zpevnění povrchu, 
případně vhodného mobiliáře. 
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B. BYDLENÍ, OBYVATELSTVO 
Charakter bydlení odpovídá historicky zemědělskému způsobu obživy. Součástí 

venkovských stavení jsou hospodářské dvorce a stodola v zahradní části parcely. 20. století 
přináší městský způsob života a s ním nový typ obytného domu. Životní styl bez pracovního 
zakotvení v místě bydliště dává vzniknout monofunkčním rodinným domům.  

Základní demografické údaje informují o sestupné tendenci v počtu obyvatel. Tento vývoj je 
charakteristický pro střední a menší venkovská sídla a pokračuje i v současnosti. 

Vývoj obyvatelstva v obci od roku 1970 podává následující tabulka: 

Rok počet obyvatel 

1970 126 

1980 116 

1991 105 

Věková struktura obyvatelstva 

Věková skupina Počet obyvatel  

0 – 14 20 19,0 % 

15 – 59/54 35/33 64,8 % 

60/55+ 7/10 16,2 % 

Z uvedených údajů vyplývá, že demografická skladba obyvatelstva je na hranici přirozené 
reprodukce. Rozvojové trendy bude potřeba podporovat aktivní rozvojovou politikou a využívat 
syndromu velkých měst (práce ve městě - bydlení v menších sídlech). Z tohoto předpokladu 
jsme prognozovali následující demografický vývoj. 

 Ekonomická aktivita obyvatelstva : V současnosti žije v obci 58 ekonomicky aktivních 
obyvatel, z toho 27 žen (46,55%). Za prací mimo obec odjíždí 46 obyvatel (79,3%). 

Přehled zaměstnanosti podle sektorů: 

Sektor Počet zaměstnaných obyvatel  

Primární 26 44,8 % 

Sekundární 11 19,0 % 

Stavebnictví 4 6,9 % 

Terciální 16 27,6 % 

Předpokládáme, že vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva bude probíhat v souladu s další 
pokračující transformací české ekonomiky. Z tohoto důvodu očekáváme pokles zaměstnanosti 
v primárním sektoru cca 35%, v sekundárním sektoru stagnaci a v terciálním sektoru počítáme 
s nárůstem pracovních příležitostí cca 35%. 

Struktura zaměstnání pracovních sil podle profesní skladby ukazuje nižší podíl pracovních sil 
se středním a vyšším vzděláním. (16 dělníků, 19 zaměstnanců, 23 členů ZD ). 

Navrhovaný počet obyvatel (předpoklad) 

Rok Předpokládaný počet obyvatel 

2005 120 

2015 130 

Při  stanovení výhledového počtu obyvatel jsme vycházeli z retrospektivního vývoje v obci a 
ze státních a evropských celkových prognóz, které předpokládají postupný úbytek celkové 
stárnutí populace. Zároveň předpokládáme určitý stupeň remigrace, který je možno očekávat 
v souvislosti následujícími ekonomickými faktory: 

 restrukturalizace sekundárního sektoru 

 liberalizace nájemného v bytových domech a z toho vyplývající sociální dopady na 
obyvatelstvo ve větších městech 

 rozvoj terciálního sektoru i v menších obcích, hlavně v přirozených střediscích. 
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NÁVRH KONCEPCE BYTOVÉ VÝSTAVBY 
Domovní a bytový fond obsahoval ke dni sčítání v roce 1991 28 trvale obydlených domů. 

Z celkového počtu trvale obydlených domů je 27 (96,4%) domů rodinných. Průměrný věk 
domovního fondu je 58,6 let. Podle censu 1991 se v obci nachází 5 neobydlených domů. 
V trvale obydlených domech je 34 trvale obydlených bytů. Neobydlených bytů je 6. Průměrná 
obložnost bytu je 3,09 os/byt. 

Retrospektivní přehled bytového a domovního fondu podává následující tabulka: 

Census Trvale obýv. domy Trvale obýv. byty 

1991 28 34 

1980 29 40 

1970 32 32 

Věková struktura bytového fondu je následující: 

Doba výstavby Počet % 

Do r. 1919 17 50,0 

1920 – 70 10 29,4 

1971 – 91 7 20,6 

V současnosti dochází k podstatné změně způsobu bydlení na vesnici. Obytná funkce je u 
venkovského stavení dominantní a převládá nad funkcí hospodářskou. Územní plán  hledá na 
území obce rezervy pro postupné rozšiřování obytné zástavby v souladu s aktuální poptávkou. 
Vybrané lokality jsou v  přímé vazbě na organismus obce tak, aby nedocházelo k vytváření 
nových, prostorově oddělených částí. Dále je  zohledněna možnost snadného napojení na vyšší 
dopravní systém a technickou infrastrukturu. Důležitým kriteriem pro stanovení rozvojových 
ploch bylo respektování krajiny a jejího vzhledu. Značná svažitost terénu způsobuje pohledové 
exponování zástavby a přiléhajících ploch.  

K výstavbě rodinných domů je určeno několik ploch na východní hranici zastavěného území 
obce (BV.1 a BV.7) a jedna plocha uvnitř obce (proluka ve stávající ploše BV.9) – viz. B.2 

HLAVNÍ VÝKRES. Na východní okraji obce je vytipována obytná plocha, ta je však ponechána 
k výhledovému využití po roce 2015. Leží v pohledově exponovaném svahu, ve kterém vzniká 
riziko nevhodně zvolené struktury zastavění. Proto je využití lokality uvažováno pouze jako 
výhledová rezerva po vyčerpání všech ostatních možností. 

LOKALITY NAVRŽENÉ PRO BYDLENÍ 

Podrobný popis lokalit, jejich směrnou kapacitu, způsob dopravního napojení a napojení na 

inženýrské sítě obsahuje A1-Průvodní zpráva, 2.7 – Plochy zastavitelného území. V obci jsou 

navrženy tyto rozvojové lokality: 

Označení Popis lokality Směrná kapacita  
Plocha v 
ha 

BV. 1 Jižní okraj obce u křižovatky do Bezuchova 2 RD 0,3427 

BV. 7 Západní okraj obce -  v jižním svahu podél hranice SZÚO 12 RD 2,8513 

CELKEM  14 RD 3,1940 
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C. OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Zařízení občanské vybavenosti jsou v obci stabilizována. Jsou však umístěna mimo prostor 

návsi, a tedy mimo těžiště společenského kontaktu obyvatel.  Jejich poloha je však                       
v povědomí zakořeněna a v návrhu není uvažováno s její změnou. Stávající umístění občanské 
vybavenosti výhodně navazuje na zastávky autobusové dopravy (obecní úřad na dolní 
zastávce, obchod na horní zastávce).Ve všech prostorech návsi budou vytvořeny podmínky pro 
integrování občanské vybavenosti do stávající obytné zástavby ( VÝKRES B.4 VÝKRES 

REGULAČNÍCH PRVKŮ A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, funkční plochy s označením BV). 

 Obecní úřad – je umístěn na jižním okraji obce vedle příjezdové komunikace od Bystřice 

pod Hostýnem. V současnosti je po komplexní rekonstrukci . Výhodou je návaznost na 
autobusovou zastávku. 

 Hospoda - v současné době není v provozu.  

 Obchod - je umístěn v objektu na severozápadním okraji obce. Objekt je po částečné 

rekonstrukci a vyhovuje svému účelu. Výhodou je návaznost na autobusovou zastávku. 

 Hasičská zbrojnice - je umístěna na severovýchodním okraji návsi. Objekt je po celkové 

rekonstrukci a vyhovuje svému účelu. 

 Rozhledna – je navržena severovýchodním směrem na hranici zastavěného území obce 

v místě stodoly, která v současnosti chátrá. Situování rozhledny navazuje na pěší 
vycházkovou trasu, která je v návrhu přes obec směrována. Objekt tohoto druhu bude v okolí 
ojedinělý a jeho správné využití může přinést oživení rekreace v obci a vytvoření dalších 
aktivit, které s ním souvisí. 

Rozvoj občanského vybavení obce přímo souvisí s rozvojem ostatních funkcí. Rozhodující je 
nedostatek pracovních příležitostí přímo v obci. Většina obyvatel za prací dojíždí a využívá 
základní občanské vybavení v místě svého zaměstnání. Podmínkou k oživení občanské 
vybavenosti se zaměřením na místní obyvatele je vytvoření pracovních příležitostí v místě jejich 
bydliště, v tomto případě v obci. Její splnění je však v malé obci problematické.  

Kromě místních obyvatel může být občanská vybavenost orientovaná směrem na možný 
rozvoj turistického ruchu. Tento předpoklad v obci existuje, jeho naplnění však reálně připadá 
v úvahu až po roce 2015, tedy po uplynutí návrhového období územního plánu. 

Územní plán neuvažuje s budováním nových samostatných ploch určených k rozvoji 
občanské vybavenosti. Výjimku tvoří nově navržená lokalita s vyhlídkovou věží – rozhlednou na 
severovýchodním okraji obce. Občanská vybavenost však má téměř na celém území obce 
vytvořeny podmínky pro integrace do ploch určených pro bydlení. Tyto plochy jsou označeny 
kódem BV jako bydlení venkovské (B.2 HLAVNÍ VÝKRES). 

D. TURISTICKÝ RUCH, REKREACE, SPORT 

Atraktivní prostředí katastru Oprostovic je v blízkosti důležitých rekreačních středisek (Teplice 

nad Bečvou, Helfštýn…). Masiv Maleníku skýtá rezervy pro rekreaci v dané oblasti výjimečné. 
Teplice n.B představují lázně širšího společenského významu s průměrným vybavením a 
orientací na domácí obyvatelstvo. Rozvoj rekreace v Oprostovicích podporuje výhodná poloha 
na spojnici mezi Lipníkem nad Bečvou a Bystřicí pod Hostýnem. Trasa je oficiálně vedena jako 
cyklistická stezka (probíhající v tomto úseku). 

Stávající rekreační zařízení jsou v současnosti v obci zastoupeny otevřeným koupalištěm na 

severní hranici obce. Poloha koupaliště je v příznivém vztahu na procházející cyklistickou 
stezku a vytváří na její trase zastavení příjemné zejména v letním období. V návrhu je 
uvažováno s rozšířením této lokality o malý kemp (minikemp) a vodní nádrž přírodního 
charakteru („dřín“). Vše přímo navazuje na pěší vycházkovou stezku, která je směrována 
s ohledem na ostatní turistické atrakce v obci. 

Navržená rekreační zařízení 
 Hřiště - je umístěno na jihovýchodním okraji obce. Jeho součástí je areál výletiště s nově 

vybudovaným krytým pódiem. V návrhu se uvažuje s rozšířením hřiště na parametry, které 
budou vyhovovat míčovým hrám.Vzhledem k tomu, že stávající využití neodpovídá evidenci 
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v katastru nemovitostí, kde jsou pozemky vedené jako louka, je celý areál včetně stávajících 
ploch zařazen do návrhu 

 Výletiště - nachází se na jihovýchodním okraji obce na zdejším hřišti. Celý areál prochází 

komplexní rekonstrukcí. Výletiště přímo navazuje na hřiště. 

 Koupaliště - nachází se na severním okraji, těsně za silnicí II/437. Areál bude postupně 

rekonstruován a doplněn o minikemp severním směrem. 

 Minikemp – Je další aktivitou v areálu koupaliště se zaměřením na rozvoj turistického 

ruchu. 

Návrh dále uvažuje se založením pěší vycházkové trasy, která začíná v jižní části u hřiště a 

výletiště. Na protější straně komunikace je výhledově uvažováno se založením malé vodní 
nádrže přírodního charakteru. Pěší stezka pak dále pokračuje návsí k rozhledně,  koupališti a 
minikempu, dále se vrací okolo Vidlačského potoka a po západní straně obce s bohatými 
výhledy na svatý Hostýn zpět ke hřišti.   

Směrné kapacitní rámce rekreačního využití území pro obec Oprostovice 

výměra ha Směrná návštěvnost Směrné lůžkové kapacity Stávající lůžkové kapacity Možný přírůstek lůžek 

266 50 20 0 20 

V řešené oblasti jsou zastoupeny následující zóny: 

 3. ZÓNA - základní úroveň péče o krajinu, tvoří prostory s rozptýleným využitím území 
bez významnějších urbanizovaných celků s doposud dochovanými ekostabilizačními 
strukturami s lokální ochranou přírodních,vodohospodářských, lesních a jiných fenoménů, 
místy vyžadující realizaci lokálních ÚSES. 

Potenciální předpoklad pro rozvoj rekreace vzniká z vysoké atraktivity krajinného prostředí a 
blízkosti důležitých rekreačních středisek (Teplice nad Bečvou, Helfštýn…). Masiv Maleníku 
skýtá rezervy pro rekreaci v dané oblasti výjimečné. Teplice n.B představují lázně širšího 
společenského významu s průměrným vybavením a orientací na domácí obyvatelstvo.  

Přímo v obci je zájem rekreace v oblasti turistického ruchu zaměřen na návštěvníky 
z nejbližšího okolí. Na severní straně je umístěno koupaliště v návrhu rozšiřované                   o 
minikemp. Případný rozvoj této lokality je dán výhodnou polohou na důležité dopravní spojnici  
Lipníka nad Bečvou a Bystřice pod Hostýnem. Vedení státní silnice je na katastru Oprostovic 
totožné s vedením evidované cyklistické stezky. V blízkosti koupaliště a minikempu bude 
založena vodní nádrž „Dřín“. V přímé vazbě na tato „zařízení“ bude na hranici státní silnice 
vybudováno parkoviště pro osobní automobily s kapacitou deseti stání. 

Největším majetkem obce z hlediska turistického ruchu však zůstává kvalitní přírodní 
prostředí bohaté na výhledy do krajiny. Toto prostředí je ideální pro rozvoj agroturistiky. 
Požadavek na její realizaci v katastru obce však zatím nebyl vznesen. Výrazným přínosem 
k rozvoji turistického ruchu bude navrhovaná rozhledna, která vytvoří na frekventované 
turistické trase zastávku a výhledově přispěje ke vzniku dalších aktivit. 
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 E. VÝROBA 
Výroba není v současnosti v obci zastoupena, alespoň ne do té míry, aby vytvářela 

samostatnou funkční plochu. Drobné výrobní aktivity jsou začleněny v souvislé obytné 
zástavbě. Tento druh integrace je podporován závaznou funkční regulací, která v obytných 
plochách označených kódem BV-bydlení venkovské, připouští vznik drobných řemeslných 
provozoven.  

Samostatná funkční plocha se zaměřením na podnikatelské aktivity v oblasti výroby je 
navržena v sousedství zemědělského družstva západním směrem. Lokalita byla vybrána 
s ohledem na výhodnou polohu ve vazbě na inženýrské sítě, ale především s ohledem na 
funkční příbuznost zemědělské výroby. Místo je na důležitém příjezdu od Lipníka nad Bečvou, 
proto bude velmi důležité správné zasazení objektů výroby do navrhovaného prostředí a 
případné využití zeleně k vytvoření důležitých prostorových dominant. Plocha je označena 
kódem P-plochy pro výrobu (VÝKRES B.4 VÝKRES REGULAČNÍCH PRVKŮ A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ) .  

Od nejstarší historie znamená fungující výroba (zejména zemědělská) zajištění 
soběstačnosti obce. Veškerá domácí produkce je přínosem pro obecní rozpočet a tím zakotvení 
výsledků práce a pracovních příležitostí v místě bydliště. Její rozvoj je proto žádoucí a 
podporovaný územním plánem. Ta stanovuje podmínky pro založení a provozování výroby. 
Úkolem těchto podmínek je začlenění výroby do organismu obce bez konfliktu s jinými funkcemi 
a zejména funkcí bydlení.  

F. ZEMĚDĚLSTVÍ 
Už nejstarší zprávy hovoří o Oprostovicích jako o zemědělské vesnici. Dnes zde hospodaří 

zemědělské družstvo Dřevohostice 

v areálu farmy ZD Oprostovice jsou tyto zemědělské objekty: 

1 – porodna prasnic s kapacitou 80 ks o průměrné hmotnosti 200 kg, odchov selat s kapacitou 

300ks o průměrné hmotnosti 22kg, provoz stelivový s hnojištěm,silážní jámy   u porodny prasnic 
jsou nefunkční 

2 – odchovna plemenných prasnic s kapacitou stáje 360 ks, průměrně 300 ks o hmotnosti 85 kg, 

ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo areál 

 3 -  bývalá stáj pro mladý skot není a ani nebude využívána pro živočišnou výrobu,silážní jámy u 

odchovny mladého skotu jsou zasypány, karanténní chov na 2 měsíce      30 ks 

4 - ocelokůlna 

5 - váha 

Rostlinná výroba  

 V kú. Oprostovice hospodaří zemědělské družstvo na 170 ha zemědělské půdy, z toho je 130 
ha v kultuře orná půda. Osevní postup na orné půdě: 

obiloviny cukrovka pícniny brambory,luštěniny 

60% 12% 23% 5%   

Vzhledem ke konfiguraci terénu hrozí nebezpečí vodní eroze zejména na pozemku p.č. 
100/1 v k.ú. Oprostovice. Situaci nutno řešit buď pozemkovou úpravou ( poldr, průlehy ), popř. 
alespoň zatravňovacími pásy, osevním postupem a agrotechnikou, technologií obdělávání půdy 
po vrstevnici. 

SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍCI 

Nejvýznamnějším SHR v obci je Filip Jančík, Oprostovice 22, který hospodaří na 30 ha orné 
půdy a chová 22 ks dojnic. Ostatní SHR mají chov jen pro potřebu vlastní rodiny. 

Prosperita zemědělství není v současnosti pouze otázkou vůle a ochoty jejich přímých 
účastníků. Důležité jsou podmínky, jejichž vytvoření je výsledkem politiky státu. Úkol územního 
plánu tedy spočívá v koordinaci zemědělské výroby s ostatními funkcemi. Jde zejména o 
zajištění komfortu pro plnění funkce ploch určených pro bydlení. V případě začlenění živočišné 
výroby do těchto ploch slouží výhodně jako prostředek ochrany bydlení vypočtené ochranné 
pásmo pro jednotlivé druhy živočišné výroby dle druhu a množství chovaných hospodářských 
zvířat (OP je stanoveno také pro živočišnou výrobu zemědělského družstva). Současná velikost 
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pozemků obdělávaných zemědělskými družstvy je  3000 ha. Tato rozloha svou velikostí 
neodpovídá současným trendům v našem zemědělství, které směrují k budování družstev na 
menších hospodařících na menších pozemcích. Farmy o 30ha však nemají zatím perspektivu, 
jejich existence vyvolává zavedení komplexních pozemkových úprav se zpřístupněním 
jednotlivých polností. 

Opatření, která se týkají zemědělské činnosti, jsou navržena v souladu s ochranou  krajiny 
(přírody) a územním systémem ekologické stability. Zemědělská půda mimo zastavěné území 
je navržena k zastavění pouze v odůvodněných případech. 

Provoz těžkých zemědělských mechanismů je vyloučen důsledným vyčleněním na účelové 
komunikace vedené za hranicí zastavěného území. Systém stávajících zemědělských cest je 
v severovýchodní části uzavřen nově navrženou účelovou komunikací. Částečná funkční 
příbuznost zemědělské činnosti s drobnou výrobní činností a podobný charakter zástavby pro 
oba druhy činností vedl k umístění podnikatelské plochy v těsné blízkosti zemědělského 
družstva. Stávající zemědělské družstvo v Oprostovicích bude rozšířeno severním směrem až 
k silnici II/437. 

 

H. STRUČNÁ HISTORIE OPROSTOVIC 

Původem patří Oprostovice k nejstarším osadám na Záhoří. Četné nálezy svědčí o tom, že tato 

oblast byla osídlena už v mladší době kamenné. První písemná zpráva o obci pochází z roku 
1368. Počínaje Jezdoněm z Oprostovic se zdejší vladykové objevují v písemných zprávách až 
do roku 1447 (1492). Jejich znakem bylo palečné (mlýnské) kolo. Donedávna byly v obci 
dochovány zbytky tvrze z 8. století. Stála v zahradě nynějšího domu č.15. a zanikla v 15.století. 
V lese Hrachovec poblíž potoka od Oprostovic do Simře stávala  další tvrz. Zbytky jejich valů 
jsou dodnes zachovány. Harald z Oprostovic, vzpomínaný již od roku 1391 si přikoupil dvůr 
Hrachovec v Simří a půl zahrady od Straka ze Simře. Oprostovice držel z části do roku 1397 
kněz Sudek z Oprostovic, plebán na Starém Jičíně a vychovatel dětí tamního rodu z Kravař. 
Tehdy prodal část Oprostovic Heraldovi z Lidéřova. Herald (Erhard) se usadil v Oprostovicích jž 
roku 1391, kdy mu zde Drslav ze Štrálku prodal půl druhého lánu. Po mnoha změnách 
Bartoloměj Venecký odkázal Oprostovice bratrům Karlu a Divišovi z Žerotína. Tak se dostaly 
Oprostovice k panství dřevohostickému a s nimi v roce 1848 k soudnímu okresu bystřickému. 

Oprostovice byly přiškoleny nejprve do Soběchleb, kde byla v prvé polovině 17.století 

otevřena farní škola. Roku 1784 byly však Oprostovice přiškoleny do bližšího Bezuchova, kde 
byla zřízena nová triviální škola. Od roku 1910 měly Oprostovice vlastní jednotřídní školu 
postavenou nákladem obce. 

Roku 1874 zde vypukl velký požár, který zničil 19 z 31 starých dřevěných domů. Teprve poté 

se začalo se stavbou domů zděných. Současně dochovaná urbanistická struktura je dílem 
přestavby právě z této doby. Roku 1794 měly Oprostovice 29 domů a 33 rodin, v roce 1869 to 
bylo 167 obyvatel, na přelomu století pak 162 obyvatel, roku 1980 žilo v obci 116 obyvatel ve 32 
domech, v roce 1991 žilo v Oprostovicích 105 osob ve 28 domech a                     34 bytech.  V 
lednu 1996 měly Oprostovice, které jsou čtvrtou nejmenší obcí v okrese 103 obyvatel, z toho 52 
mužů a 51 žen. V současnosti zde žije 114 obyvatel. 

Podle R. Hosáka „Místní jména na Moravě a ve Slezsku“ se v roce 1368 uvádí Zoprostowicz, 
1437 – Viliam Oprostowicz atd. Místní jméno Oprostovice vzniklo příponou       -ovice 
k osobnímu jménu Oprosta, které je odvozeno od slovesa oprostiti se – „zbaviti se“. Název 
Oprostovice znamená ves lidí Oprostových. 

Do roku 1949 náležela obec k okresu Holešov. Do roku 1976 měly Oprostovice Vlastní MNV, 

v letech 1976 až 1983 pak společný MNV v Dřevohosticích. V roce 1983 se Oprostovice po 
územním sloučení s Oprostovicemi staly jejich místní částí, avšak od komunálních voleb v roce 
1990 jsou opět samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. 

Historickou část o Oprostovicích, včetně historie osídlení Záhoří, sepsal v roce 1953 ThDr 
Bohumil Zlámal, rodák z Oprostovic, pod názvem „Dějiny vladycké vesnice Oprostovice“.  
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I. KULTURNÍ PAMÁTKY 

V obci nejsou zastoupeny nemovité kulturní památky zapsané do „ústředního seznamu 
kulturních památek ČR“ (dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči). Dle podkladů 

poskytnutých OkÚ Přerov jsou však uváděny památky místního významu, na které se 
nevztahuje ochrana ze zákona  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Seznam kulturních 
památek místního významu je obsažen na konci této kapitoly. 

Památky místního významu nesou často svědectví konkrétní události nebo jsou na upomínku 

věnovány obci konkrétním osobou. Nedělitelně patří k danému místu a jejich případné zničení 
nebo poškození bude pro toto místo citelnou ztrátou. Při zásahu do vzhledu těchto památek 
(rovněž v případě jejich přemístění, údržby, úpravy nejbližšího okolí) je proto doporučena 
konzultace s orgány státní památkové péče. Územní plán koordinuje polohu těchto památek s 
vedením inženýrských sítí a zařízením technické infrastruktury, dopravou a ostatními zájmy. 
Záměrem je zachování památky a jejího okolí.  

SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

 Zvonice –pochází přibližně z poloviny 18.století. Je dominantní stavbou oprostovické 

návsi. Její nejbližší okolí tvoří jeden z nejcennějších prostorů v obci. Při jakékoliv činnosti 
v této lokalitě je třeba citlivého zacházení. Týká se zejména úprav samotné zvonice, dále 
úprav jejího okolí (způsob zpevňování komunikací, užití vhodného druhu mobiliáře, vhodné 
výsadby) a úprav okolních statků (některé z nich jsou zachovány v původní podobě, byť 
s dílčími úpravami). 

 Kamenný kříž – vpravo při vjezdu do obce z roku 1859 

 Kamenný kříž - vpravo u silnice směrem na Radotín 

 Kamenný kříž -  za mostkem u cesty 

 Boží muka z roku 1920 – stojí na severovýchodním okraji obce, napravo při cestě k ZD. 

Podle informací zdejších obyvatel byla vystavěna na památku smrti syna majitele 
nedalekého statku, který zemřel za první světové války. 

 tzv. Štěpánova kaplička z roku přibližně 1890 – stojí v otevřené krajině nedaleko obce při 

cestě od hřiště jižním směrem. Její poloha mimo vlastní obec a ještě na vyvýšeném místě je 
pozvánkou k malé vycházce. Otevření jejího okolí bude zachováno bez zastínění stávajících 
pohledů nevhodnou výsadbou (v krajním případě nevhodnou výstavbou)  

 Kamenný kříž -  před kaplí panny Marie z roku 1947 

J. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY 
V katastru obce je předpokládaný výskyt archeologických památek. Dle zákona č. 20/1987 

Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů jde o území s archeologickými 
nálezy. Při veškerých zemních pracích je nutno zajistit možnost záchranného archeologického 
výzkumu, alespoň formou dozoru. 
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2.6  FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ obce je rozděleno do samostatných funkčních ploch: 

 BV – bydlení venkovské - Bydlení s potřebným zařízením pro hospodaření. Integrování 

občanské vybavenosti je vhodné zejména v prostoru návsi.Zde  může posílit její, jako místa 
společenského setkávání s polohou v těžišti obce.  

 OV – plochy občanské vybavenosti - Plochy s historicky zakotvenou veřejnou funkcí 

(obecní úřad, požární zbrojnice,obchod,hospoda…) a navržená rozhledna 

 S – sport, rekreace - Do této plochy jsou zařazeny tyto lokality:koupaliště, výletiště,hřiště, 

minikemp 

 Z – plochy zemědělské výroby - Samostatný areál zemědělského družstva s funkcí 

neslučitelnou s obytnou zástavbou.  

 P – plochy pro podnikání - Jde o návrhovou plochu umístěnou ve výhodné vazbě na 

zemědělské družstvo a inženýrské sítě. 

 D – stavby a zařízení pro dopravu - Na katastru jsou do této plochy zahrnuty komunikace – 

státní silnice II/437,III/43722 místní a obslužné komunikace a komunikace účelové. Stavby 
jsou liniové, proto není v následujícím přehledu charakteristik uváděn jejich popis. 

 P/PN – plochy statické dopravy - Zahrnují stávající a navrhovaná parkoviště včetně jejich 

kapacity. 

 T – plochy technického vybavení - Jde o plochy jednotlivých vedení technické 

infrastruktury. Stavby jsou liniové, proto není v následujícím přehledu charakteristik uváděn 
jejich popis. V plochách jsou dále zahrnuty lokality jednotlivých zařízení technické 
infrastruktury (ČOV,navržená odkalovací nádrž, trafostanice,vodojem).  

 TH – stavby vodohospodářských zařízení - Jde o plochu na východním okraji obce, která je 

navržena k vybudování hráze suchého poldru „Zahrady“ 

NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ obce je rozděleno do samostatných funkčních ploch: 

 ZK – zeleň krajinná - Plochy krajinné zeleně jsou veřejně přístupné. Plochy krajinné zeleně 

chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území apod.) podléhají rovněž regulačním 
podmínkám příslušného ochran. režimu. 

 ZV – zeleň veřejná - Upravená veřejná prostranství, upravené okrasné předzahrádky na 

soukromém nebo veřejném  pozemku, zeleň uvnitř veřejně přístupných areálů. Plochy 
veřejné zeleně jsou převážně  veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek, 
rekreaci a estetické dotvoření zástavby .Plochy veřejné zeleně jsou převážně  veřejně 
přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek, rekreaci a estetické dotvoření zástavby 

 H – vodní toky a plochy - Drobné vodní toky, rybníky, malé vodní nádrže a ostatní vodní 

nádrže, které plní funkci ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské. 

 PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa – na území Oprostovic jsou tyto plochy 

zastoupeny miiinimálně 

 ZPF – zemědělský půdní fond - Orná půda, louky, pastviny, zahrady a sady sloužící pro 

zemědělskou činnost, účelové cesty, meze, zatravnění 
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2.7   PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 

Popis jednotlivých ploch odpovídá kódům, které jsou vyznačeny v B.2 – HLAVNÍ VÝKRES. 
Charakteristika obsahuje popis navrhovaných ploch - zastavitelných ploch. V této části nejsou 
popisovány plochy navrhované k rozvoji obce až ve výhledu, tj. po roce 2015. 

číslo  Druh  kód  charakteristika plochy ha 

1. A BV. 1 

Návrhová plocha pro výstavbu 2RD na nejjižnějším okraji 
obce. Lokalita přímo navazuje na státní silnici II/437 a stávající 
vedení technické infrastruktury. Kvalita obytného prostředí je 
oslabena blízkostí ČOV a nekrytou polohou na okraji obce. 
Soukromí na nejjižnějším pozemku musí zajistit bariérová 
zeleň.  

0,3427 

2. 
 

A 
 

BV. 2 

Dva obytné objekty na jihu obce. Navazují na státní silnici 
II/437. Na její protější straně je hřiště, výletiště a ČOV.Lokalita 
je prostorově oddělena od souvislé zástavby vodotečí               
a   členěním terénu. 

0,2900 

3. 
 

A 
 

BV. 3 

Uzavřený špalíček venkovských stavení na malých 
pozemcích. Výškové osazení pod úrovní státní silnice 
II/437.Objekty jsou obsluhovány z místní obslužné 
komunikace. Území bývá zasaženo povodněmi v době 
přívalových srážek. Výhodou je snadná dostupnost 
autobusové dopravy.  

0,1300 

4. 
 

A 
 

BV. 4 

Dvojice objektů, která jako první leží na stoupající 
Oprostovické návsi. První z nich je obecní úřad, který má 
vzhledem ke své funkci vyčleněnu samostatnou plochu 
s kódem OV.1. Výhodou je snadná dostupnost autobusové 
dopravy.  

0,3400 

5. 
 

A 
 

BV. 5 

Původní venkovské statky. Leží po pravé straně silnice II/437 
podél stoupající návsi. Výhodou je snadná dostupnost 
autobusové dopravy. Součástí plochy je nový RD na severní 
hranici této plochy. Nedodržuje stávající uliční čáru, od okolí 
se liší bodovým půdorysem, vyšším sklonem střechy a užitím 
balkonu v průčelí. Na jižním okraji lokality je soukromně 
hospodařící ZD ve stávajícím venkovském statku. Na 
východní hranici lokality je uvažováno s výhledovým 
rozšířením bydlení. 

1,1500 

6. 
 

A 
 

BV. 6 

Původní zástavba orientovaná do rozšiřující se návsi. Přímo 
navazuje na státní silnici II/437. Silnice v horní části uhýbá 
západním směrem podél parcel a otevírá pohledově veřejný 
prostor do zahrad těchto objektů. Uliční prostor je v této části 
typický vysokým podílem vzrostlé zeleně. 

0,3700 

7. 
 

A 
 

BV. 7 

Návrhová plocha pro 12 RD. V severní části je přímo 
napojena na státní silnici II/437, na jihu prostřednictvím 
upravené účelové komunikace u autobusové zastávky. 
Lokalita je jedinou větší rezervou pro bydlení, která nebude 
působit v krajině rušivě a která může zajistit postupné 
budování dle aktuální potřeby.  

2,8513 
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8. 
 

A 
 

BV. 8 

Horní část obce po levé straně komunikace II/437. Lokalita 
není souvisle zastavěná ani zastavitelná vzhledem 
k prudkému terénu. Prostorovou součástí je obchod 
v nejsevernějším místě. Pro svoji odlišnou funkci má však 
vyčleněnu samostatnou plochu s kódem OV.2. Vyvýšená 
poloha je bohatá na dálkové výhledy do krajiny.  

0,4100 

9. 
 

A 
 

BV. 9 

Původní zástavba se vzácně dochovanou strukturou 
venkovských stavení. Uliční fronta s obytnou částí statků je 
orientována do centrálního prostoru návsi se zvonicí. Odtud 
jsou objekty dopravně obsluhovány. V zahradách stojí stodoly 
a hospodářské budovy. 

0,8900 

10. 
 

A 
 

BV. 10 

Východní strana centrálního prostoru návsi. Původní objekty 
venkovského charakteru jsou většinou upraveny. Přímo          
u zvonice chátrají dvě původní stavení.vysoké náklady téměř 
vylučují jejich případnou rekonstrukci. Součástí plochy je 
v nejvyšší části návsi nově opravená požární zbrojnice. Nemá 
vymezenu samostatnou funkční plochu.   

0,3500 

11. 
 

A 
 

BV.11 

Původní venkovský statek napojený obslužnou komunikací, 
která vychází z nejvyššího místa návsi a pokračuje dále 
k zemědělskému družstvu. Zahrada tohoto objektu je 
umístěna v jižním svahu s výhledem na svatý Hostýn. 
Obslužná komunikace je v tomto místě totožná s vedení 
navrhované pěší stezky, která v tomto místě navazuje na 
plochu rezervovanou pro výstavbu rozhledny. V severní části 
je umístěna stávající trafostanice, v současnosti jako jediná 
v obci (s výjimkou trafostanice ZD). 

0,3300 

12. 
 

A 
 

BV.12 

Západní strana nejvyššího místa návsi. Obytná část statků je 
orientována do centrálního prostoru návsi. Jižní část lokality je 
vymezena účelovou komunikací, která spojuje ZD s polnostmi 
na západní hranici obce. Tato komunikace je obestavěna 
zejména hospodářskými budovami. Její těsné vymezení 
pomocí plotů v některých případech zděných zřetelně 
formuluje uliční prostor. 

0,5100 

13. 
 

A 
 

BV. 13 

Nejvýše položená zástavba návsi. Obytná část statků je 
orientována do veřejného prostoru jižním směrem, 
hospodářská část severním směrem k zemědělskému 
družstvu. Dopravní obsluhu zajišťuje prostor návsi, zahrady 
jsou přístupné z obslužné komunikace k zemědělskému 
družstvu. Tato komunikace je během sezóny zatěžována 
dopravou zemědělských mechanismů. Proto je navržen její 
odklon severozápadním směrem. 

0,3500 

14. 

 
 

A 
 
 

BV. 14 

Nejseverněji položená část obytného území. Jediný objekt, 
který se zde nachází leží v ochranném pásmu zemědělského 
družstva. Místo je otevřené, bez většího podílu vzrostlé 
zeleně. Přístupnost v západním směru zajišťuje státní silnice 
II/437, od zemědělského družstva místní obslužná 
komunikace, která severním směrem plní funkci účelové 
komunikace. Na okraj u státní silnice II/437 dochází 
k projevům geologických poruch v podloží. Podrobnější 
informace o sesuvech půdy zajistí probíhající geologický 
průzkum. 

0,6300 
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15. 
 

B 
 

OV. 1 

Obecní úřad – je umístěn na jižním okraji obce vedle státní 
silnice II/437 od Bystřice pod Hostýnem. V současnosti je po 
komplexní rekonstrukci. Přímo navazuje na autobusovou 
zastávku. Jižně je parkoviště pro 5 automobilů. 

0,0200 

16. 
 

B 
 

OV. 2 

Obchod - je umístěn v objektu na severozápadním okraji obce 
v přímé vazbě na státní silnici II/437. Objekt je po částečné 
rekonstrukci a vyhovuje svému účelu. Přímo navazuje na 
autobusovou zastávku. Na protější straně komunikace je 
prosto pro parkování tří automobilů. 

0,0150 

17. 
 

B 
 

OV. 3 

Rozhledna – je navržena severovýchodním směrem na hranici 
zastavěného území obce v místě stodoly, která v současnosti 
chátrá. Situování rozhledny navazuje na pěší vycházkovou 
trasu, která je v návrhu přes obec směrována. 

0,5118 

18. 
 

C 
 

S.1 

Hřiště - je umístěno na jihovýchodním okraji obce u státní 
silnice II/437. Jeho součástí je areál výletiště s nově 
vybudovaným krytým pódiem. V návrhu se uvažuje 
s rozšířením hřiště na parametry, které budou vyhovovat 
míčovým hrám  .Celý areál prochází komplexní rekonstrukcí, 
v současnosti je nově doplněno kryté pódium. Realizace je 
podmíněna provedením terénních úprav. Jižně od areálu je 
umístěna stávající ČOV.Vzhledem k rozporu s využitím dle 
katastru nemovitostí je celá plocha včetně stávajícího hřiště 
zařazena do návrhu. 

0,6357 

   19. C S.2 

Koupaliště - nachází se na severním okraji, těsně za silnicí 
II/437. Areál bude postupně rekonstruován a doplněn o 
minikemp severním směrem. Rozvoj této lokality je dán 
výhodnou polohou na spojnici  Lipníka nad Bečvou a Bystřice 
pod Hostýnem. Její vedení na katastru Oprostovic odpovídá 
evidované cyklistické stezce. V blízkosti koupaliště                  
a minikempu bude založena vodní nádrž „Dřín“. Ve vazbě na 
tato „zařízení“ je navrženo vybudování parkoviště pro osobní 
automobily s kapacitou deseti stání. Minikemp je veden jeko 
samostatná funkční plocha s kódem S.4. 

0,0800 

20. C S.3 

Minikemp – doplňuje areál koupaliště o další aktivity 
zaměřené na  rozvoj cestovního ruchu. Dopravní napojení řeší 
místní obslužná komunikace, která pokračuje severním 
směrem jako zemědělská účelová komunikace. 

0,4296 

21. D Z.1 

Zemědělské družstvo – areál se nachází na severní hranici 
obce, prostředním obslužných komunikací navazuje na státní 
silnici II/437. V jihozápadní části jsou sledovány sesuvy půdy. 
Zástavbu tvoří velkokapacitní objekty, které jsou podrobně 
popsány v části A.1 – Průvodní zpráva. 

0,8500 

22. D Z.2 
Váha – Součást ZD, od vlastního areálu je oddělena místní 
obslužnou komunikací. Součástí plochy je trafostanice, která 
slouží zemědělskému družstvu. 

0,0200 
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23. D Z.3 

Rozšíření zemědělského družstva – vytváří rezervu pro 
případný rozvoj zemědělského družstva. Je v přímé provozní 
a prostorové vazbě na stávající areál. Exponování prostoru ze 
státní silnice II/437 od Lipníka nad Bečvou vyžaduje citlivé 
řešení zástavby, případně využití zeleně pro vytvoření 
prostorové dominanty. 

0,9943 

24. D P.1 

Samostatná funkční plocha se zaměřením na podnikatelské 
aktivity v oblasti výroby je navržena v sousedství 
zemědělského družstva západním směrem. Lokalita výhodně 
navazuje na inženýrské sítě a z hlediska funkce odpovídá 
sousedícímu zemědělskému družstvu. Exponování prostoru 
ze státní silnice II/437 od Lipníka nad Bečvou vyžaduje citlivé 
řešení zástavby, případně využití zeleně pro vytvoření 
prostorové dominanty. 

1,2208 
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2.8 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

A. FUNKCE LIMITU 

Limity využití území jsou zakresleny ve VÝKRESE B2-HLAVNÍ VÝKRES. Limit slouží k ochraně 

objektů nebo jejich souborů a dále k ochraně území ležícího v ochranném pásmu. Na danou 
plochu je uplatněna ochrana plynoucí z předpisů, zákonů, vyhlášek, správních rozhodnutí a 
ČSN platných v návrhovém období územního plánu (do roku 2015). Další limity jsou stanoveny 
na základě konkrétních podmínek území. 

B. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, případně ve znění pozdějších předpisů a dle 
zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. 

V katastru obce Oprostovice nejsou zvláště chráněná území přírody ani přírodní parky. 
Vyskytují se pouze  významné krajinné prvky dle zákona - tedy veškeré nivy vodních toků a lesní 
porosty. V zájmu zajištění ochrany nelze bez souhlasu orgánu ochrany přírody umisťovat a 
povolovat stavby mimo SZÚO v rozporu se zpracovaným územním plánem viz. zákon ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 C. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 

Plochy navržené pro lokální systém ekologické stability jsou zakresleny ve výkresech     B.8 – 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY , dále v urbanistické části B.2-HLAVNÍ VÝKRES, B.3 - KOMPLEXNÍ 

URBANISTICKÝ NÁVRH. 

Plochy navržené pro doplnění územního systému ekologické stability budou pro tento účel 
chráněny.  

D. OCHRANA VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 
Ložiska nerostných surovin - dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP ČR č. 364/1992 Sb. o 
ochranných ložiskových územích ve znění pozdějších předpisů. 

V katastrálním území obce Oprostovice nejsou evidovány žádné dobývací prostory a ložiska 
nerostných surovin.  

Ochrana vodních zdrojů – zákon č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů  

V řešeném území se nenacházejí vodní zdroje. 

Ochrana vodních toků  - zákon č. 138/1973 Sb. Sb. o vodách ve znění pozdějších 
předpisů,  vyhláška MLVHZ 19/1978.  

Zákon vymezuje provozní pásmo pro údržbu vodního toku. Správce vodního toku může 
užívat pozemky pro nutné a nezbytné účely v šíři 6m od břehové čáry (stanoveno pro malé 
vodní toky). Ke stavbám ve vzdálenosti menší než 15m od vzdušné paty hráze je třeba 
souhlasu vodohospodářského orgánu. Vypouštěné odpadní vody musí mít hodnoty odpovídající 
nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně 
znečištění vod. 

Ochrana ZPF- dle zák.č.334/1992 sb.,vyhláška č.13/94 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 

výkresy B.9 - ZÁBOR ZPF 1:5000, B.10 - ZÁBOR ZPF 1:2000, A1- PRŮVODNÍ ZPRÁVA,  PŘÍLOHA Č.3-TABULKA 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU.  
Jako závazný je vymezen maximální rozsah záboru ZPF mimo hranice současně 

zastavěného území. Při záboru ZPF je v souladu se zák.č. 334/1992 nutno co nejméně 
narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. Při veškerých zásazích do 
sítě zemědělských účelových komunikací je nutno zajistit přístup ke všem obhospodařovaným 
pozemkům. 
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E. ZÁSADY OCHRANY KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Památky jsou zakresleny ve výkresech B.2-HLAVNÍ VÝKRES, B.3-KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH       

V„Ústředním seznamu kulturních památek ČR“ dle zákona č. 20/1987 Sb. není zapsaná žádná 
památka, která se nachází na katastru Oprostovic. 

Archeologické nálezy - dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění je 
území prostorem s možnými archeologickými nálezy. Při veškerých zemních pracích je nutno  
zajistit možnost záchranného archeologického výzkumu, alespoň formou dozoru.  

F. OCHRANNÁ PÁSMA 
Ochranná pásma jsou zakreslena ve výkrese B.2 – HLAVNÍ VÝKRES. 

Ochranné pásmo zemědělské výroby – dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů musí být respektováno OP ZD 
vypočtené při zpracování urbanistické studie obce Oprostovice. Z jeho prostoru je vyloučena 
zástavba pro bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči (B.2-HLAVNÍ VÝKRES). OP je 
vypočteno ve dvou variantách. První na stávající počet ustájených kusů, druhá na kapacitu 
stájí. Zakresleny jsou obě varianty. Vzhledem k tomu, že zvyšování počtu kusů nelze vyloučit, je 
třeba respektovat variantu druhou. OP nebylo vyhlášeno a je tedy pouze doporučeno. 

Ochranné pásmo lesa 50 m – dle zákona ČNR č.289/1995 Sb. O lesích a o změně  a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon) v platném znění. Zástavbu v jeho prostoru musí schválit správa 

LPF (B.2 – HLAVNÍ VÝKRES). Ochrana pozemků ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa  - pro 

realizaci staveb zde platí režim ust. § 14 odst. 2 zákona  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění. 

Ochranné pásmo silničních staveb -  dle zákona č. 13/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů 
Týká se pouze silnic  v části mimo zastavěné území obce. U silnice II.a III. třídy je šířka 15 m od 
osy silnice. Budou respektovány rozhledové úhly křižovatek. Příslušný silniční orgán může 
nařídit, aby v silničním OP byla odstraněna nebo upravena stavba, zařízení, stromy, keře a 
povrch půdy. V OP je zakázána stavební činnost vyžadující ohlášení nebo povolení. Výjimku 

může udělit příslušný silniční orgán (B.2–HLAVNÍ VÝKRES, B.4–DOPRAVA ). 
Ochranné pásmo elektrického vedení VN 22 kV - zákon č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení, OP 

stanovená v elektroenergetice a plynárenství podle právních předpisů platných před schválením 
zákona se nemění nabytím jeho účinnosti) o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci ve znění pozdějších předpisů je 
stanoveno svislými rovinami vedenými po obou stranách krajinných vodičů ve vodorovné 
vzdálenosti 10 m měřené kolmo na vedení. Venkovní trafostanice má ochranné pásmo 20 m ve 

všech směrech ( B.2 – HLAVNÍ VÝKRES  B.7 ENERGETIKA ). 

Ochranné pásmo radioreleových tras  

 RR trasa páteřní sítě v úseku RS Holý Kopec – RS Veselský kopec: spodní okraj 
ochranného pásma prochází ve výšce 413 m.n.m. 

 RR trasa páteřní sítě v úseku RS Holý Kopec – kóta "Maleník", stožár EuroTel: spodní 
hranice přísl. ochranného pásma je v celém rozsahu nad správním územím obce 
Oprostovice ve výšce více než 120 m. nad terénem 

Ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu - dle zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání 
a výkonu státní správy v energetických odvětvích a  o státní energetické inspekci ve znění 
pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je měřeno ve vodorovné vzdálenosti po obou stranách 
kolmo na plynovod. Jeho šířka měřená po obou stranách od osy plynovodu je 4 m (toto pásmo 
je uvažováno pro DN do 200) ve volném terénu a v nezastavěném území. V ochranném pásmu  
nebude vysazována zeleň, která by ztěžovala nebo znemožňovala provádění pravidelné 
údržby, odstraňování ploch a havárií těchto zařízení . Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je 
stanoveno 20m od zástavby (B.2-HLAVNÍ VÝKRES, B.7 ENERGETIKA ). 

Ochranné pásmo středotlakého plynovodu - dle  zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání 
a výkonu státní správy v energetických odvětvích a  o státní energetické inspekci ve znění 
pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je měřeno ve vodorovné vzdálenosti po obou stranách 
kolmo na plynovod. Jeho šířka měřená po obou stranách od osy plynovodu je 4 m  (toto pásmo 
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je uvažováno pro DN do 200) ve volném terénu a v nezastavěném území. OP stř. plynovodu 

v zast. území 1m. (B.2-HLAVNÍ VÝKRES, B.7 ENERGETIKA). 

Ochranné pásmo vodního zdroje –zákon č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů  
V řešeném území se nenacházejí vodní zdroje. 

Ochranné pásmo vodovodního řadu – dle ČSN 75 5401 

Je stanoveno na 2m po obou stranách vodovodního řadu. 

OP kanalizačních stok – dle ČSN 75 6101 
Je stanoveno na 3m po obou stranách vodovodního řadu. 

 Ochranné pásmo čistírny odpadních vod–dle ČSN 75 64 02 –čistírny odpadních vod je mezi 
ČOV a obytnou zástavbou vymezeno ochranné pásmo Obecní čistírny odpadních vod se 
zakrytou vodní hladinou bez odvětrání mají OP 20m. Velikost pásma je stanovena orientačně. 

OP nebylo vyhlášeno, dodržení je pouze doporučeno (B.2-HLAVNÍ VÝKRES,  B.6 - KANALIZACE). 

G.  OBRANA STÁTU 
Pro řešené území platí generální souhlas vojenské správy, který vyplývá ze směrnice 

Ministerstva národní obrany čj., 01721 z 8.11.1958. 

    Na řešeném území se nenachází žádné objekty a zařízení ve vlastnictví  MO ČR. Na řešené 
území zasahuje ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru letiště Přerov, které 
výškově omezuje případnou výstavbu v této lokalitě. Uvedená ochranná pásma s výškovým 
omezením (max. 355 m.n.m.) nesmí být narušena žádnými novými překážkami. Výjimku může 
po předchozím projednání udělit pouze MO ČR cestou VUSS Olomouc. Jakoukoliv výstavbu 
v této lokalitě vyšší stávající okolní zástavby je nutné předem projednat s VUSS Olomouc. 
S vojenskou správou je dále nutné projednat územně plánovací dokumentaci a projektovou 
dokumentaci staveb v následujících případech.: - změny územně plánovací dokumentace již při 
shromažďování územně plánovacích podkladů; - výstavba a rekonstrukce komunikací 
(rychlostní, dálnice, I. a II. třídy), železnic a jejich objektů; - výstavba vedení VN a VVN; - 
výstavba slaboproudých kabelů, dálkových optických kabelů a automatických telefonních 
ústředen; - rekultivace a plošné úpravy pozemků jejichž výměra přesahuje 40 ha; - veškeré 
dobývací prostory včetně jejich rozšiřování; - použití elektrického roznětu při trhacích pracích; - 
výstavba letišť včetně zemědělských; - výstavba vysílačů (včetně základnových stanic, RR 
spojů, MW zařízení), retranslačních stanic všeho druhu; - výstavba objektů vyšších než 30 m 
relativní výšky; - výstavba mostů a vodohospodářských děl na splavných vodních tocích; - 
výstavba údolních přehrad a vodních nádrží; - výstavba elektráren; - výstavba nemocnic; - 
výstavba produktovodů, VTL, VVTL plynovodů. 

H. RADONOVÉ RIZIKO 
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) ve znění pozdějších předpisů.. Katastrálním územím obce Oprostovice neprochází 
tektonický zlom. Území leží v oblasti s velmi nízkým, nízkým a středním radonovým rizikem. Při 
stavební činnosti je nutné zpracování detailního radonového průzkumu a v případě vysokých 
radonových rizik vyloučení výstavby pro trvalé bydlení. Při stavební činnosti je nutno provádět 
opatření proti pronikání radonu z podloží. dle ČSN 730601 vyjma ploch s nejnižším přirozeným 
zatížením. Tato opatření mají předejít nákladnému budování dodatečných konstrukcí pro 

ochranu před radonem  (B1-ŠIRŠÍ VZTAHY). 
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2.9 ÚSES, ZELEŇ 

A. ZELEŇ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ 

Celý katastr obce Oprostovice patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám. V daném 

území převažuje orná půda protkaná sítí polních komunikací,  louky a pastviny se zde nacházejí 
především na okrajích lesíků a poblíž malých vodních toků . Řešeným územím protékají dva 
bezejmenné menší vodní toky, jejichž niva byla převážně rozorána a nezachovaly se ani 
břehové porosty. Drobné lesíky a remízky jsou rozptýleny především v severní a střední části a 
mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci. Umístění samotné obce v krajině je 
vzhledem k členitému terénu a již zmíněným remízkům ve střední a severní části poměrně 
uspokojivé,  i když krajinnou (především doprovodnou) zeleň je třeba doplnit téměř po celém 
katastru. 

Krajinná zeleň v menších lesících  je zde tvořena převážně listnatými autochtonními 

dřevinami s výskytem dubu (Quercus robur), jasanu (Fraxinus excelsior), lípy (Tilia cordata), 
břízy (Betula verrucosa), javoru (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), akátu (Robinia 
pseudoacacia) a jeřábu (Sorbus aria). Rovněž keřové patro je poměrně bohaté s převahou 
bezu černého (Sambucus nigra), šípku (Rosa canina), hlohů (Crataegus oxycantha, Crataegus 
monogyna), brslen (Euonymus europaeus), líska (Corylus avellana) aj. Podél polních cest 
(spíše výjimečně) a na některých mezích rostou ovocné stromy – ve většině případů se však 
jedná o přestárlé, proschlé dřeviny. Jehličnany lze pozorovat jak v lesních porostech, které mají 
obdobné druhové složení dřevin jako zeleň krajinná, tak i doplňkově na mezích ve volné 
krajinně. Nejčastěji je zastoupen smrk (Picea abies), doplňkově potom modřín (Larix decidua). 

B. ZELEŇ V ZÁSTAVBĚ 

Zeleň je ve vesnici tvořena především soukromými zahradami, které vytvářejí kolem obce 

zelený prstenec. Předzahrádky před jednotlivými soukromými domy jsou většinou upravené, ale 
v komplexním pohledu působí nejednotně. Tvořeny jsou především koniferami různých druhů, 
barev a tvarů (převažují "stříbrné" smrky - Picea pungens a jalovce - Juniperus chinensis, 
J.comunis aj.), méně již růžemi, nebo jinými květinovými záhony. Velkým přínosem je občasná 
absence individuálního oplocení před jednotlivými soukromými domy (převážně u nových 
výstaveb), které bývá ve většině případů nestejnorodé a ruší celkový dojem. Do budoucna by 
však při výsadbě v předzahrádkách měla být věnována podstatně větší pozornost domácím 
listnatým dřevinám  - výsadbou listnatých stromů i okrasných keřů dojde ke značnému oživení 
zeleně především v časných jarních měsících (jasně zelené nově rašící listy a pupeny), tak i v 
průběhu celého roku, budou-li vybrány postupně kvetoucí dřeviny, zlepší se hygienická funkce 
zeleně. 

C. MÍSTNÍ ÚSES 

Návrh zeleně v zemědělské krajině, a to jak liniových prvků, tak i ucelených zelených ploch, 

vycházel z Generelu územních systémů ekologické stability krajiny, který byl zpracován firmou 
Ekologické projektování (Kolářová a spol.).V konfrontaci s konečným návrhem územního plánu 
nebylo nutné generel upravovat, pouze v jednotlivých lokalitách došlo k detailnějšímu umístění 
konkrétních prvků ÚSES. 

Územní systémy ekologické stability krajiny plní v krajině následující funkce : 
 uchování přirozeného genofondu krajiny 

 existence ekologicky stabilních formací v krajině a jejich příznivé působení na okolní 
méně stabilní plochy 

 zvýšení estetické hodnoty krajiny 

 vytvoření podmínek pro polyfunkční využití krajiny 

 Tvorbu ÚSES je nezbytné chápat jako dlouhodobý plán postupné strukturální přeměny 
kulturní krajiny. Proto je žádoucí dosažení souladu návrhu ÚSES s územním plánem daného 
území, plány pozemkových úprav a lesními hospodářskými plány. 
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 Protože při přejímání již zpracovaného ÚSES by bylo neúčelné prvky znovu přečíslovávat, 
byla, jak již bylo výše uvedeno, zachována původní verze s minimálními změnami a doplněními, 
které respektovaly původní koncepci. Tabulky těch prvků ÚSES, které se týkají řešených 
katastrálních území, jsou rovněž přílohou textové části územního plánu. Pro orientaci v 
problematice ÚSES je nutné uvést charakteristiku několika základních pojmů: 

Biocentrum (BC) - je ekologicky významný segment krajiny, který svou velikostí a stavem 

ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného 
genofondu krajiny. Biocentra se dělí na lokální, regionální a nadregionální podle svého 
významu a stavu ekologických podmínek. Každému hierarchickému stupni odpovídají potřebné 
parametry. 

Biokoridor (BK) - ekologicky významný krajinný segment liniového charakteru, který 

propojuje mezi sebou biocentra a stavem ekologických podmínek umožňuje migraci organizmů. 
Rozhodující části organismů však nemusí umožňovat trvalou existenci. Základními parametry 
jsou efektivní délka biokoridoru a jeho šířka. U biokoridorů lokálního významu se předpokládá 
šířka minimálně 15 m u společenstev lesního charakteru a 20 m u společenstev mokřadních a 
lučních. Maximální délka se uvažuje 2 kilometry. V případě biokoridoru regionálního významu 
se předpokládá šířka alespoň 40-50 m a maximální délka 0,7-1 km (v případě, že jde o tzv. 
Složený biokoridor tvořený řadou vložených lokálních biocenter, je maximální délka uvažována 
5 - 8 km). Nadregionální biokoridory jsou v zásadě vždy složené. 

Interakční prvek (IP) - je další krajinný segment jakéhokoliv tvaru, který zpravidla na lokální 

úrovni zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní 
krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, ale základní životní funkce 
organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou ap.), které svým 
významem mohou převažovat funkci ekologickou. 

 Interakčními prvky v předkládaném návrhu územního plánu je vlastně veškerá liniová zeleň, 

která je v grafické části znázorněná přerušovanou tenkou červenou (zelenou) čarou. Jedná se 
jak o doprovodnou zeleň podél stávajících polních cest i navrhovaných komunikací, tak sem lze 
zahrnout i hygienickou zeleň po obvodu zemědělských středisek. 

 V řešeném území se vyskytují pouze ty významné krajinné prvky, které jsou jimi ze zákona - 

tedy veškeré nivy vodních toků a lesní porosty. 

 V mapové části návrhu ÚP, jejíž jedna část je zpracována samostatně pro výsadbu zeleně, 

jsou jednotlivé prvky ÚSES označeny zkratkami BC, BK a IP a popisnými čísly. Všechny tyto 
prvky jsou v zemědělské části vyhodnoceny co do plošné výměry, kultury do příslušnosti ke 
kódu BPEJ. 

S ohledem na možné změny vlastnických vztahů v souvislosti komplexních pozemkových 
úprav může dojít k jejich upřesnění, ale pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

Na pozemcích zahrnutých do ÚSES je zakázáno umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, 
rekreaci, průmyslovou a zemědělskou výrobu. Při respektování požadavků ochrany přírody 
mohou být na dotčených plochách povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení 
obce a meliorační stavby. Dále se připouští údržba stávajících objektů . 

Na dotčených plochách ÚSES se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické 
stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, dále na těchto plochách nelze 
provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních nádrží, těžit 
nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch. 
Konkrétní předpisy a omezení určuje orgán ochrany přírody.  

Přílohou této textové části jsou tabulky s  popisy biocenter  převzaté z projektu ÚSES. 
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příloha č.1 - popis biocenter, biokoridorů a interakčních prvků  

BK 2 

1. 48 (25-13-15) 

2. BK 2 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Bezuchov, Oprostovice, Soběchleby 

6. 2B3,3B3,3BD3 

7. T606G2,4;626G1,4,6 

8. 1;3;4 

9. 1,5 km 

10. Biokoridor zasahuje do dvou EVKS navržených k registraci 

11. Lesní porost v k.ú.Bezuchov tvořený z větší části smrkem s příměsí borovice na okraji 
lesa potom břízou, habrem, lípou a dubem.V k.ú.Soběchleby lesní porost s dubem, 
habrem,břízou, lípou, smrkem.Mezi oběma lesy plochy orné půdy na svažitých 
pozemcích většinou ohrožených erozí půdy. 

12. V lese výchovnými zásahy či obnovou podporovat přirozenou druhovou skladbu 
dřevin.Mimo les založení biokoridoru výsadbou souvislého zapojeného pásu stromů    
a keřů s druhovou skladbou dle STG 

 

BK 3 

1. 48 (25-13-15)  

2. BK 3 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Oprostovice,Soběchleby 

6. 2-3B3 

7. T 626g1,4,6 

8. 1;4 

9. 1,2 km 

10. V jižní části zasahuje do EVKS navrhovaného k evidenci 

11. Lesní porost tvořený dubem, habrem,břízou,lípou,smrkem,mimo les orná půda 

12. V lese výchovnými zásahy posilovat přirozenou skladbu dřevin.Mimo les založit 
biokoridor výsadbou souvisle zapojeného pásu stromů a keřů dle STG 

 

BK 4 

1. 48 (25-13-15) 

2. BK4 

3. Biokoridor lokálního významu 

4. Dolnonětčický potok 

5. Hranice k.ú. Bezuchov, Oprostovice ,Žákovice, Radkova Lhota (pokračování 
v k.ú.Dřevohostice a Radkova Lhota  

6. 2-3BC4 

7.  

8. 3 

9. 1,8 km  

10.  

11. Tok Dolnonětčického potoka se zatravněnými břehy a nesouvislými břehovými porosty 
s vrbami a topoly, vesměs zmlazenými.  

12. Výsadba kvalitního břehového porostu s druhovou skladbou dle STG 



 33 

BK 15 

1. 38 (25-13-10) 

2. BK 15 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Kladníky, Oprostovice, Bezuchov 

6. 3B3 

7.  

8. 1;3 

9. 1,8 km 

10.  

11. Orná půda a krátký úsek ovocného stromořadí kolem cesty 

12. Výsadba souvislého zapojeného pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG 

 

BK 17 

1. 38 (25-13-10) 

2. BK 17 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Radotín, Oprostovice 

6. 3B3 

7.  

8. 1;2 

9. 1,5 km 

10.  

11. Orná půda a úseky ovocného stromořadí kolem cesty 

12. Výsadba souvislého zapojeného pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG 

 

IP 3 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 3 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Bezuchov, Oprostovice 

6. 3B3 

7.  

8. 1;3 

9. 0,75 km 

10.  

11. Polní cesta bez doprovodných porostů a se stromořadím ovocných stromů v travnatém 
pásu   

12. Doplnění a obnova stávajících porostů výsadbou stromů a keřů v druhové skladbě dle 
STG 
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IP 3 

1. 48 (25-13-15) 

2. IP 3 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Bezuchov, Oprostovice 

6. 2B3, 3B3 

7.  

8. 1 

9.  

10.  

11. Orná půda ve zvlněném terénu a podél polních cest, většinou na pozemcích 
ohrožených erozí půdy. 

12. Vytvoření travnatých mezí a zatravněných pásů a jejich následné osázení stromy a 
keři s druhovou skladbou dle STG 

 

IP 7 
1. 38 (25-13-10) 

2. IP 7 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Hranice k.ú.Bezuchov a Oprostovice 

6. 3B3 

7.  

8. 3 

9. 0,35 km 

10.  

11. Travnatý pás s ovocnými stromy, dále s jasany, topoly a porosty křovin   

12. Doplnění a obnova stávajících porostů výsadbou stromů a keřů v druhové skladbě dle 
STG 

 

IP 8 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 8 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Bezuchov , Oprostovice, Radotín 

6. 3BC4 

7.  

8. 2;3;4;5 

9. 2,5 km 

10. V západní části zasahuje do EVKS navrhovaného k evidenci 

11. Vodoteč od kraje lesa s kvalitním břehovým porostem s poměrně bohatou skladbou 
dřevin. Dále doprovodný porost řidší, s topolem a vrbou. V k.ú.Oprostovice je vodoteč 
převážně bez doprovodného porostu, místy pouze se soliterními vrbami.   

12. Doplnění stávajících porostů a výsadba břehového porostu v  druhové skladbě dle 
STG 
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IP 9 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 9 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice 

6. 3BC3 

7. T606 E1, 2 

8. 1;4 

9. 1,8 ha+0,25 km 

10. V severní části EVKS navrhovaný k evidenci 

11. Remíz tvořený porostem dubu, jasanu, břízy,lípy a habru.Původní vodoteč 
pravděpodobně zatrubněna a plocha zorněna   

12. Výchovné zásahy podporující přirozenou skladbu lesního porostu. Obnova přírodní 
vodoteče a osázení dřevinami dle STG 

 

IP 10 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 10 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice, Kladníky 

6. 3B3, 3BC3-4, 3C3-4 

7. T 606D1,2 

8. 3;4 

9. 5,4 ha 

10. Oba remízy jsou EVKS navrhovanými k evidenci 

11. Remízy s porosty dubu, lípy, břízy, topolu a olše u rybníčku v jižní části prostoru.Na 
větší remíz navazuje louka s ovocným stromořadím po jedné straně a vodotečí bez 
břehového porostu na straně druhé. V jižní části plochy malé koupaliště s okrasnými 
výsadbami.  

12. Výchovné zásahy v remízku, dolesnění plochy mezi jeho dvěma částmi, uchování luk 
a jejich obhospodařování bez hnojení a chemikálií.Výsadba břehového porostu podél 
vodoteče. 

 

IP 11 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 11 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Hranice k.ú. Bezuchov,Oprostovice, Kladníky 

6. 2B3 

7.  

8. 1;3-4 

9. 0,8 km 

10.  

11. Travnaté meze s ovocnými stromy, místy s bohatým podrostem křovin, částeně návrh 
IP ve svahu na orné půdě.  

12. Doplnění stav. porostů a nahrazení přestárlých ovocných stromů druhy dle STG. 
Rovněž na orné půdě výsadba dle STG. 
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IP 14,15,16,17,18 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 14,15,16,17,18 

3. Interakční prvky 

4.  

5. Bezuchov, Oprostovice 

6. 3B3 

7.  

8. 1 

9.  

10.  

11. Orná půda vesměs na svazích ohrožených erozí půdy a cesty bez doprovodné 
vegetace  

12. Vytvoření zatravněných mezí nebo travnatých pásů a jejich osazení křovinami a 
stromy dle STG 

 

IP 19,20 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 19,20 

3. Interakční prvky 

4.  

5. Oprostovice 

6. 2B3 

7.  

8. 2;3 

9. 0,45 a 0,40 km 

10.  

11. Polní cesty lemované travnatými pásy s ovocnými stromy 

12. Postupné nahrazení ovocných stromů nebo jejich nahrazení dřevinami dle STG 

 

IP 21 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 21 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice 

6. 2B3, 3BC3 

7.  

8. 4 

9. 1,3 ha 

10. EVKS navrhovaný k evidenci. 

11. Remíz tvořený porostem lípy, dubu, habru, topolu a břízy. 

12. Výchovné zásahy podporující přirozenou skladbu dřevin 
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IP 22 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 22 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice 

6. 2B3 

7.  

8. 2-3 

9. 1ha 

10.  

11. Trvalý travní porost 

12. Obhospodařování bez používání hnojiv a chemikálií.Osázení dle STG 

 

IP 23  

1. 38 (25-13-10) – pokračování na listu č.48 

2. IP 23 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice 

6. 3B3, 3BD3 

7.  

8. 2-3 

9. 6,8ha 

10.  

11. Trvalé travní porosty 

12. Obhospodařování bez používání hnojiv a chemikálií.Osázení okrajů luk křovinami se 
skladbou druhů dle STG 

 

IP 23  

1. 48 (25-13-15) – pokračování na listu č.38 

2. IP 23 

3. Interakční prvek 

 

IP 24  

1. 38 (25-13-10)-pokračování na listu č.48 

2. IP 24 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice 

6. 3BC4 

7.  

8. 3,4 

9. 1,5 ha + 0,15 km 

10. V západní části EVKS navrhovaný k evidenci 

11. Remízek s jasanem, lípou, javorem a louky podél vodoteče, pod remízkem břehový 
porost a extenzivní sady podél vodoteče.  

12. Výchovnými zásahy podporovat přirozenou skladbu dřevin, louky obhospodařovat bez 
hnojení a chemických přípravků 
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IP 24  

1. 48 (25-13-15)-pokračování na listu č.38 

2. IP 24 

3. Interakční prvek 

 

IP 25  

1. 38 (25-13-10)-pokračování na listu č.48 

2. IP 25 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice 

6. 3B3 

7.  

8. 1 

9. 0,5 km 

10.  

11. Orná půda na svažitých pozemcích ohrožených erozí půdy  

12. Vytvoření travnaté meze a její následné osázení keři a stromy dle STG 

 

IP 25  

1. 48 (25-13-15)-pokračování na listu č.38 

2. IP 25 

3. Interakční prvek 

 

IP 26,27,28,29 

1. 48 (25-13-15) 

2. IP 26,27,28,29 

3. Interakční prvky 

4.  

5. Oprostovice, Soběchleby 

6. 2B3, 3B3 

7.  

8. 1 

9. 0,4 km    0,7 km    0,6 km    0,5km 

10.  

11. Orná půda na svažitých pozemcích převážně ohrožených erozí půdy 

12. Vytvoření travnatých mezí a zatravněných pásů a jejich následné osázení keři a 
stromy dle STG 
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IP 30 

1. 48 (25-13-15) 

2. IP 30 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Oprostovice, Bezuchov 

6. 2-3BC4 

7.  

8. 2;3 

9. 0,9 km 

10.  

11. Svodnice v prostoru pod hřištěm lemovaná loukou a stromořadím topolů , dále 
svodnice podél silnice s ruderalizovanými břehy, místy s porosty rákosu 

12. Osázení břehů svodnice doprovodným porostem se skladbou dřevin dle STG. 

 

IP 114 

1. 38 (25-13-10) 

2. IP 114 

3. Interakční prvky 

4.  

5. Radotín, Oprostovice 

6. 3B3, 2-3BD3 

7.  

8. 1;2 

9.  

10.  

11. Orná půda převážně na svazích ohrožených erozí půdy, krátké úseky s ovocnými 
stromy.   

12. Vytvořit meze  a travnaté pásy, následně je osázet křovinami a stromy s druhovou 
skladbou dle STG 
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2.10  VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF A PUPFL 

A.  ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST 
Řešené území se nachází v okolí Oprostovic a zabírá celý jejjich katastr. Přestože se jedná o 

členitější terén, je převážná část řešeného území charakterizována  intenzivně zemědělsky 
obdělávanými plochami, které dosahují až bezprostředně k obci. Z kultur převažuje orná půda, 
zahrady a sady se vyskytují především v soukromé držbě a lemují zastavěné území obce. 

Louky a pastviny se nacházejí  na okrajích lesních masívů a okrajově i v nivách malých 

bezejmenných vodních toků. 

Větší lesní masív se v řešeném území nenalézá, pouze ve střední a severní části kú jsou 

rozptýleny menší lesíky a remízky, které mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci.  

Chmelnice,  vinice a jiné další speciální plodiny se zde nenalézají. 

Co se týká pedologických poměrů, jedná se o poměrně různorodou oblast. Část katastru  

zabírají illimerizované půdy (kód 14), které se  nacházejí především na severozápadním okraji 
území. Největší plochu zabírají půdy oglejené (kód 43 a 48) a v nivách malých vodních toků 
jsou půdy nivní (kód 58). Zcela okrajově lze pozorovat ve střední části erodované slabě 
oglejené černozemě  ve vyšší svažitosti (kód 08). 

SZ okraj území zabírají illimerizované půdy. Znakem těchto půd je výrazné přemístění jílnatých 

částic - koloidů z ornice a podorničí do spodiny, která je vlivem tohoto procesu zhutnělá. Přitom 
je z půdního profilu vyluhován důležitý prvek - vápník. V přirozeném stavu je půdní reakce slabě 
kyselá nebo kyselá. Tento proces tak rozhodným způsobem ovlivnil agronomické vlastnosti. 
Posunem koloidů se velmi zmenšila ve svrchních vrstvách půdy ( do hloubky 40-70 cm) 
schopnost poutat živiny a uvolňovat je rostlinám. Vyluhování vápníku má za následek 
zhoršenou kvalitu humusu a tím nepříznivou strukturu půdy. To se projevuje zvlášť nepříznivě v 
ornici, která je uléhavá, sléhavá a vytváří se na ní škraloup. Zhutnělá ornice je částečně příznivá 
pro zadržování vody při menších vodních srážkách, při větších vodních srážkách způsobuje 
převlhčení. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornicí, obsah humusu je přibližně stejný jako u 
hnědozemí, ale jeho kvalita je horší. Zrnitostním složením jsou to půdy středně těžkého rázu, 
převážně bez štěrku, nebo jen slabě štěrkovité. Vyvinuly se na sprašové hlíně nebo na 
svahovině (zdejší případ). V kú Oprostovice lze najít illimerizované  půdy na sprašových hlínách 
a svahovinách, s příznivými vláhovými poměry, středně těžké s těžkou spodinou. 

Další výraznou skupinou jsou půdy oglejené. Základním znakem této skupiny je periodické 

převlhčování půdního profilu,  zejména v jarním období. Na rozdíl od půd illimerizovaných musí 
mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového oglejení. Typické oglejené půdy mají 
světle šedý až bělošedý nebo zelenavě šedý zesvětlený horizont.  V řešeném území se 
nacházejí hnědozemě illimerizované oglejené na sprašových  hlínách, středně těžké bez štěrku, 
náchylné k dočasnému zamokření  (kód 43) a dále hnědé půdy oglejené na břidlicích, středně 
těžké až lehčí, středně štěrkovité až kamenité, náchylné k dočasnému zamokření (kód 48). 

 Nivní půdy  vznikly na nivních uloženinách a jejichž charakteristickým znakem je rozdílná 

mohutnost humusové vrstvy a rozdílné zrnitostní složení v závislosti na původu a vytřídění 
zemin, které voda přinášela. Jsou to nejmladší půdy, a protože půdotvorný proces netrval 
dlouho, nevytvořil se u nich velmi kvalitní humus ani v příznivých půdotvorných podmínkách - při 
stejné teplotě a obsahu vápna jako při vývoji černozemí. Obsahem humusu se vyrovnají 
černozemím, kvalita humusu je však střední. Fyzikálně-chemické vlastnosti typických nivních 
půd, zvláště schopnost poutat živiny a uvolňovat je pro rostliny, jsou velmi dobré. Téměř se 
vyrovnají černozemím. Jejich vnitřní členění je založeno na zrnitostním složení a vláhových 
poměrech. Při zamokření působí v půdě glejový proces. V řešeném území lze nalézt nivní půdy 
glejové, středně těžké s méně příznivými vláhovými poměry, které se lepší po odvodnění (kód 
BPEJ 58).  

Řešené území spadá do klimatické oblasti MT 7 která je charakterizována následovně : počet 

letních dnů 30-40,  počet mrazových dnů 110-130,  počet ledových dnů 40-50, srážkový úhrn ve 
vegetačním období 400-450 mm , počet dnů se sněhovou přikrývkou 60-80, počet dnů 
zamračených 120-150 a počet dnů jasných 40-50. 
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V celém katastru převažuje intenzivně zemědělsky využívaná krajina která trpí rozsáhlou 

likvidací trvalé krajinné zeleně, zcelováním, ke kterému došlo při realizaci pozemkových úprav a 
dlouhodobým působením nevhodné organizace a provozem zemědělské velkovýroby. 
Nevhodné bylo rovněž rozorávání trvalých travních porostů v nivách vodních toků a jejich 
násilný převod do orných půd. Připočítá-li se k tomu ještě nadměrná chemizace zemědělství, 
používání velkokapacitní zemědělské mechanizace a výstavba velkokapacitních zemědělských 
objektů, je zřejmé, že negativní dopad zemědělské výroby na zemědělskou krajinu i jednotlivá 
sídla je mimořádný. Tyto všechny faktory navíc způsobují únavu půdy, která se v současné 
době projevuje snižováním půdní úrodnosti a zvyšujícím se rozdílem mezi energeticko 
materiálovými vklady do zemědělské půdy a mezi výsledky získanými ze zemědělské činnosti. 

Areály zemědělské prvovýroby - V katastrálním území Oprostovic  hospodaří zemědělské 

družstvo Dřevohostice. Z dlouhodobého hlediska je v této dokumentaci posuzován nejen 
současný stav, ale také možnost výhledového využití stájových objektů pro chov hospodářských 
zvířat s možným negativním vlivem živočišné výroby jak na stávající tak i navrhované obytné 
objekty v blízkosti farmy. Touto problematikou se podrobně zabývá samostatná příloha 

územního plánu – Stanovení ochranného pásma chovu hospodářských zvířat (zpracovatel Magda 

Pápežová). Z této dokumentace je převzato ochranné pásmo živočišné výroby. Ochranné 
pásmo je stanoveno ve dvou variantách, v první pro stávající počet zastájených kusů, druhé pro 
maximální počet zastájených kusů dle kapacity stájí. Ochranné pásmo je zakresleno ve výkrese 

B2 – HLAVNÍ VÝKRES. 

v areálu farmy ZD Oprostovice jsou tyto zemědělské objekty: 

 porodna prasnic s kapacitou 80 ks o průměrné hmotnosti 200 kg, odchov selat s kapacitou 300ks o 
průměrné hmotnosti 22kg, provoz stelivový s hnojištěm,silážní jámy   u porodny prasnic jsou nefunkční 

 odchovna plemenných prasnic s kapacitou stáje 360 ks, průměrně 300 ks o hmotnosti 85 kg, ustájení 
stelivové, denní odvoz mrvy mimo areál 

 bývalá stáj pro mladý skot není a ani nebude využívána pro živočišnou výrobu,silážní jámy u odchovny 
mladého skotu jsou zasypány, karanténní chov na 2 měsíce      30 ks 

 ocelokůlna 

 váha 

Rostlinná výroba  V kú. Oprostovice hospodaří zemědělské družstvo na 170 ha zemědělské 

půdy, z toho je 130 ha v kultuře orná půda. Osevní postup na orné půdě: 

obiloviny cukrovka pícniny brambory,luštěniny 

60% 12% 23% 5%   

Vzhledem ke konfiguraci terénu hrozí nebezpečí vodní eroze zejména na pozemku p.č. 
100/1 v k.ú. Oprostovice. Situaci nutno řešit buď pozemkovou úpravou ( poldr, průlehy ), popř. 
alespoň zatravňovacími pásy, osevním postupem a agrotechnikou, technologií obdělávání půdy 
po vrstevnici. 

Samostatně hospodařící rolníci Nejvýznamnějším SHR v obci je Filip Jančík, Oprostovice 22, 

který hospodaří na 30 ha orné půdy a chová 22 ks dojnic. Ostatní SHR mají chov jen pro 
potřebu vlastní rodiny. 
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B. ZEMĚDĚLSKO – EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ K.Ú. OPROSTOVICE 

PODKLADY PRO ZEMĚDĚLSKO-EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ 

Dle zákona ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů a  vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 13/94 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu /ZPF/. 

Další podklady a právní předpisy: 
 zákon č. 114 / 92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 395 / 92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114 / 92 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 

 zákon ČNR č. 344 / 92 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky  

 zákon ČNR č. 284/ 91 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

 Věstník Ministerstva životního prostředí ČR, ročník 1996, částka 4 

 metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Min. ŽP ze dne 12.6.1996 Čj.: OOLP / 1067 /96 

 zemědělskoekologické vyhodnocení území v měřítku 1 : 2000 

 hranice zastavěného území obce 

 kultury pozemků dle katastru nemovitostí KÚ Přerov  

 hranice BPEJ dle Pozemkového úřadu v Přerově 

 klimatické a pedologické hodnocení dle Metodiky Ministerstva životního prostředí České republiky, 
zpracované v roce 1992 Agroprojektem Centrum Praha a dle uživatelské příručky Bonitace zemědělských půd a 
směry jejich využití, 5. Díl, z roku 1990. 

KLIMA 

K.Ú. Oprostovice patří do teplého a mírně vlhkého klimatického regionu T3:      

Suma teplot nad +10ºC 2500 – 2800 

Průměrná roční teplota ve ºC /7/ 8 – 9 

Průměrný roční úhrn srážek v mm 550 – 650  / 700 / 

Pravděpodobnost suchých 
vegetačních období 

10 – 20 

Vláhová jistota 4 – 7 

KVALITA PŮDY 

Podél toku v severní části katastrálního území obce Oprostovice a následně středem obce 
ve směru od severu k jihu  se nachází  nejkvalitnější pozemky katastru. Jedná se o 
zemědělskou půdu ve II. třídě ochrany s nadprůměrnou produkční schopností. Jsou to půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a také jen podmíněně zastavitelné. 

Na většině katastrálního území Oprostovic jsou však zemědělské pozemky, které se svou 
kvalitou řadí do  III. třídy ochrany zemědělské půdy. Jedná se o lokality v severní, západní i 
východní části katastru. Tyto půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. 

ZASTOUPENÍ TYPŮ HLAVNÍ PŮDNÍ JEDNOTKY V REGIONU 

 HPJ  08 – černozemě, hnědozemě, erodované, převážně na spraších, střední sklon 7 – 
12 ,středně těžké  

 HPJ  43 -  hnědozemě, illimerizované na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, 
náchylné k dočasnému zamokření, mírný sklon 3 – 7 

 HPJ   48 – hnědé půdy oglejené, lehčí až středně těžké, náchylné k dočas.zamokření 

 HPJ   58 – nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry 
méně příznivé, po odvodnění příznivé. 
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PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Pozemky v katastrálním území Oprostovice jsou situovány v mírném sklonu, místy až 
středním sklonu. Vodní erozí jsou ohroženy pozemky ve východní části katastru obce. Situaci je 
vhodné řešit zatravněnými pásy, osevním postupem a agrotechnikou.Tzn. obdělávat 
zemědělské pozemky po vrstevnici a řešit osevní postup tak, aby byly pozemky bez rostlinného 
pokryvu co nejkratší dobu,okopaniny do této lokality nezařazovat nebo jen s v omezeném 
rozsahu. Velké hony přerušit průlehy a travnatými pásy. 

C. ZÁBOR ZPF 

Plochy určené k trvalému záboru ZPF  jsou označeny v grafické části označeny: 

 BV – bydlení venkovské  

 OV – plochy občanské vybavenosti  

 S – sport 

 Z – plochy zemědělské výroby  

 P – plochy pro podnikání  

 D – stavby a zařízení pro silniční dopravu 

 DS – plochy statické dopravy 

 TH – stavby vodohospodářských zařízení 

K výsadbě ekologicky významné zeleně jsou určeny plochy ve většině případů na úkor orné 

půdy. Podrobněji je problematika ekologie popsána ve stati týkající se zeleně. Zde jsou plochy z 
hlediska určení rozděleny na biokoridory- BK, biocentra - BC a interakční prvky - IP. 

Při zpracování územního plánu Oprostovic - jeho zemědělské části - byly jako podklad použity 

mapy v m 1:5 000. Ve stejném měřítku byly získány na Pozemkovém úřadu v Přerově mapy 
BPEJ - bonitně půdních ekologických jednotek. Trvalé zábory ZPF pro zastavěné území obce a 
její bezprostřední okolí jsou znázorněny na katastrální mapě v měřítku 1 : 2 000. 

ZAŘAZENÍ BPEJ DO TŘÍD OCHRANY ZP: 

Kód BPEJ   třída ochrany ZP 

3.08.50   IV. 

3.14.10   III. 

3.43.10   III. 

3.48.11   III.        

3.58.00   II. 

3.43.00 III. 
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D. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

 BV.1  0,3427 ha, 2 RD  - Lokalita na nejjižnějším okraji obce přímo navazuje na státní 

silnici II/437 a stávající vedení technické infrastruktury. Plocha je vytipována s ohledem na 
její okamžitou zajištěnost z hlediska dopravního a technické infrastruktury. 

  BV.7  2,8513 ha, 12 RD - Lokalita v severní části je přímo napojena na státní silnici 

II/437, na jihu prostřednictvím upravené účelové komunikace u autobusové zastávky. 
Lokalita je jedinou větší rezervou pro bydlení, která nebude působit v krajině rušivě a která 
může zajistit postupné budování dle aktuální potřeby. 

 S.1 0,6357 ha – Hřiště, které je umístěno na jihovýchodním okraji obce u státní silnice 

II/437. Jeho součástí je areál výletiště s nově vybudovaným krytým pódiem. V návrhu se 
uvažuje s rozšířením hřiště na parametry, které budou vyhovovat míčovým hrám .Celý areál 
prochází komplexní rekonstrukcí, v současnosti je nově doplněno kryté pódium. Realizace je 
podmíněna provedením terénních úprav. Vzhledem k rozporu s využitím dle katastru 
nemovitostí je celá plocha včetně stávajícího hřiště zařazena do návrhu – spíše než o zábor 
jde o legalizaci skutečného využití 

 S.3  0,4296 ha – minikemp, který doplňuje areál koupaliště o další aktivity zaměřené na  

rozvoj cestovního ruchu. Dopravní napojení řeší místní obslužná komunikace, která 
pokračuje severním směrem jako zemědělská účelová komunikace. Poloha lokality je 
orientována na turistický ruch v přímé vazbě na státní silnici II/437, která je zároveň 
frekventovanou cyklistickou stezkou. Je vybraná s ohledem na určitou tradici stávajícího 
koupaliště a snahu oživit tento areál novou rekreační aktivitou 

 Z.3 0,9943 ha - rozšíření zemědělského družstva vytváří rezervu pro případný rozvoj 

zemědělského družstva. Je v přímé provozní a prostorové vazbě na stávající areál. 
Exponování prostoru ze státní silnice II/437 od Lipníka nad Bečvou vyžaduje citlivé řešení 
zástavby, případně využití zeleně pro vytvoření prostorové dominanty. Jde o jedinou 
možnost rozšíření ZD se zachováním přímé provozní a prostorové vazby. V případě malé 
obce není vhodné rozdělení ZD do dvou lokalit, navíc do ploch, které jsou v obci výrazně 
pohledově exponované. 

 P.1 1,2208 ha – Samostatná funkční plocha se zaměřením na podnikatelské aktivity 

v oblasti výroby je navržena v sousedství zemědělského družstva západním směrem. 
Lokalita výhodně navazuje na inženýrské sítě a z hlediska funkce odpovídá sousedícímu 
zemědělskému družstvu. Existence výrobních aktivit je vždy přínosem pro život obce. 
Pomáhá alespoň částečně řešit problematiku zaměstnanosti v místě bydliště a znamená 
přínos pro obecní rozpočet. Podpora této činnosti je proto samozřejmou součástí územního 
plánu. Ve svažitém terénu, kde se obec nachází bylo jedním z rozhodujících kriterií řešení 
pohledové exponovanosti většiny území obce a jejího okolí. Vybraná lokalita je sice v přímé 
návaznosti na státní silnici II/437, ale dálkovým výhledům z krajiny není vystavena. Jde o 
jedinou lokalitu s touto vlastností a zároveň logickou vazbou na ZD. 

 TH.1 0,1455 ha - vodohospodářské zařízení -suchý poldr, zábor je uvažován pouze pro 

hráz suchého poldru. Vybudování poldru je důležité z hlediska zachycení přívalových vod. 
Při umístění v ploše ÚSES nedojde k omezení funkce systému ekologické stability. 

 H.1  0,2642 ha – Na severním okraji obce, za koupalištěm a navrhovaným minikempem. 

Toto území je klasifikováno jako plošný interakční prvek. Navrhovaná vodní nádrž „Dřín“bude 
jeho přirozenou součástí. V tomto místě existuje drobná plocha i v současnosti.Návrh usiluje 
o její kultivaci. 

 D.1,2,4 - navrhovaná místní a účelová komunikace sloužící zejména obsluze návrhové 

plochy BV7 a řešení bezkolizní účelové dopravy na severovýchodním okraji obce. Dále část 
chodníku D4 vedená mimo zastavěné území s ohledem  na bezpečnost pěší dopravy. 
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E. ZÁBOR PUPFL 

 Při realizaci záměrů na rozvojových plochách nedojde k záboru pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

 

F. ZÁBOR ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ  
K záboru dojde při realizaci záměrů NA TÉTO ROZVOJOVÉ PLOŠE: 

 BV.7 – zábor parcel č.67 a 219 pro budování místní obslužné komunikace D1 (obsluha 
lokality BV.7. 

PŘÍ NÁVRHU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE: 

 D.2 – zábor parcel č.248,249 – evidovány jako ostatní komunikace, č.130 – evidována 
jako orná půda viz příloha č.2 – vyhodnocení záboru ZPF 

G. ZÁBOR DOBÝVACÍCH PROSTOR 

Na katastrálním území obce Oprostovice nejsou evidovány dobývací prostory ani ložiska 
nerostných surovin.  

H. EXISTENCE MELIORAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Vzhledem k pedologickému složení půd v katastrálním území Oprostovice jsou zdejší půdy 
náchylné k zamokření. Tato situace byla řešena melioračním opatřením: 

 Sever území – lokalita Rozkošný 

 Severozápad – lokalita Lužánky 

 Západ území – téměř celá západní část, lokalita Za bránou, Vinohrady 

 Východ území – celá východní část, lokalita Palacký, Rozhledna, Za humny, Stráně 

I. POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

   V území nebyly provedeny pozemkové úpravy. 
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Příloha č.2 – plochy pro výsadbu ekologicky významné zeleně 
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Příloha č.3 – tabulka vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu
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2.11  NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

A. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

ŠIRŠÍ VZTAHY 
Řešené území k.ú. Oprostovice je z hlediska širších vztahů dopravně zpřístupněno silnicí II / 

437 Lipník nad Bečvou – Bystřice pod Hostýnem. Hromadná doprava je zajišťována autobusy, 
železniční ani vodní a letecká doprava zde své zájmy nemají. 

B. SILNIČNÍ DOPRAVA 
Řešeným územím prochází silnice II / 437 Lipník nad Bečvou – Bystřice pod Hostýnem a 

III/43722 Bezuchov – Šišma – Pavlovice u Př. Silnice II / 437 je zařazena do ostatní silniční sítě. 

ÚPRAVY NA SILNIČNÍ SÍTI 
Silniční síť v obci Oprostovice je stabilizovaná. Úpravy silnice budou prováděny pouze ve 

stávající trase, upraví se povrch vozovky (výtluky, praskliny apod.) 

NAVRHOVANÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

    Je navrhována místní obslužná komunikace D1 – MO 07/40pro obsluhu plochy BV.7. 

KATEGORIZACE SILNIC 
V obci Oprostovice se předpokládají úpravy silnice mimo SZÚO dle zásad ČSN 736101 

„Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S 7,5 / 50. Úpravy silnice v zastavěném území se budou 
provádět v odpovídající kategorii dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací .  

 C2 – zde patří obslužné komunikace doplňující spojení sběrných komunikací ve stávající 
i navrhované zástavbě. Komunikace jsou označené jako MO 8/40. 

 C3 – všechny zbývající účelové komunikace 

 D3 – chodníky stávající i navrhované 

Veškeré úpravy povrchu vozovky budou prováděny až po případném uložení inženýrských 
sítí do tělesa komunikace (nutná koordinace). 

ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ 
Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 

1995, které prováděla brněnská pobočka SSF Praha. Sčítání bylo provedeno na silnici II/437 a 
to na stanovišti 7-3656. Na uvedené silnici byla zjištěna následující intenzita dopravy za 24 
hodin průměrného pracovního dne…243 vozů / 24 hodin. 

SILNIČNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 
Silniční ochranná pásma jsou stanovena mimo zastavěné území dle zákona č. 13/97 Sb. O 

pozemních komunikacích (§30 - Silniční ochranná pásma) z něhož vyplývá vzdálenost 
ochranného pásma od osy silnice II.a III. třídy 15 m. V zastavěném území je nutno respektovat 
především uliční čáry v případech dostaveb, u nově vznikajících celků je nutno dodržet mimo 
hluková pásma základní minimální hodnoty takto : 

15,0 m od osy místní sběrné komunikace funkční třídy B2 

10,0 m od osy ostatních místních komunikací 

HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Obcí Oprostovice projíždí a zastavuje autobusová linka Přerov- Soběchleby. Pro vylepšení 

autobusové dopravy doporučujeme stávající autobusové zastávky opatřit přístřeškem pro 
cestující. 
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PĚŠÍ PROVOZ 
Pěší provoz se v malé míře odehrává na chodnících podél cesty II/437.V rámci řešení pěší 

dopravy bude dobudován podél silnice II/437 v zastavěné části obce minimálně jednostranný 
chodník. U nově navržené místní komunikace budou provedeny také minimálně jednostranné 
pěší komunikace. 

DOPRAVA V KLIDU 
Garážování bude zajištěno hlavně na soukromých pozemcích v rámci rodinných 

domů.Vzhledem k charakteru zástavby obce nejsou v současné době v obci žádné řadové 
garáže.Ani ve výhledu se s jejich výstavbou neuvažuje. Při návrhu řešení jednotlivých lokalit 
bytové výstavby bude rovněž řešena otázka garážování. 

PARKOVÁNÍ 
Parkování je v současné době umožněno u obecního úřadu a obchodu. Parkoviště se 

navrhuje u areálu koupaliště a fotbalového hřiště. 

Rozbor srovnání potřeby a návrhu dopravy v klidu dle ČSN 73 61 10 „Projektování místních 
komunikací“ – Tab. 19 Základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání: 

Druh objektu Účelová 
jednotka 

Počet 
úč.jednotek 

Ú.j. / 1 stání Počet stání Návrh 

Obchod Plocha odbytová          
a prodejní 

60 20 3 3 

Rekr. 
Centrum 

Návštěvníci 100 10 10 10 

Sportoviště Návštěvníci 80 10 8 10 

Obecní úřad Čistá            
už. Plocha m2 

90 30 3 5 

S vybudováním odstavných ploch pro nákladní automobily soukromých dopravců se 
neuvažuje. V případě vzniku autodopravy v obci je možno využít odstavných ploch v areálu 
zemědělského družstva, aby nedošlo k parkování vozidel na pozemních komunikacích 
v zastavěné části obce. 

ZEMĚDĚLSKÁ DOPRAVA 
V řešeném území hospodaří ZD Oprostovice. Areál ZD se nachází severně nad obci 

v lokalitě Za bránou.Zemědělská doprava se odehrává především po stávajících polních 
cestách. Vzhledem k tomu, že v reálném období nelze počítat s budováním nové sítě 
zemědělských komunikací, je nutné navrhnout organizační opatření  a zajistit dodržování 
ustanovení Silničního zákona týkající se znečišťování silnic. Jelikož dochází stále 
k majetkoprávním změnám v zemědělství, nelze uvažovat bez spekulací se směry rozvoje 
v oblasti zemědělských komunikací . Přesto lze počítat se stabilizací stávajících polních cest 
popř. s jejich rozšiřováním. 

NAVRHOVANÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
  Je navrhována účelová komunikace D2 – C3 pro napojení ZD v severovýchodní části obce. 

CYKLOSTEZKY 
Obcí Oprostovice prochází cykloturistická trasa v rámci okresu Přerov. Tato trasa je vedena 

po státní silnici II/437 – Lipník nad Bečvou- Bystřice pod Hostýnem.S rozšířením cyklostezek 
v k.ú.Oprostovice se nepočítá. 

HLUK Z DOPRAVY 
Při posuzování hlukových poměrů bude postupováno ve smyslu zák.č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízení vlády č. 
502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  - stanoví zásady, kterými je 
nutno se řídit při řešení územních celků, aby byly sníženy nepříznivé vlivy z dopravy na 
pozemních komunikacích. 
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 Hluk ze silniční dopravy - 
stav 2000 

   

          

ÚSEK silnice E/I/D v O T S s % Yd Yn 

6-1360 I/46 E 70 261 169 430 2 57,1 48 

6-1360 I/46 I 40 261 169 430 2 57,3 37,9 

          

 Hluk ze silniční dopravy - 
návrh 2015 

   

          

ÚSEK silnice E/I/D v O T S s % Yd Yn 

6 -1360 I/46 E 70 347 220 567 2 55,3 45,7 

6 -1360 I/46 I 40 347 220 567 2 55,5 44,3 

 

Hlukové poměry byly přešetřovány pro zpracování a posouzení územně plánovací 
dokumentace. Byly posouzeny hlukové poměry na komunikaci pro denní a noční dobu. Pro 
navrhované objekty podél této komunikace bude nutno v dalších stupních projektové 
dokumentace posoudit detailně hladiny hluku u těchto objektů a to s přihlédnutím k místním 
podmínkám a konkrétnímu situování těchto objektů vzhledem ke zdrojům hluku. Detailní 
posudek bude ovlivněn vzdáleností objektu od osy komunikace,výšce posuzovaného místa nad 
terénem a dalším vlivům v okolí, které mohou hlukovou hladinu ovlivnit.V daném případě se 
doporučuje snížit negativní účinky hluku z dopravy na silnici II/437 vhodným osázením zeleně 
mezi komunikaci a objekty bydlení. 

LETECKÁ DOPRAVA 
Na řešené území zasahuje ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru letiště 

Přerov, které výškově omezuje případnou výstavbu v této lokalitě. Uvedená ochranná pásma 
s výškovým omezením (max. 355 m.n.m.) nesmí být narušena žádnými novými překážkami. 
Výjimku může po předchozím projednání udělit pouze MO ČR cestou VUSS Olomouc. 
Jakoukoliv výstavbu v této lokalitě vyšší stávající okolní zástavby je nutné předem projednat 
s VUSS Olomouc. 
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2.12 TECHNICKÁ VYBAVENOST 

A. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Výchozím podkladem pro zpracování návrhu územního plánu jsou mapové poklady 

řešeného území , průzkum terénu a níže uvedené podklady: 

 Projekt „Oprostovice-zásobování pitnou vodou“ (ing. J.Pelař, 12/92) 

 Zaměření skutečného stavu „Oprostovice-vodovod“ (ing.P.Rataj,12/95) 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V roce 1995 byla v obci vybudována komplexní vodovodní síť, pokrývající celou obec. Tato 
síť má celkovou délku 1645m, materiál PVC DN 80. Trasy rozvodné sítě procházejí většinou po 
veřejných plochách, a to zejména v krajnicích místních nebo státních komunikací. Soustava 
hydrantů zajišťuje požární zabezpečení obce a současně plní funkci kalníků a vzdušníků. 

Zdrojem vody pro uvedený veřejný vodovod je skupinový vodovod (SZ) Záhoří, se zdrojem 
prameniště Ústí. Podzemní voda z prameniště Ústí je přečerpávána do akumulace, kterou tvoří 
věžový vodojem Opatovice o objemu 200 m3, odkud je voda gravitačně přečerpávána do 
dalšího vodojemu Horní Nětčice s objemem 200 m3. Maximální hladina ve vodojemu je na kótě 
348,48 m.n.m., minimální hladina je na kótě 343 m.n.m. 

 Zásobovacím řadem z tohoto vodojemu je dále zásobována postupně obec Soběchleby na 
odbočce Simra a Radotín. Na rozvodnou síť obce Radotín je napojen přívodní řad PVC DN 160 
(dl. 780 m) do nově vybudovaného vodojemu Oprostovice.  

Jedná se o zemní vodojem o objemu 2x50 m3 s 2  monolitickými nádržemi pod zemí 
s nadzemní armaturní komorou. Max. hladina ve vodojemu je na kótě 329,00 m.n.m., dno 
326,25m.n.m. Zásobovací řad PVC DN 100 (dl. 597 m) pak pokračuje do obce Oprostovice, na 
který je napojena distribuční síť obce. Z obce Oprostovice pokračuje další řad přívodní řad do 
obce Bezuchov s tím, že akumulace je společná pro obě obce. 

Dalším zdrojem vody v obci jsou místní domovní studně, jejichž voda slouží především jako 
užitková. Vydatnost těchto studní je nízká, v rámci zpracování této dokumentace nebyla 
kapacita a kvalita vody z těchto zdrojů zjišťována. 

VÝPOČET POTŘEBY VODY 

Posuzované výhledové množství obyvatel 130 (rok 2000) 

Předpokládaná spotřeba vody 

Obyvatelstvo (redukovaná dle smyslu č. 9/73 Sb.) 170 l/obyv. x den 

Občanská vybavenost (obec do 1000obyvatel) 20 l /obyv. x den 

Zemědělství (180 prasnic) 20 l /obyv. x den 

(130x170)+(130x20)+(180x20)=28,300 l /den=0,33 l/s=28,3m3/den 28,3m3/den 

Celková denní spotřeba vody Q24=28,3 m3/den=0,33 l/s 0,33l/s 

Maximální potřeba vody Qd=Q24 x kd=28,3x1,5=42,5 m3/den=0,49 l/s 0,49 l/s 

kd – koeficient denní rovnoměrnosti 

Max. hodinová potřeba vody Qh=Qd x kh=0,49x1,8=0,88/s 0,88/s 

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
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AKUMULACE VODY 
Nutná akumulace vody….. 60 -100% Qm celk. (dle ČSN 73 66 50) 
Akumulaci vody je potřeba posuzovat komplexně. Vodojem Oprostovice (2x50m3) zásobuje 

pitnou vodou i obec Bezuchov (220 obyvatel.), Proto je potřeba posuzovat akumulaci pro obě 
obce současně. 

Bezuchov: Q24=220 x 190 = 41,800 l/den=41,8 m3/den=0,48l/s 
Qd=Q24 x kd = 41,8 x 1,5 = 62,7 m3/den 
Qm celk.=42,5+62,7=105,2m3/den 
Podle průběhu potřeby vody (dle směrnice č. 9/73 Sb.) činí nutný akumulační prostor pro 

vyrovnání nerovnoměrnosti přítoku a odběru vody pro obytné pásmo a při plnění vodojemu 
čerpáním po dobu 18 hodin za den - 32 % z Qm: 

An=0,32 x 105,2=33,7m3   

Potřeba akumulace pro požární účely dle ČSN 73 08 73 při požárním odběru 18 l/s a v = 
1,5m/s je obsah nádrže požární vody požadován o objemu 35 m3 . 

Ap= 35m3  

Celková potřebná akumulace vodojemu: 
A=An+Ap=68,7m3 

Z uvedených hodnot vyplývá, že akumulace vody v nově vybudovaném vodojemu je 
dostatečná i v krizové situaci, tj. při maximálním denním odběru a zároveň při odběru vody 
požárním čerpadlem. 

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

obce. V návrhu územně plánovací je navrženo pouze prodloužení stávajícího řadu“4“ od ZD až 
ke koupališti. Další rozšiřování vodovodní sítě je navrženo napojením na stávající veřejný 
vodovod pro plochy určené k budoucímu rozvoji bydlení. Nové vodovodní řady jsou navrhovány 
zaokruhované. Dimenzování nových vodovodních řadů bude odpovídat zajištění špičkových a 
zajištění dodávky požárního množství vody , což odpovídá minimální dimenzi potrubí DN 
80.Potřebná akumulace vody pro zásobování obce vodou, včetně uvažovaného nárůstu 
plánované zástavby, je zajištěna kapacitou stávajícího vodojemu. 

B. KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

VÝCHOZÍ PODKLADY 
 Kanalizace a ČOV obce Oprostovice – ing. Z.Biolek, 05/73 

STÁVAJÍCÍ STAV 
V obci je vybudovaná jednotná kanalizace pro splaškové, dešťové a meliorační vody. 

Spádové poměry zastavěného území obce vytváří prakticky jedno kanalizační povodí se 
třemi nosnými stokami. Středem obce, směrem k jihu, prochází stoka, která svými bočními 
větvemi pokrývá převážnou část obce. V jižní části obce se nachází druhá, kratší stoka, která 
odvádí splašky z několika domů v této části obce. Obě tyto stoky ústí do zatrubněných částí 
dvou melioračních svodnic, které procházejí jihovýchodně a jihozápadně od obce. Tyto 
svodnice, které mají mimo zastavěné území obce otevřená koryta, jsou od místa napojení 
kanalizačních stok zatrubněny betonovými troubami DN 800- 1000. V  jižní části obce se 
spojují a ústí do stávající ČOV. Třetí stoka se nachází v severozápadní části obce a 
podchycuje především splašky z místního ZD. Dále jsou do ní napojeny dva domy a 
prodejna smíšeného zboží, které jsou umístěny v západní části obce. Součástí  této stoky je i 
mechanické předčištění v odkalovací nádrži. Tato stoka ústí do otevřeného koryta meliorační 
svodnice, která prochází jihozápadně od obce, a která posléze svou zatrubněnou částí končí 
ve stávající ČOV. 

V objektu stávající ČOV se nachází odlehčovací komora, lapač písku, biologický septik a 
koksový filtr. Všechny objekty ČOV jsou umístěny pod úrovní terénu a jsou zakryté. Účinnost 
tohoto zařízení by měla být při správné údržbě a provozu asi 90%. Tato ČOV byla 
vybudována v sedmdesátých letech a dle vyjádření představitelů obce Oprostovice je plně 
funkční. Kvalita likvidace odpadních vod v této ČOV musí být zjišťována v rozsahu daném ve 
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vodoprávním povolení a musí splňovat požadavky na kvalitu prováděných prací dle zákona 
č.138/1973. ČOV je svou úrovní technologického vybavení na hranici únosnosti, bez kalové 
koncovky. 

Povrchové vody zastavěného území obce jsou do kanalizace napojeny přes silniční 
vpustě bez protizápachových uzávěrů, etxravilánové a meliorační vody jsou do systému 
napojeny tak, že zatrubněné části melioračních svodnic jsou součástí kanalizačního systému 
obce.Tyto zatrubněné části bývají v deštivém období zahlceny přívalovou vodou, která je      
s největšími obtížemi odlehčena ve stávající komoře, jež je součástí ČOV. 

Co se týče kapacity stávajících stok, ta je vyhovující v případě dvou kratších stok a horní 
části stoky největší, která pokrývá převážnou část obce. Ve střední a hlavně spodní části 
posledně uvedené stoky, která navazuje na zatrubněnou meliorační svodnici DN 800, je 
dimenze této stoky nedostatečná a problémy nejsou výrazné jen díky velkému spádu, který 
stoka má v této části obce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Oprostovice v minulosti likvidaci odpadních vod určitým 
způsobem řešila, bude však nutno navrhnout některá opatření, která oddělí vody přitékající 
melioracemi od vod splaškových, což ve svých důsledcích výrazně zlepší stav, který je 
z hygienických a estetických důvodů nevyhovující. 

VÝPOČET SPLAŠKOVÝCH VOD 

Výhledový počet ekvivalentních obyvatel 130  EO (rok 2015 ) 

Předpokládaná potřeba vody 

Obyvatelstvo (redukované spotřeba dle směrnice č. 9/73 Sb.) 170 l/obyv. x den 

Občanská a technická vybavenost obce (obec do 1000 obyv.) 20 l/obyv. x den 

Zemědělství (180 prasnic)  20 l/ks. x den 

Celkový průměrný denní přítok splaškových vod: 
0,33l/s 

Q24=(130x170)+(130x20)+(180x20)=28,300 l/den=28m3/den=0,33l/s 

Maximální denní přítok splaškových vod: 
0,49  l/s 

Qd=kd x Q24=1,5 x 28,3=42,5m3/den=0,49  l/s 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti 

Maximální hodinový bezdeštný přítok splaškových vod: 
0,88 l/s 

Qh=kh x Qd=1,8 x 0,49 = 0,88 l/s 

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Posuzovaný počet EO 130 EO 

Množství splaškových odpadních vod Q24 28,3m3/den 

Znečištění odpadních vod dle ČSN 75 64 01 – Čistírny městských odpadních vod 

BSK5 130 x 0,06 7,8 kg/den 

NL 130 x 0,055 7,15 kg/den = 252 mg/l 

Ncelk 130 x 0,0106 1,38 kg/den = 480mg/l 

Pcelk 130 x 0,0016 0,21 kg/den = 7 mg/den 

CHSKcr 130 x 0,12 15,6 kg/den = 551 mg/den 

POŽADOVANÉ ČISTÍCÍ ÚČINKY 

Kvalita vypouštěných vod se řídí datem vydaného vodoprávního povolení na vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových - t.j. dle nařízení vlády č.82/1999 Sb., které stanoví 
ukazatele přípustného stupně znečištění vod. Pro ČOV 50-500EO stanoví ukazatele 
přípustného znečištění příslušný vodohospodářský orgán. Vzhledem na omezenou dobu 
platnosti tohoto povolení je nutno technologii ČOV do konce platnosti tohoto povolení 
modernizovat, tak aby ČOV splňovala podmínky kladené dle platné legislativy. 
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MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD - Výpočet dle ČSN 73 67 01:   

Q = F x k x i15 

F – odvodňovaná plocha zastavěného území obce 10,6 ha 

K – průměrný odtokový součinitel dle druhu povrchu 0,4 ha 

I15 – intenzita návalového deště t=15 min., p=1, pro zdejší oblast 122 l/s/ha 

Celkové odtokové množství: Q = 10,6 x 0,4 x 122 = 417,3 l/s 

NÁVRH ŘEŠENÍ  
Celou stávající stokovou síť navrhujeme upravit tak, aby splňovala všechny požadavky 

příslušných norem, především ČSN 75 61 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. Jedná se 
především o doplnění sítě kanalizačními šachtami ve vzdálenosti minimálně 50 m v rovných 
úsecích a v každém lomovém bodu, oporu stávajících šachet a doplněné silničních vpustí 
s protizápachovými uzávěrami.  

Z důvodu nedostatečné kapacity střední a hlavně spodní části stoky, která prochází 
středem obce a podchycuje její převážnou část, navrhujeme výměnu kanalizačního potrubí 
v uvedených částech stoky za větší dimenzi, která bude určena výpočtem v navazující PD. 

Dále navrhujeme oddělit meliorační a extravilánové vody od vod splaškových a 
dešťových, a to tak, že stávající zatrubněné části melioračních svodnic budou použity pouze 
pro převedení melioračních a přívalových vod přes jižní část obce. Toto je podmíněno 
vybudováním nového kanalizačního sběrače, který by podchytil vyústění kanalizačních stok. 
Tento sběrač bude procházet v souběhu s meliorační svodnicí jihozápadně od obce, podejde 
státní silnici a v souběhu se zatrubněnou částí této svodnice bude ústit do stávající ČOV. 
Sběrač bude nutno v místě napojení největší stoky, která prochází středem obce, doplnit 
odlehčovací komorou, která by odlehčila případné dešťové přívalové vody do souběžné 
meliorační svodnice. 

V návaznosti na realizaci navrhované zástavby  navrhujeme dobudovat v dotčených 
částech obce kanalizační stoky, které budou odvádět především vody splaškové a budou 
napojeny na jednotnou kanalizační síť obce. 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
Současné normy a předpisy nestanovují pro malé obce do 500 EO limity přípustného 

stupně znečištění odpadních vod, ty určuje příslušný vodoprávní orgán. Provoz  ČOV je 
nutno provozovat dle schváleného provozního řádu . Pokud bude odpadní voda z obce 
splňovat limity určené OkÚ Přerov, referátu životního prostředí správným provozováním není 
nutná její modernizace . 

Stávající ČOV, která byla vybudován v sedmdesátých letech, můžeme charakterizovat 
jako malou čistírnu odpadních vod s kapacitou do 100 m3/den, s objekty zakrytými bez 
odvětrání. Nejdůležitějšími částmi ČOV jsou biologický septik a koksový filtr. V rámci řešení 
UP navrhujeme zachování této ČOV s tím, že budou učiněna taková opatření, aby se 
zlepšilo prostředí v obci Oprostovice v oblasti likvidace odpadních vod. Jedná se především 
o prověření objektu biologického septiku, u kterého je nutné, aby nedocházelo k průsakům 
do okolního terénu. Pokud bude toto zjištěno, bude nutno učinit potřebná opatření 
k zamezení těchto průsaků. Náplň filtrů, který tvoří v současné době koks, navrhujeme 
vyměnit za vhodnější, který navrhne následně zpracovaná projektová dokumentace na 
základě moderních vědeckých poznatků. Pokud by ani tato opatření nesplnila limity 
znečištění předepsané vodohospodářským orgánem, bude nutno přistoupit k radikální 
rekonstrukci ČOV, která by sočívala v zabudování nové, moderní technologie s tím, že tato 
technologie by musela vzhledem k blízkosti obytné zástavby splňovat ochranné pásmo 
stávající ČOV. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Podle ČSN 75 64 02 – Čistírny odpadních vod do 500EO – se pro ČOV s kapacitou do 
100m3/den a souvislou bytovou zástavbou vymezuje pásmo hygienické ochrany 20m. a to 
v případě objektů ČOV zakrytých bez odvětrání bez kalového hospodářství. 



 55 

C. VODNÍ TOKY A PLOCHY 

VÝCHOZÍ PODKLADY 

Výchozím podkladem pro zpracování této dokumentace jsou mapové podklady řešeného 
území,průzkum v terénu a jednání se správcem toků. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Významným recipientem zájmového území obce Oprostovice je vodoteč Vidlářský potok, 
který protéká severně od obce. Jedná se o levobřežní přítok vodoteče Šišenky, který je 
zařazen v kategorii melioračních upravených přírodních toků, je dlouhý 3,3km a má 
evidenční číslo 3-68-1. Potok je lemovaný žlabovkami a lomovým kamenem na Q5. 

Jihozápadně a jihovýchodně od obce se nacházejí meliorační svodnice, které mají ve 
svých otevřených úsecích dno zpevněné žlabovkami. Od místa, kde jsou do těchto svodnic 
v jižní části obce napojeny kanalizační stoky, jsou meliorační svodnice zatrubněny 
betonovými troubami DN 800, respektive DN 1000 a stávají se součástí kanalizačního 
systému obce. Poté zatrubněné svodnice končí ve stávající ČOV s tím, že otevřené koryto 
meliorační svodnice pokračuje dále na jih, kde po dvou kilometrech ústí do Dolnonětčického 
potoka. Tato svodnice má evidenční číslo 3-68-2 a je regulována žlabovkami na Q5. 
V souvislosti s výše uvedenými melioračními svodnicemi existují určité problémy, které je 
nutno řešit/viz oddíl Kanalizace/. Do otevřené části svodnice jihozápadně od obce vyúsťuje 
kanalizační stoka, která podchycuje splašky z místního ZD, což je esteticky a především 
hygienicky nevyhovující. Svodnice jihovýchodně od obce zase v  deštivém období v úseku 
před svým zatrubněním vybřežuje  a zaplavuje vodou okolní louky. 

V severní části zájmového území obce se nachází v lesním porostu umístěná retenční 
nádrž (rybník), která slouží k nadržení především povrchové vody. Přepad z této nádrže je 
zaústěn do meliorační svodnice, která se posléze napojuje na Vidlářský potok. Voda 
z uvedené nádrže se používá též k napouštění místního koupaliště, které se nachází 
severně od obce na břehu Vidlářského potoka. 

Správcem uvedených toků je Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Přerov. 

NÁVRH ŘEŠENÍ 

V rámci řešení likvidace odpadních vod obce Oprostovice byla navržena opatření, která 
ve svých důsledcích oddělí meliorační a extravilánové vody od splaškových a tudíž stávající 
zatrubněné úseky melioračních svodnic budou sloužit pouze pro převedení melioračních a 
přívalových vod přes jižní část obce. Napojení zatrubněné meliorační svodnice do stávající 
ČOV navrhujeme zrušit a napojit ji přímo do otevřeného koryta stávající meliorační svodnice. 

Negativní působení jihovýchodní meliorační svodnice, která v deštivém období způsobuje 
zaplavení okolních luk, navrhujeme eliminovat vybudováním suché retenční nádrže (poldru 
„Zahrady“) na této svodnici. Tento poldr bude soužit k zadržení přívalových vod z okolních 
polí tím, že vyústění bude mít takovou dimenzi, aby byla navazující meliorační svodnice 
schopná převést tyto balastní vody přes obec bez výše uvedených negativních důsledků. Po 
opadnutí přívalové vlny se nádrž postupně vyprázdní a dotčené pozemky bude možno využít 
např. k zemědělským účelům. 

Na severním okraji obce je navržena vodní nádrž „Dřín“. 

Návrh této dokumentace respektuje všechny veřejné přírodní toky v zájmovém území 
obce, včetně ochranného pásma. Zlepšení čistoty toků bude docíleno dobudováním 
kanalizačního systému obce, který svede veškeré splaškové vody do ČOV. 

OCHRANNÁ PÁSMA 
     Dle zákona č.138/1973 Sb. je nutno podél vodního toku respektovat povozní pásmo. 
Šířka povozního pruhu u drobných vodních toků je 6m od břehové čáry. Dle vyhlášky 
MLVHZ č. 19/1978, se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé 
otázky týkající se vodních toků v platném znění. 
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D. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
VÝCHOZÍ PODKLADY 

 projekt stavby „ Plošná plynofikace Záhoří, 3. Stavba- 4. Etapa- Oprostovice, Šišma, 
Hradčany“ ( SmPinž Olomouc, 02/97)  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Oprostovice byla plynofikována v roce 1997 napojením na plynovodní síť Záhoří. 
V obci Kladníky, která se nachází severozápadně od obce Oprostovice, je vybudována 
regulační stanice VTL/STL na 2000 m3 /h, napojená na propojovací plynovod VTL DN 200 
PN 40  Radslavice – Valašské Meziříčí. VTL plynovod prochází severní částí řešeného 
území. RS slouží pro obce Kladníky, Oprostovice, Bezuchov, Šišma, Hradčany, Lhota a 
Hlinsko. Z RS vychází STL plynovod DN 110 do obce Bezuchov a odtud v souběhu se státní 
silnicí do obce Oprostovice. Do obce přichází tento plynovodní přivaděč STL DN 110 od jihu, 
v zastavěné části obce se mění na STL DN 90 a 50. Tyto místní rozbory jsou provedeny ve 
veřejných plochách podél bytové zástavby tak, aby pokryly celou zastavěnou část obce. 
Materiál všech těchto rozvodů, vč. přivaděče, je lineární polyetylen (IPE) těžké řady. 
Regulace tlaku plynu u odběratelů je řešena pomocí domovních regulátorů.    

VÝPOČET POTŘEBY PLYNU 

Přehled o počtu domů, bytů a obyvatel: 

 Stávající návrh 

Počet domů 28 42 

Počet bytů 34 52 

Počet obyvatel 105 130 

Předpokládaný odběr- výhled maloodběratelé 

 Množství plynu m
3
/hod Tis m

3
/ rok 

ZD Oprostovice 110,0 20,0 

Provozovna-výr.kanc. potřeb 2,5 5,0 

OÚ 2,5 4,0 

Obchod 4,5 10,0 

Celkem 19,5 39,0 

OBYVATELSTVO 
Je uvažováno s 95% gazifikací obce Oprostovice. Počet odběratelů je tedy 45 x 0,95 = 

43. Vzhledem k charakteru zástavby budou všichni odběratelé komplexně používat plyn pro 
otop, přípravu TUV i  vaření. 

 M
3
/rok Odběr x m

3
/rok Tis m

3
/rok 

Otop 3000 43 x 3000 129,0 

Příprava TUV 450 43 x 450 19,4 

Vaření 180 43 x 180 7,8 

Celkem   156,2 

Celkový předpokládaný odběr zemního plynu: 195,2 tis m3/ rok 

NÁVRH  ŘEŠENÍ 

Návrh územního plánu respektuje vybudované plynovodní řady. V rámci řešení územního 
plánu navrhujeme rozšíření plynovodní sítě v návaznosti na realizaci plánované výstavby 
tak, aby bylo pokryto celé zastavěné území obce Oprostovice. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranným pásmem se ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. rozumí prostor  
v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys: 

-plynovody a přípojky do průměru 200 mm včetně ……………………… 4 m 

-nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území     
obce        ……………………………………………………………………… 1 m 

-bezpečnostní pásmo VTL plynovodu……………………………………….20 m 
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E. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ ,SPOJE 

Elektrorozvody a elektrická zařízení 
Podkladem  pro  zpracování návrhu územního plánu obce Oprostovice byla  předchozí  

urbanistická studie konzultovaná před zahájením prací na SME Přerov. Obec Oprostovice je 
zásobovaná elektrickou energií z propojovacího vedení VN 22 kV  č.9, VN č.13 a VN č.45. 
Z VN č.9 vychází dvě přípojky VN, které napájejí dvě trafostanice severní části obce. Vedení 
VN jsou umístěna na betonových sloupech a jsou dle sdělení provozovatele ve vyhovujícím 
stavu. Před odbočkou na trafostanici zemědělského družstva odbočuje vedení směrem do 
Bezuchova. Toto vedení je určeno k přeložce mimo plochy navržené k budoucí výstavbě. 

Výkonová bilance spotřeby el.energie 

V obci je provedena plynofikace, nepředpokládá se využití elektrické energie pro 
elektrické vytápění.   

Počet bytů stávajících   34 bj 

Počet bytů na konci návrhového období  52 bj 

Kategorie bytového odběru A 1,6 kVA (elektřina pro osvětlení a drobné spotřebiče ) 

Kategorie bytového odběru B2 2,6 kVA (elektřina pro A, el. vaření a ohřev TUV ) 

Kategorie bytového odběru C1 10  kVA (elektřina pro B2, el. vytápění ) 

60 % kategorie A 31 bj x 1,6 kVA =   50,0 kVA 

30 % kategorie B2 16 bj x 2,6 kVA =   42,0 kVA 

10 % kategorie C1 5 bj x 10  kVA   =  50,0 kVA 

Celkem 142,0 kVA 

Občanská vybavenost 30 % =   43,0 kVA 

Rezerva =   30,0 kVA 

Celkem 215,0 kVA 

Při zatížení transformátoru  na 85 % a předpokládaném účiníku 0,9 je potřebný  výkon na 
straně distribučních trafostanic  238 kVA. Z  výše  uvedeného  vyplývá, že  nárůst  spotřeby 
elektrické   energie   ke konci návrhového období je možno zajistit se stávajících 
transformačních stanic zvýšením výkonu osazením nové transformační jednotky. Tento 
návrh byl konzultován se zástupci SME a vyhovuje předpokládanému rozšíření stávající 
energetické sítě a  novému návrhu obytné zástavby a občanské vybavenosti. 

Soupis transformačních stanic 

TS distribuční    

TS-1  Belka 160 kVA  

TS-2 nová Stožárová 160 kVA Lokalita BV7 

TS-3 nová Stožárová 160 kVA Lokalita P1 

TS velkoodběratelské    

TS-ZD Žilina 50 kVA  

Rozvody NN  jsou provedeny v obci  Oprostovice převážně  venkovním  vedením. Protože 
stávající rozvody NN jsou nevyhovující po přenosové stránce je nutno uvažovat s celkovou 
rekonstrukcí. V části obce se soustředěnou výstavbou rodinných domků budou tyto objekty 
připojeny na kabelové vedení. Pouze nově navržené samostatně stojící objekty budou 
připojeny závěsnými kabely.  

Veřejné osvětlení je řešeno samostatnými svítidly umístěnými na návsi na samostatných 
silničních stožárech. Ostatní rozvody jsou vedeny na stávajících podpěrných bodech NN. 
Tento  způsob osvětlení bude v podstatě  zachován, při  rekonstrukci vedení NN a při 
soustředěné výstavbě  RD  budou  rozvody  veřejného  osvětlení  budovány jako kabelové  
se   samostatnými  stožáry  VO   osazenými  výbojkovými svítidly. V rámci platnosti 
územního plánu bude síť veřejného osvětlení rozšiřována jako kabelová se samostatnými 
stožáry, tak aby vyhovovala ČSN 360400. 
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OCHRANNÁ PÁSMA 

Jsou stanovena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné  
vzdálenosti, měřené kolmo  na vedení.  

U stávajících vedení jsou ochranná pásma ponechána  

Venkovní vedení VN   22 kV        10 m od krajního vodiče 

Stožárové trafostanice                  10 m všemi směry 

Kabelová vedení všeho druhu 1 m od krajního kabelu 

U nově navržených vedení jsou ochranná pásma určena zákonem 458/2000 Sb. 

Venkovní vedení VN   22 kV        7 m od krajního vodiče 

Stožárové trafostanice                  7 m všemi směry 

Kabelová vedení všeho druhu 1 m od krajního kabelu 

Ochranná pásma jsou v územním plánu respektována. 

SPOJE A SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 Telefonizace 
Telefonní účastníci  obce Oprostovic patří do uzlového telefonního obvodu Hranice. 

Přívodní kabelové vedení přichází od obce Soběchleby. Stávající rozvody v obci jsou 
provedeny převážně  zemními kabely. Ve středu obce je instalován telefonní automat. Při 
návrhu nové zástavby budou rovněž budovány pouze kabelové rozvody. Rozšíření 
telefonizace obce bude řešeno na základě požadavků jednotlivých investorů. 

Dálkové kabely 
Řešeným územím neprochází dálkové kabely ve správě Českého Telecomu  -  přenosová  

technika  pracoviště  Olomouc. 

Radioreleové trasy 

Řešeným územím prochází RR trasa páteřní sítě v úseku RS Holý Kopec – RS Veselský 
kopec. Spodní okraj ochranného pásma prochází ve výšce 413 m.n.m. Dále RR trasa páteřní 
sítě v úseku RS Holý Kopec – RS Kojál se spodním okrajem ochranného pásma ve výšce 
367 m.n.m. 

Distribuci  TV  signálu zajišťují následující TV vysílače 
- vysílač TV Brno - Kojál, pracující na 29 kanálu  -  ČT1     9 kanálu  -  NOVA      46 kanálu  

-  ČT2 
- okrajově vysílačem TV Nový Jíčín - Veselský kopec 

F.ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Charakteristika území 
Jedná se o malou obec  nacházející se  v okrese Přerov, cca 10km východně od Přerova. 

Výpočtová zimní  venkovní teplota pro danou oblast je -120C, otopné období trvá 235 dní, 
průměrná zimní teplota + 3,90C. Zástavba obce je převážně tvořena vesnickými domky.  

Zdroje tepla 
V obci nejsou zdroje větších jak 200 kW ( střední zdroje znečištění). Většina domků je 

vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je plynofikována od roku 1997. 
V obci je rozvod STL plynu v dimenzích DN 90 a DN 50.   

Návrh řešení  
Ke znečištění ovzduší dochází lokálními zdroji (zastaralé konstrukce) , při současném 

používání méně kvalitních paliv (nevhodné hnědé uhlí, kaly a podobně). Především se jedná 
o kotelny na tuhá paliva (úlety popílku a SO2). Ke zlepšení ekologických parametrů (snížení 
koncentrací škodlivin) je vedle plynofikace objektů (nejlépe při požití kotlů kondenzačních)  
možné použít tyto způsoby vytápění, nebo jejich kombinaci :  

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



 59 

- použití kotlů na spalování biomasy (převážně dřeva), nejlépe v kombinaci 
s akumulačními nádržemi   cca 2000l na běžný RD 

- ústřední vytápění, elektrokotel  
- vytápění přímotopnými elektrickými přímotopnými panely, případně hybridními panely 

(vhodné především pro novostavby) 
- vytápění pomocí tepelných čerpadel v kombinaci s elektrokotlem (ústřední vytápění) 
- vytápění elektrické akumulační 
- spalovaní lehkých topných olejů 
- solární vytápění, ohřev TUV (v kombinaci s jiným zdrojem) 

Veškeré výše uvedené návrhy vyžadují změnu technologie (nahrazení stávajících zdrojů, 
převážně na tuhá paliva). Z hlediska ekologického projektant jednotlivě nevylučuje žádnou 
z výše uvedených možností. Jde  o malé zdroje znečištění (z hlediska výkonu zdroje).  Z uhlí 
používat  jako palivo černé uhlí, nebo koks (platí pro bytové domy a občanskou vybavenost) . 
Vzhledem k současným cenám energií se jeví jako provozně nejvýhodnější (při vyšším 
standartu vytápění) použití varianty – tepelné čerpadlo + elektrokotel (špičkový provoz, cca 
15% topné sezóny). Pro nižší provozní standart (manuální práce) je nejvýhodnější použití 
kotle na dřevoplyn se zabudovanými akumulačními nádobami (cca 2000l pro běžný RD). 
Před změnou technologie vytápění je vhodné provést co nejkvalitnější zateplení objektu.   

Limity používaných zdrojů pro návrhové období : 

Plynofikace objektů - 85%, ostatní výše uvedené způsoby vytápění - 15%.  

 G. NÁVRH KONCEPCE LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Sběr komunálního odpadu se provádí do odpadových kontejnerů a kuka nádob, odkud je 

odpad odvážen na skládku mimo řešené území. V obci je třeba zavést separovaný sběr 
komunálního odpadu do samostatných sběrných nádob, přičemž na skládku bude možné 
odvážet pouze nerecyklovatelný odpad. Pro původce odpadu z průmyslových a 
zemědělských provozů , služeb a občanské vybavenosti , jakož i pro obec platí povinnost 
zpracování programu odpadového hospodářství ve smyslu zákona o odpadech.  

 Výpočet množství komunálního odpadu: Pro výpočet množství odpadu byla užita 
výchozí hodnota (odvozena od statistických hodnot a předpokladu) tj. 0,4 – 0,55 kg 
odpadu na 1 obyvatele/den, při hmotnosti 1 m3 = 800 kg. 

 Množství komunálního odpadu z bytového fondu 

Qd= N . 0,4      = 52,0 kg 
52,0  :  800       = 0,065 m3     
Qr = Q d . 365  = 23,73 m3 / rok 

Na řešeném území se nenavrhuje zřizování skládek. Likvidace komunálního odpadu bude 
po celé návrhové období zajišťována svozem a odvozem mimo řešené území na místa 
k tomu určená. 
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2.13  DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posláním územního plánu je zajištění optimální organizace života obce v souladu s jejími 
aktuálními potřebami a možnostmi přírodního prostředí. Řešení navrhuje několik opatření pro 
zvýšení kvality životního prostředí.  

Vliv na krajinu - zájem životního prostředí prosazuje příloha územního systému ekologické 

stability. ÚSES je doplněn interakčními prvky vedenými tak , aby omezily nepříznivé účinky 
vodní eroze na ZPF a napomohly snadnější přeměně povrchových vod na podzemní. V obci 
jsou navrženy dvě vodní nádrže, které budou zachycovat přívalové srážky a zabraňovat 
povodním. 

Organizování rekreačních aktivit - kvality stávajícího životního prostředí je v návrhu využito 

k doplnění rekreačních aktivit. Bude rozšířen areál koupaliště a sice vybudováním 
minikempu. V jeho prostoru bude doplněno drobné občerstvení a univerzální hřiště pro 
míčové hry. Ke koupání bude využíván nově navržený poldr. Vybudováním areálu bude 
systematicky udržována břehová zeleň a nebližší okolí. Atrakcí oblasti bude navrhovaná 
rozhledna. Rekreační aktivity bude spojovat pěší stezka bohatá na výhledy do otevřené 
krajiny. 

Organizování rozvojových ploch - Součástí územního plánu je vytipování rozvojových 

ploch pro jednotlivé funkce. Tento rozvoj vychází z přirozeného vývoje obce. Územního plán 
hledá optimální polohu těchto ploch s ohledem na přírodní podmínky a v tomto případě také 
širší vztahy v obrazu krajiny. 

Likvidace odpadních vod – V obci je vybudovaná jednotná kanalizace pro splaškové, 

dešťové a meliorační vody. Spádové poměry zastavěného území obce vytváří prakticky 
jedno kanalizační povodí se třemi nosnými stokami. Stávající ČOV byla vybudována 
v sedmdesátých letech a je plně funkční. Bude doplněno odkanalizování návrhových ploch. 

Vliv na ovzduší – Oprostovice se nenachází v oblasti se zhoršenými limity znečištění 

ovzduší. Ke zhoršení znečištění ovzduší návrhem nedojde. 
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2.14  NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

A. Základní údaje - návrh řešení požadavků civilní obrany (zjednodušená doložka civilní 

obrany) v rámci územního plánu obce Oprostovice je zpracován na základě požadavku 
vyhlášky č.131/1998 Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a 
územně plánovací dokumentaci.Návrh řešení požadavků CO je zpracován ve zjednodušené 
formě. 

 B. Návrh řešení ukrytí - obec nemá zpracovaný plán ukrytí obyvatelstva. V části 

rodinných domů je možné ukrytí v podzemních podlažích.Shromažďovací prostorou je 
kulturní dům. 

C. Vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí - na katastru obce se 

nenacházejí. 

D. Návrh řešení evakuace obyvatelstva a nouzové ubytování - V případě nutné 

evakuace je možné ubytování v okolních obcích.  

E.  Řešení míst a ploch pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
– na území obce se nenachází. 

F. Charakteristika objektů skladujících nebezpečné látky z hlediska jejich druhu, 
polohy a vlivu na okolí - Objekty skladující nebezpečné látky se na katastru nevyskytují. 

G. Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice  zástavby obce - 

Na katastru nelze uskladnit nebezpečné látky.  

H. Návrh ploch a vymezení nezavalitelných komunikací k využití při provádění 
záchranných likvidačních a obnovovacích prací – jako nezavalitelnou lze hodnotit část 

návsi v místech s širokým odstupem protilehlých stran zástavby. 

I. Návrh ploch a míst pro speciální očistu osob a techniky - V obci nejsou navrženy. 

J. Návrh řešení zásobování obyvatelstva vodou za krizových situací a při 
mimořádných událostech - Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací a při 

mimořádných událostech bude zajištěno ze soukromých studní případně ze studní 
veřejných. 

 K. Návrh řešení  zásobování území elektrickou energií za krizových situací a při 
mimořádných událostech - Není řešeno územním plánem. 

L. Návrh ploch pro řešení bezodkladných pohřebních služeb – Obec využívá hřbitova 

mimo řešené území.  
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2.15  VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

1. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění 
pozemků nebo staveb dle zákona č. 50/1976 Sb.ve znění pozdějších předpisů pokud 
nebude řešení majetkoprávních vztahů dosažitelné dohodou nebo jiným způsobem. 
Seznam veřejně prospěšných staveb musí schválit zastupitelstvo obce 

2. Seznam veřejně prospěšných staveb 

označení Popis stavby Čísla dotčených pozemků 

Odkanalizování obce 

K1 Odkanalizování návrhové plochy pro bydlení BV 7 

(kanalizační sběrač) 

219,70/1 

Veřejný vodovod 

V1 Zásobování návrhové plochy pro bydlení BV 7 219,67,74/3,224/1 

Ochranné vodní nádrže , poldry 

TH1 Ochranný poldr „Zahrady“ 256,145/1,283,148/1,149/1 

H1 Vodní nádrž“Dřín“ v severní části obce  97/1 

Plynofikace 

L1 Zásobování návrhové plochy pro bydlení BV 7 219,67,74/3,224/1 

Dopravní zařízení,obslužné komunikace 

D1 Obsluha návrhové plochy pro bydlení BV 7 52,65,67,219,74/3,73/4,72/2,73/2,71/1,71/4 

D2 Napojení zemědělského družstva 248,249,130 

D3 Chodník v severní části obce 217/1,54,55 

D4 Chodník v jižní části obce 52,53,69/2,69/1,217/1 

Elektrifikace 

E1 Nová trasa el.vedení VN 22kV 119/1,234,80/6,80/5,80/8,224/1,74/3,219, 

75/2,121/1 

E2 Nová trafostanice nad podnikatelským areálem 121/1 

E3 Nová trafostanice vedle návrhové plochy BV7 75/2 
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2.15  DOKLADY 

 

 

 

 

 

 


