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tab. 1  Seznam grafických příloh Změny č.1 ÚPnO Líšná 

Označ. Název výkresu Měřítko 

2 ÚPnO Líšná  - Hlavní výkres – schválený ÚPnO  (výřez výkresu) 1 : 5000 

2 ÚPnO Líšná  - Hlavní výkres – změna č.1 (průsvitka nad výřezem) 1 : 5000 

2a ÚPnO  Líšná - Funkční využití území, doprava – schválený ÚPnO  - lokality Z1/1, Z1/2, 
Z1/3 (výřez  výkresu) 

1 : 2000 

2a/A  ÚPnO Líšná -  Funkční využití území, doprava - změna  č.1- lokality Z1/1, Z1/2, Z1/3 
(průsvitka nad výřezem) 

1 : 2000 

2a ÚPnO  Líšná - Funkční využití území, doprava – schválený ÚPnO  - lokality Z1/4, Z1/5, 
Z1/6, Z1/7 (výřez  výkresu) 

1 : 2000 

2a/B  ÚPnO Líšná -  Funkční využití území, doprava - změna  č.1 – lokality Z1/4, Z1/5, Z1/6, 
Z1/7 (průsvitka nad výřezem) 

1 : 2000 

2a  ÚPnO Líšná -  Funkční využití území, doprava – schválený ÚPnO – Z1/6 (výřez 
výkresu) 

1 : 2000 

2a/C  ÚPnO Líšná -  Funkční využití území, doprava - změna  č.1 – Z1/6 (průsvitka nad 
výřezem) 

1 : 2000 

3 ÚPnO Líšná  - Vodní hospodářství – schválený ÚPnO – lokality Z1/1, Z1/2, Z1/3 (výřez 
výkresu) 

1 : 2000 

3/A ÚPnO Líšná  - Vodní hospodářství –změna č.1 – lokality Z1/1, Z1/2, Z1/3 (průsvitka 
nad výřezem ) 

1 : 2000 

3 ÚPnO Líšná  - Vodní hospodářství – schválený ÚPnO - lokality Z1/4, Z1/5, Z1/6, Z1/7 
(výřez  výkresu)  

1 : 2000 

3/B ÚPnO Líšná  - Vodní hospodářství – změna  č.1 - lokality Z1/4, Z1/5, Z1/6, Z1/7  
(průsvitka nad výřezem) 

1 : 2000 

4 ÚPnO Líšná   - Energetika, telekomunikace –  schválený ÚPnO - lokality Z1/1, Z1/2, 
Z1/3 (výřez  výkresu)  

1 : 2000 

4/A ÚPnO Líšná   - Energetika, telekomunikace –  změna č.1 - lokality Z1/1, Z1/2, Z1/3 
(průsvitka nad výřezem)  

1 : 2000 

4 ÚPnO Líšná   - Energetika, telekomunikace –  schválený ÚPnO - lokality Z1/4, Z1/5, 
Z1/6, Z7 (výřez  výkresu)  

1 : 2000 

4/B ÚPnO Líšná   - Energetika, telekomunikace – změna  č.1 - lokality Z1/4, Z1/5, Z1/6, 
Z1/7 (průsvitka nad výřezem) 

1 : 2000 

4 ÚPnO Líšná   - Energetika, telekomunikace –  schválený ÚPnO - lokality Z1/6, (výřez  
výkresu)  

1 : 2000 

4/C ÚPnO Líšná   - Energetika, telekomunikace –  změna č.1 - lokality Z1/6, (průsvitka nad 
výřezem) 

1 : 2000 

5 ÚPnO Líšná -  Veřejně prospěšné stavby – schválený ÚPnO - lokality Z1/1, Z1/2, Z1/3 
(výřez  výkresu)  

1 : 2000 

5/A ÚPnO Líšná - Veřejně prospěšné stavby – změna  č.1 - lokality Z1/1, Z1/2, Z1/3 
(průsvitka nad výřezem) 

1 : 2000 

5 ÚPnO Líšná -  Veřejně prospěšné stavby – schválený ÚPnO - lokality Z1/4, Z1/5, Z1/6, 
Z1/7  (výřez  výkresu)  

1 : 2000 

5/B ÚPnO Líšná -  Veřejně prospěšné stavby – změna č.1 - lokality Z1/4, Z1/5, Z1/6, Z1/7  
(průsvitka nad výřezem)  

1 : 2000 

5 ÚPnO Líšná -  Veřejně prospěšné stavby – schválený ÚPnO - lokality Z1/6, (výřez 
výkresu)  

1 : 2000 

5/C ÚPnO Líšná -  Veřejně prospěšné stavby – změna č.1 - lokality Z1/6, (průsvitka nad 
výřezem)  

1 : 2000 

6 ÚPnO Líšná - ÚSES – schválený ÚPnO (výřez výkresu) 1 : 5000 

6 ÚPnO Líšná - ÚSES – změna  č.1 (průsvitka nad výřezem) 1 : 5000 

7 ÚPnO Líšná  - Zábor ZPF a PUPFL – schválený ÚPnO (výřez výkresu) 1 : 5000 

7 ÚPnO Líšná  - Zábor ZPF a PUPFL – změna  č.1 (průsvitka nad výřezem) 1 : 5000 
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I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Zakázka – dokumentace „Změna č.1 Územního plánu obce Líšná“ se zpracovává na základě smlouvy 
o dílo č. 19/2005 uzavřené mezi objednavatelem – Obec Líšná a zhotovitelem Ing. arch. Vandou 
Ciznerovou, autorizovaným architektem ČKA 01013, Labská 25, 625 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování Změny č.1 územního plánu obce Líšná v souladu 
se zákonem  č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů. 

Zadávacím dokumentem je Zadání změny č.1 Územního plánu obce Líšná, které bylo schváleno na  
zasedání Zastupitelstva obce Líšná, konaném dne 7.10.2005, usnesení č.9/2005. 

Zpracování konceptu řešení a návrhu změny bylo spojeno. 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2018. Časový horizont návrhového období 
neznamená nutně realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro účel daný navrženým 
funkčním využitím, včetně regulativů a limitů využití území. Návrhové období změny č.1 je rovněž 
stanoveno do roku 2018. 

MAPOVÉ PODKLADY 

Návrh územního plánu obce Líšná je zpracován nad digitální odvozeninou státního mapového 
podkladu,  poskytnutou katastrálním úřadem Přerov.  Změna č.1 ÚPNO Líšná je zpracována rovněž 
nad touto odvozeninou. 

Grafické zpracování zakázky bylo provedeno na počítači v prostředí grafického programu MicroStation 
ve formátu DGN. Grafická část Změny č.1 je zpracovaná v měřítku 1 : 2000  a 1: 5000 v průsvitkách 
nad výřezy výkresů. 

OSTATNÍ ÚDAJE  

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

Výřezy výkresů jsou zpracovány pouze na výkresy, kde dochází ke změně. Z důvodu přehlednosti jsou 
průsvitky nad výřezy výkresů označeny číslem výkresu dle schváleného územního plánu a  písmenem. 
Lokality Z1/1 – Z1/3 jsou na výřezech označených písmenem A, Z1/4-7 jsou na výřezech označených 
písmenem  B a Z1/6 v celém rozsahu řešeného území je na výřezu s označení C. 

 

 

A.  Hlavní cíle řešení 
 Cílem pořízení Změny č.1 ÚPnO Líšná je navrhnout nové funkční plochy bydlení obecného, tak aby 

pozemky byly z hlediska vlastnických vztahů dosažitelné.  

 Navrhovaná plocha pro umístění trafostanice bude zrušena a bude umístěna v nové poloze. 

 Stávající plocha rekreace a sportu bude ponechána a návrh na plochy zahrad a drobné držby 
zrušen. 
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B. Zhodnocení dříve zpracované a schválené 

 územně - plánovací dokumentace 

 

ÚPD NA ÚROVNI VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU 

Změna č.1 ÚPnO Líšná je v souladu s územním plánem velkého územního celku Olomoucké aglomerace 
- Terplan Praha (01/1997), který byl schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16. 7. 1997 a jeho závazná 
část byla vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16. 7. 1997 a 1. změnou ÚPN VÚC Olomoucké 
aglomerace, schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje - ze dne 28.11.2002 usnesením 
č.UZ/12/25/2002.  

ÚPD NA ÚROVNI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  

Změna č.1 ÚPnO Líšná nemění celkovou koncepci schváleného ÚPnO Líšná, pouze vymezuje jiné 
funkční plochy bydlení obecného, sportu a rekreace a upravuje polohu plochy pro umístění 
trafostanice. 

C. Vyhodnocení splnění zadání změny č.1 ÚPnO 

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

Ad 2. Vymezení území řešeného změnou, výčet katastrálních území.  

Je provedeno doplnění: Lokalita  č.Z1/5 zahrnuje i pozemek p.č. 1160.  

Ad 10.3. Technická infrastruktura 

Změna vedení trasy vedení VN je provedena v souladu s projednaným návrhem (zpracovatel 
L. Pavlíček 05/2004) viz vyjádření SME a.s. zn. PR 1002781513-Ku/05). Dochází ke změně trasy  
v místní trati Vrchní stíny.  

 
 
 
 

II.    ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – ZMĚNA Č.1 

A. Vymezení řešeného území 

Území řešené změnou č.1 zahrnuje 7 lokalit ve správním území Obce Líšná, které je totožné 
s katastrálním územím Líšná u Přerova. V textové části jsou lokality změn zapracovány do jednotlivých 
kapitol. 
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tab. 2  Seznam lokalit  Změny č.1 ÚPNO Líšná 

Označení 
lokality 
změny 

Pozemek p.č. Funkční 
využití ve 
schváleném 
ÚPnO 

Funkční 
využití ve 
změně č.1 
ÚPnO 

Poznámka 

Z1/1 601, 602, 603, 604 Bo Ps B1 zrušena  

Z1/2 68 Rs Bo R1 zrušena, nově označení B11 

Z1/3 704, 705, 707, 708 Ps Rs Ps2 zrušena (zůstává plocha 

rekreace a sportu) 

Z1/4 564, 563, 562, 561 Pt Bo Do vzdálenosti 1/3 výměry pozemků 

od komunikace p.č.1229. nové 

označení B8 

Z1/5 273, část pozemků 1152, 
1153, 1154, 1155, 1156/1, 
1156/2, 1157, 1158, 1159, 
160 

Po Bo 273 – nové označení B9 

Do vzdálenosti 66 m od komunikace 
p.č.1211. (2,5 m nechat na zelený 
pruh a 63,5 m na plochu bydlení). 

nové označení B10 

Z1/6 285   Přemístění návrhu trafostanice 
z pozemku p.č.638 na pozemek 
p.č.285.  

Z1/7 574, 575, 576 Ri, Ps Bo nové označení B12 

V textové části jsou lokality změn zapracovány do jednotlivých kapitol. 

 

B.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

a ochrany hodnot území 

B. 1. Širší územní vztahy 

Beze změny. 

B. 2.  Požadavky vyplývající ze základních demografických, 
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů 

Beze změny. 

B. 3. Ochrana památek 

Beze změny. 

B. 4. Přírodní podmínky 

Beze změny. 
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B. 5. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí 

OVZDUŠÍ 

Návrhem Změny č.1 ÚPnO nedojde ke zhoršení ovzduší v obci, protože se nenavrhují nové zdroje 
znečištění. 

VODA 

Návrhem Změny č.1 ÚPnO nedojde ke zhoršení kvality vody ve vodoteči Líšenka a Kozrálka.  

PŮDA 

Beze změny. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, SKLÁDKY 

Beze změny. 

HLUK 

Beze změny. 

B. 6. Ochrana přírody a krajiny  

Beze změny. 

 

C.  Návrh urbanistické koncepce 

Návrh Změny č.1 ÚPnO je v souladu s návrhem urbanistické koncepce. 

Dochází ke změně:  

Plochy bydlení 

 Lokalita B1 (Peluhův sad) je zrušena. 

 Nově je navržena v jihozápadní části lokalita B8, B9 (Záhonky), B10 (Kouty),  
 v severovýchodní části lokalita B11 a v severozápadní části lokalita B12. 

Plochy občanské vybavenosti  

Beze změny. 

Plochy zemědělské výroby a podnikatelských aktivit  

Beze změny. 

Plochy rekreace a sportu 

 Lokalita R1 je zrušena, (plocha je navržena k funkci bydlení – lokalita B11). 

Plocha rekreace a sportu - část areálu původně sloužící chovatelům drobného zvířectva bude i nadále 
vymezena pro tuto funkci. V souvislosti s tím, dochází ke změně v plochách nezastavěných 
a nezastavitelných - lokalita Ps2 je zrušena. 
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Veřejná zeleň 

Beze změny. 

Památky místního významu 

Beze změny. 

 

D.  Návrh členění území obce na funkční plochy 

a podmínky jejich využití 

Beze změny. 

E.  Limity využití území a ochrana území 
Graficky vyjádřitelné limity využití území obsahuje průsvitka nad výřezem výkresu č. 2 Hlavní výkres 
změna č. 1 územního plánu obce Líšná. 
 

OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 
Beze změny. 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Beze změny. 

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU 
Beze změny. 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 
Beze změny. 
 

OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Beze změny. 
 

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Beze změny. 

LIMIT NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIONÁLNÍCH ZÁMĚRŮ 
Beze změny. 

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 
Beze změny. 
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F.  Přehled a charakteristika vybraných ploch 

zastavitelného území 

F. 1.  Plochy bydlení 

Ve změně č.1 ÚPNO je zrušena lokalita B1 a jsou nově vymezeny lokality B8 – B12. Dochází k nárůstu 

počtu stavebních míst z původních 22 RD na 38 RD. Je upravena tabulka „Přehled lokalit navržených 
k zástavbě“ a doplněn popis nově navrhovaných lokalit. 

Lokalita B 8 - bydlení obecné 

předpokládaný počet: max. 5 izolovaných rodinných domů,  

Nachází se v jihozápadní části obce mimo současně zastavěné území. Navazuje na návrhové lokality 
B4 a B5. Výstavba je podmíněna vybudováním trafostanice, inženýrských sítí a prodloužením místní 
komunikace. Stavební čáru určí stavební úřad. 

Lokalita B 9 - bydlení obecné 

předpokládaný počet: max. 5 izolovaných rodinných domů,  

Nachází se v jihozápadní části obce v současně zastavěné území. Navazuje na návrhovou lokalitu B6. 
Lokalita je meliorována. Výstavba je podmíněna vybudováním trafostanice, inženýrských sítí 
a prodloužením místní komunikace. Stavební čáru určí stavební úřad. 

Lokalita B 10 - bydlení obecné 

předpokládaný počet: max. 10 izolovaných rodinných domů,  

Nachází se v jihozápadní části obce mimo současně zastavěné území. S lokalitou B9 bude tvořit 
oboustranně obestavěnou ulici. Výstavba je podmíněna vybudováním trafostanice, inženýrských sítí 
a prodloužením místní komunikace. Je nutné realizovat záchytný příkop na přívalové vody. Stavební 
čáru určí stavební úřad. 

Lokalita B 11 - bydlení obecné 

předpokládaný počet: 1 izolovaný rodinný dům,  

Nachází se v severovýchodní části obce v současně zastavěném území. Lokalitu lze napojit na 
stávající inženýrské sítě a silnici III/01861. Stavební čáru určí stavební úřad. Jedná se o zrušenou 
návrhovou lokalitu rekreace a sportu R1. 

Lokalita B 12 - bydlení obecné 

předpokládaný počet: 1 izolovaný rodinný dům,  

Nachází se v severozápadní části obce v současně zastavěném území. Výstavba je podmíněna 
vybudováním inženýrských sítí a prodloužením místní komunikace. Jedná se o přestavbu stávajícího 
objektu individuální rekreace.  
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tab. 3  Přehled lokalit navržených k zástavbě RD změnou č.1  

Lokality 

Označení 
lokality 

původní 
parcely 

Parcela Výměra Současně 
zastavěné 

území 

Počet 
RD 

Technická 
infrastruktura 

Poznámka 

B 1 
433/1, 

433/3-5 

601 – 604 0 0 0 0 zrušena změnou 
č.1 

B8 561-564 0,76 vně max.5, 
real.4 

prodloužení 
stávajících sítí 
a komunikace 

 

B9 273  0,89 uvnitř max. 5, 

real. 4 

prodloužení 
stávajících sítí 
a komunikace  

 

B10 část pozemků 

1152, 1153, 
1154, 1155, 

1156/1, 
1156/2, 1157, 
1158, 1159 

1,56 vně Max.10, 
real.8 

prodloužení 
stávajících sítí 
a komunikace 

 

B11 68 0,33 uvnitř 1 stávající komunikace 
i sítě 

 

B12 st.575, 574, 
576 

0,08 uvnitř 1 prodloužení 
stávajících sítí 
a komunikace 

Stávající objekt 
individuální 

rekreace 

Celkem lokality - výměra  7,39 ha  
max.22       

 

 

 

 

tab. 4  Orientační bilance navrženého řešení změny č.1 

Plochy Výchozí počet Návrhové období 

bydlení  BJ  přírůstek BJ úbytek BJ celkem BJ 

Současný stav – schválený ÚPnO 93 0 0 93 

Maximální varianta  22 0 115 

Reálná varianta  18 0 111 
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V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad výřezy výkresů:  

č.2 ÚPnO Líšná – Hlavní výkres - změna č.1 

č.2a/A, 2a/B, 2a/C ÚPnO Líšná – Funkční využití území, doprava - změna č.1 

F. 2. Plochy občanské vybavenosti 

Beze změny. 

F. 3. Plochy rekreace a sportu 

Je zrušen návrh lokality R1 na pozemku p.č.68, protože stávající areál sportoviště (plocha, která 
původně sloužila chovatelům a na ni navazující travnaté pozemky p.č.705, 707 a 708) bude nadále 
plnit svou funkci. Majitelem pozemků se stala obec. Je zrušen návrh na funkční plochu zahrady 
a drobná držba (Ps2) na této ploše.  

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad výřezy výkresů:  

č.2 ÚPnO Líšná – Hlavní výkres - změna č.1 

č.2a/A, 2a/B, 2a/C ÚPnO Líšná – Funkční využití území, doprava - změna č.1 

 

F. 4. Plochy zemědělské  výroby a  služeb 

Beze změny. 

F. 5. Plochy lesního hospodářství 

Beze změny. 

F. 6. Plochy výrobních a podnikatelských aktivit.  

Beze změny. 

F. 7.  Plochy zastavitelného území vymezené návrhem územního 
plánu větší než 0,5 ha 

Ve Změně č. 1 územního plánu obce Líšná se vymezují tyto plochy zastavitelného území, které jsou 
větší než 0,5 ha: 

 

tab. 5  Plochy zastavitelného území vymezené změnou č.1  územního plánu větší než 0,5 ha 
 

Pořadové číslo plochy Označení plochy Výměra v ha Druh funkčního využití 

1 B8 0,76 A 

2 B9 0,89 A 

3 B10 1,56 A 

 

Poznámka: 

A -  bydlení  
B -  obchod a služby (není navrhováno) 
C -  rekreace (není navrhováno) 
D -  podnikání (není navrhováno) 
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E -  variabilní využití ploch (není navrhováno) 
 

F. 8. Plochy vegetace v zastavěném území 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 

 

NÁVRH 

Změnou č.1 je zrušena návrhová lokalita B1. V důsledku toho dochází ke změně návrhu opatření 
v plochách vegetace v zastavěném území  

č.7  extenzivní sad 

Návrh opatření: Sad vyžaduje pravidelnou péči – údržbu, prořezávky, pokácení odumírajících dřevin, 
dosadbu stanovištně vhodnými dřevinami.   

8. topolové stromořadí (krajinná zeleň) 

Návrh opatření: pečlivě zhodnotit zdravotní stav jednotlivých jedinců a v předstihu začít s náhradou 
stromořadí. Možno použít i jiné druhy domácích dřevin.  

Změnou č.1 je zrušena návrhová lokalita Ps2 a je ponechána původní funkce plochy rekreace a 
sportu. V důsledku toho dochází ke změně návrhu opatření v ploše vegetace v zastavěném území  

10. hřiště (plocha rekreace a sportu) 

Návrh opatření: porost vyžaduje pravidelnou péči.  

 

G.  Návrh koncepce dopravy, technického 

vybavení a nakládání s odpady 

G. 1. Doprava 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 

NÁVRH 

K obsluze nově navrhovaných lokalit  obytné výstavby B8, B9, B10 a B12 je navrženo převedení 
účelových komunikací mezi místní v kategorii M 8/30. 

Změna je provedena v průsvitkách nad výřezy výkresů: 

č.2 ÚPnO Líšná – Hlavní výkres - změna č.1 

č.2aA, 2a/B, 2a/C ÚPnO Líšná – Funkční využití území, doprava - změna č.1 

G. 2. Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 
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NÁVRH ZÁSOBENÍ VODOU 

Je zrušen návrh napojení lokality B1 a opraven způsob napojení lokality B2 s ohledem na zrušení 
lokality B1. Dále je doplněn popis napojení lokalit B2, B8 - B12 a opraven návrhový výpočet potřeby 
vody. 

Lokalita B2 - pro zástavbu v lokalitě  B2 je navržen nový vodovodní řad, který bude napojen na 
stávající přívod do obce PVC 100. Z navrženého řadu o délce 56,0 m se provede napojení RD 
vodovodními přípojkami.  

Lokalita B8 - zásobení lokality B8 je navrženo prodloužením stávajícího vodovodního řadu 4-35 
PVC 80.  Délka tohoto rozvodu bude 208,0 m. Tímto řadem bude také zásobena lokalita B4 a  B5.  

Na základě vyjádření správce sítě(vodovodu) musí být upraveny tlakové poměry na síti veřejného 
zásobování pitnou vodu, tak aby vyhovovaly požadavkům zákona č. 274/2001 Sb.Tohoto bude 
dosaženo výstavbou nové ATS  na okraji stávající zástavby v obci, kdy budou zaručeny dostatečné 
tlakové poměry pro novou zástavbu.  

Lokalita B9 a B10 - zásobení lokalit je navrženo novým řadem kolmo napojeným na konec stávajícího 
4-3 PVC 100 v ulici Na pastvě, vedeným převážně ve veřejném prostranství, délky 232,0 m. Pro 

potřeby uvedených lokalit platí uvedené výše – druhý odstavec lokalita B8.  

Lokalita B11 (původní lokalita R1) - zásobení navrženého RD v lokalitě B11 pitnou vodou bude 
provedeno  z navrženého prodloužení stávající vodovodní větve 4-4 PVC DN 80, která bude přivedena 
až k prostoru ČOV. V prostoru ČOV bude přívod zajišťovat potřebné nároky dle technologie čištění 
odpadních vod a provozních podmínek. Celková délka navrženého prodloužení vodovodu bude činit 
228,0 m. Pro ČOV se eventuelně provede přípojka o profilu DN 40. 

Lokalita B12 - zásobení lokality je navrženo novým řadem kolmo napojeným na stávající 4-35 PVC 80 
v ul. Záhuličí, novým  profilem PVC 50, délky 105,0 m. 

Je upraven výpočet: 

POTŘEBA VODY - NÁVRH: 

Výpočet potřeby vody dle směrnice č.9 ze dne 20. července 1973 s přihlédnutím ke stávajícímu trendu 
snižování spotřeby vody. 

Lokalita B1  zrušena změnou č.1 

Lokalita B2  2 rd (2 x 3)  6  osob 

Lokalita B3  2 rd (2 x 3)  6  osob 

Lokalita B4  3 rd (3 x 3)  9  osob 

Lokalita B5  3 rd (3 x 3)  9  osob 

Lokalita B6  4 rd (4 x 3)  12  osob 

Lokalita B7  2 rd (2 x 3)  6  osob 

Lokalita B8  5 rd (5 x 3)  15  osob 

Lokalita B9  5 rd (5 x 3)  15 osob 

Lokalita B10  10 rd (10 x 3)  30  osob 

Lokalita B11  1 rd (1 x 3)   3  osoby 

Lokalita B 12  1 rd (1 x 3)   3 osoby 

Celkem bytových jednotek 38 x 3  114 osob 

S přihlédnutím ke stále se snižujícímu trendu spotřeby vody bereme 120l/den á 1 osoba 

a/ obyvatelstvo QpNPa = 114 x 120 = 13 680 l/den = 0,158 l/s 

b/ občanská a technická vybavenost Qp = 114  x 20  = 2 280 l/den = 0,026 l/s 

 

Celková potřeba  QpNPv = 0,158 + 0,026 = 0,184 l/s 

Maximální denní potřeba  QmNPa = 0,184 x kd= 0,184 x 1,5 = 0,276 l/s 
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Maximální hodinová potřeba  QhNPa = QmNPa x kh = 0,276 x 1,8 = 0,497 l/s 

Roční potřeba vody  QRPa   = 15,96 m
3
/den x 365 = 5 826 m

3
/rok 

Potřeba vody - celkem: 

Celková potřeba  QpN
c
 = 0,505 + 0,184 = 0,689 l/s 

Maximální denní potřeba  QmN
c
 = QpN

c
  x kd = 0,689 x 1,5 = 1,034 l/s 

Maximální hodinová potřeba  QhN
c
 = QmN

c
 x kh = 1,034 x 1,8 = 1,86 l/s 

Roční potřeba vody  QR
c
 = 15 923 + 5 826 = 21 749 m

3
/rok 

 

Vzhledem k nedostatečnému tlaku v síti veřejného vodovodu ve správě Vak Přerov a.s., se rozhodl 
správce komplexně řešit uvedený problém a to vybudováním nové tlakové stanice ATS v prostoru 
stávající zástavby na okraji obce na parcele č. 90.  

Umístění je cca 120 m od stávající vodoměrné šachty  VŠ. Uvedená ATS bude umístěna na stávajícím 
řadu  PVC 100 v nadmořské výšce cca 243 m n.m.  Z uvedeného vyplývá, že v obci budou provedena 
dvě tlaková pásma, kdy převážná část obce bude zásobena z nové tlakové stanice. Současná 
zástavba  se nachází ve výškových polohách cca 231-252 m n.m., nová zástavba je v poloze cca 245 -
258 m n.m.  V nejnižších  místech zástavby hydrodymický tlak tedy nebude překračovat 0,6 MPa . Pro 
novou zástavbu výše položených lokalit bude zajištěn s dostatečnou rezervou.   

Předpokládaný rozměr této ATS bude cca 4x3 m se světlou výškou 2,10 m v podzemním provedení.  

 

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad výřezy výkresů: 

č.3/A, 3/B  ÚPnO Líšná – Vodní hospodářství - změna č.1 

 

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 

NÁVRH  

Stav zjištěný v  terénu z hlediska požární ochrany je nedostačující. Na stávající vodovodní síti v obci 
jsou osazeny podzemní hydranty B75 (vnější odběrní místa), ale vzhledem k nedostatečnému tlaku 
v síti jsou pro účely požární ochrany zcela nepoužitelné. V obci rovněž nejsou k dispozici jiné vhodné 
zdroje požární vody (požární nádrž), ani vodoteč Líšenku, která protéká obcí, nelze považovat za 
přirozený zdroj vody pro zásobování požární vodou.  

Řešení je převzato z Posouzení zdrojů požární vody pro Obec Líšná: 

 osazení nadzemního hydrantu (2 x B75) na přívodním řadu DN 150 k  obci, 

 zajištění zdroje požární vody přirozeného způsobu o objemu 35 m
3
, zpřístupněním 

akumulace  vody pod jezem na vodoteči Kozrálka, budou splněny požadavky vztažných 

předpisů a norem na zajištění zdrojů požární vody pro obec Líšná.      

 

 

ZÁVĚR :  

Nově navržené rodinné domy lze napojit za podmínky realizace posilovací ATS stanice, která zajistí 
požadované tlakové pásmo. Požární zabezpečení bude zajištěno osazením nadzemního hydrantu 
a zpřístupněním akumulace vody pod jezem na vodoteči Kozrálka. 
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ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 

NÁVRH STOKOVÉ SÍTĚ 

Je zrušena lokalita B1 a opraven způsob napojení lokality B2 s ohledem na zrušení lokality B1.  

Dále je doplněn popis napojení lokalit B8, B9, B10, B11 a B12. Lokalita B11 (bydlení obecné) byla ve 
schváleném ÚPnO vymezena jako R1 (rekreace a sport).  

 

Lokalita B2 -pro navrhovanou lokalitu se provede výstavba splaškové DN 250 i dešťové kanalizace 
DN 300   délky  á cca 135,0 m. Dešťová kanalizace bude napojena do stávající kanalizace stoky AA 
DN 400. Splašková kanalizace se napojí do návrhové DN 250 vedle stoky AA..  

Lokalita B8 a  B4  - odvádění odpadních vod z lokality je navrženo splaškovou kanalizací – 
prodloužením návrhu pro stávající zástavbu DN 250 v délce 125,0 m a dále provedením prodloužení 
stávající dešťové kanalizace DN 300 v délce 128,0 m.  Dle umístění budoucí zástavby v lokalitě B5 
může být odkanalizování provedeno i do těchto stok. 

Lokalita B9 a B10 - odvedení odpadních vod je navrženo do splaškové stoky DN 250 délky 220m 
napojené do navržené splaškové kanalizace v ulici Na pastvě. Odvedení povrchových  vod je navrženo 
do dešťové  kanalizace DN 300 délky 220 m, napojené do prodloužené kanalizace v téže ulici. 

Lokalitu B11 - splaškové odpadní vody budou napojeny do navržené splaškové kanalizace v ulici. 
Povrchová dešťová voda bude napojena na nově navrženou dešťovou kanalizaci  DN 300 délky 
102,0 m s vyústěním do Líšenky. 

Lokalita B12 - splaškové odpadní vody budou napojeny do nové splaškové stoky DN 250 délky 
107,0 m napojené do navržené splaškové kanalizace v ulici Záhuličí. Povrchová dešťová voda bude 
napojena na novou zatrubněnou stoku DN 300 navrženou v rámci protierozní ochrany lokality „Horní 
stíny“ , která  ústí do Líšenky. 

 

Je upraven výpočet množství odpadních vod: 

Výpočet množství odpadních vod (splaškové vody) návrh 

Počet obyvatel EO celkem      114 

Potřeba pitné vody      140 l / obyv. / den 

Produkce odpadních vod      15,96 m
3
/den 

Výpočet znečištění 

BSK 5   60 g / obyv. / den x 114  obyv.  6,840  kg / den 

CHSK   120 g / obyv. / den x114 obyv.  13,680 kg / den 

Nerozpustné látky 55 g / obyv. / den x 114 obyv.  6,270 kg / den 

Koncentrace 

BSK5  6,840   kg / den / 15,96 m
3 
/ den =   428 mg / l 

CHSK  13,680   kg / den / 15,96 m
3 
/ den =  857 mg / l 

NL  6,270   kg / den / 15,96 m
3
 /den  =  392 mg / l 

 

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad výřezy výkresů: 

č.3/A, 3/B  ÚPnO Líšná – Vodní hospodářství - změna č.1 
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ZÁVĚR :  

Do doby vybudování komplexního kanalizačního systému, včetně ČOV, budou v obci splaškové vody 
z  lokalit řešených změnou zneškodňovány v domácích ČOV nebo nepropustných jímkách na 
vyvážení.  

VODOTEČE 

Beze změny. 

INUNDACE 

Beze změny. 

VODNÍ NÁDRŽE 

Beze změny. 

ZÁVLAHY 

Beze změny. 

ODVODNĚNÍ 

Beze změny. 

G. 3. Protierozní ochrana 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 

NÁVRH 

Je upraveno řešení problematiky přítoku extravilánových vod s ohledem na návrh lokality B10.  

 Návrh nové obytné lokality B10, kde při kraji  cesty byl navržen otevřený příkop pro zachycení 
povrchových vod převážně z lokality „Kouty“  bude takto posunut na okraj této lokality, za jeho hranici 
při jihovýchodní straně. Tento posun nic nezmění na jeho funkci - tj. protierozní ochrana a ochrana 
před zatopením obytných prostor na lokalitách B10, B9 a B6.  

Návrh příkopu a dalšího je podrobně rozpracován   v rámci dokumentace „Studie odtokových poměrů 
– Líšná“ zpracované v 07/1999 firmou Ing. František Zábranský, HYDRO-EKO.  

Posunutý otevřený příkop je nyní navržen po dvou stranách lokality B10 a to po jejím dlouhém 
jihovýchodním a krátkém jihozápadním okraji. Odtok vod z příkopu se nezmění, je navržen do 
prodloužené stávající dešťové stoky H  s vyústěním do Líšenky.   

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad výřezy výkresů: 

č.3/A, 3/B  ÚPnO Líšná – Vodní hospodářství - změna č.1 

 

G. 4. Zásobování elektrickou energií 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 

NÁVRH ZÁSOBENÍ EL. ENERGIÍ 

Ve změně č.1 ÚPNO je zrušena lokalita B1 a jsou nově vymezeny lokality B8 – B12. Dochází k nárůstu 

počtu stavebních míst z původních 22 RD na 38 RD. Je upraven výpočet bilancí elektrické energie. 
Dále je změněna poloha navrhované trafostanice a způsob napojení na stávající vedení VN. 
Je změněna koncepce napojení lokalit B4 - B6. 
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Je upraven výpočet bilance elektrické energie: 

Celková bilance elektrické energie: 

lokalita B1  zrušena změnou č.1   

lokalita B2  2 RD    

lokalita B3  2 RD    

lokalita B4  3 RD    

lokalita B5  3 RD    

lokalita B6  4 RD    

lokalita B7  2 RD 

lokalita B8  5 RD 

lokalita B9  5 RD 

lokalita B10            10 RD 

lokalita B11  1 RD 

lokalita B12  1 RD 

celkem:  38 RD  

  

Stanovení výpočtového zatížení dle ČSN 33 2130: 

Byty jsou uvažovány kategorie 5, stupeň elektrizace B. 

Výpočtové zatížení Pp=Suma/1-n/ Pb.ßn, 

kde Pb=8,8 kW, 

n=38 bytů, 

ß=0,33 pro 38 bytů 

Výpočtové zatížení pro uvažovanou zástavbu: 

Pp = 38 . 8,8 . 0,33 = 111 kW.  

Lokalita B2 bude napojena samostatným kabelovým vedením ze stávající distribuční trafostanice.  

Lokality B4, B5 a B8 se napojí zemním kabelovým vedením směrem do ulice Záhuličí z uvažované 
nové venkovní stožárové trafostanice Ts, která bude umístěna dle výkresu situace v jihozápadní části 
obce na pozemku č. 285 

Lokality B6, B9 a B10 se napojí zemním kabelovým vedením z uvažované nové venkovní stožárové 
trafostanice Ts směrem do nově navržené ulice mezi lokalitami „ Záhonky“ a „Kouty“. 

 

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad  výřezy výkresu: 

č. 4/A, 4/B, 4/C ÚPnO Líšná - Energetika, telekomunikace – změna  č.1 

ZÁVĚR:  Nové lokality lze napojit na stávající vedení NN. 

 

G. 5.  Spoje 

Beze změny. 
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G. 6. Plynofikace 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny. 

NÁVRH 

Ve změně č.1 ÚPNO je zrušena lokalita B1 a jsou nově vymezeny lokality B8 – B12. Dochází k nárůstu 

počtu stavebních míst z původních 22 RD na 38 RD. Je doplněn popis napojení nových lokalit 
a upraven výpočet potřeby zemního plynu. 

 

Lokalita B8 – bude zásobována z nové větve plynovodu PE 50 délky cca 150m , která se napojí na 
koncovou část stávajícího rozvodu PE 50 v ulici Záhuličí. Nový plynovod bude veden po druhé straně 
ulice,než současný. 

Lokalita B9 a B10 - bude zásobována z nové plynovodní větve PE 50 délky cca 250m s napojením na 
současný konec v ulici Na pastvě. Nový plynovod bude veden v zeleném pruhu blíže obytné lokalitě 
B10. 

Lokalitu B11 – bude zásobena ze stávajícího plynovodu PE 63 ,který vede ulicí. 

Lokalita B12 - bude zásobena z nové plynovodní větve PE 50 délky cca 120 m, která bude napojena 
na stávající konec  v ulici Záhuličí. 

Požadovaná potřeba zemního plynu: 

Odběr - obyvatelstvo stávající RD a b.j.   79 x 3  = 237 m
3
 

Odběr - obyvatelstvo návrh RD a b.j.   38 x 3  =  114 m
3
 

Odběr - obyvatelstvo celkem RD a b.j.   117 x 3  =  351 m
3 
 , 425 m

3
/hod 

tab. 6 Odběr maloodběratelů 

Popis odběratele Hodinové maximum (m
3
. hod

-1
) Roční maximum (1000 m

3
. rok

-1
) 

Ostatní 8 12 

Celkem 8 m
3
. hod

-1
 12 000 m

3
. rok

-1
 

 

Odběr velkoodběratelů 

žádný 

Celková potřeba zemního plynu:   433 m
3
/hod. 

 

tab. 7 Roční potřeba zemního plynu 

Odběr kategorie Výpočet Výsledek 

Obyvatelé  117 x 3 000 m
3
. rok

-1
 351 000 m

3
. rok

-1
 

Maloodběratelé 8 000 m
3
. rok

-1
   12 000 m

3
. rok

-1
 

Velkoodběratelé  0 m
3
. rok

-1
 0 m

3
. rok

-1
 

Celkem roční potřeba  363 000 m
3
. rok

-1
 

 

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad  výřezy výkresu: 

č. 4/A, 4/B, 4/C ÚPnO Líšná - Energetika, telekomunikace – změna  č.1 

 

ZÁVĚR : Nové lokality lze napojit na STL plynovod.   
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G. 7. Zásobování teplem 

Beze změny. 

H.  Návrh místního územního systému ekologické 

stability 

Návrh změny v lokalitě Z1/4 se uskutečňuje částečně v navrhovaném prvku ÚSES – plošný interakční 
prvek IP 75 – dochází ke změně výměry z 2,21 ha na  1,45 ha. (V souladu se zadáním ÚPnO Líšná 
bod.2 Vymezení území řešeného změnou, výčet katastrálních území je na části plochy navržena 
lokalita bydlení B8). 

 

Pořadové číslo: 75 

Geobiocenologická typizace: 2BD3 

Prostorové parametry:  250 m, pole 1,45 ha 

Současný stav společenstev: zatravněná polní cesta s třešňovou alejí a navazující pole 

Stupeň ekologické stability:  2 

Návrh opatření: pečovat o stromy, dosazovat uhynulé, zatravnit stávající pole 

 

Návrh změny v lokalitě Z1/5 se uskutečňuje ve velké části v navrhovaném prvku ÚSES – plošný 
interakční prvek IP 80 – dochází ke změně polohy prvku a prostorových parametrů prvku. Délka prvku 
zůstává, šířka prvku je s ohledem na navrhovanou lokalitu B10 a dostupnost při obdělávání honu 
v severovýchodní části rozšířena průměrně na 80m. 

 

Pořadové číslo: 80 

Geobiocenologická typizace: 2B3 

Prostorové parametry:  1,25 ha 

Současný stav společenstev: navržený ochranný pás na orné půdě vysoké stromové vegetace 
s příkopem zachycujícím splachy s orné půdy  

Stupeň ekologické stability:  1 

Návrh opatření: na základě projektu realizovat tento IP, jako součást protierozních opatření zatravnit  
ještě dalších 0,62 ha orné půdy 

 

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad výřezy výkresů: 

č.2 ÚPnO Líšná – Hlavní výkres - změna č.1 

č.2aA, 2a/B, 2a/C ÚPnO Líšná – Funkční využití území, doprava - změna č.1 

č.6 ÚPnO Líšná – ÚSES - změna č.1 
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I.  Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 

a asanačních úprav 

Ve Změně č.1 ÚPnO Líšná se vymezují nové plochy pro veřejně prospěšné stavby a rozšiřují již 
schválené: 

3/Z1  prodloužení místní komunikace k lokalitě B8-B10 a B12  

9/Z1  vodovodní řady v lokalitě  B2 a B12  

10/Z1   prodloužení stávajících vodovodních řadů pro lokalitu B8 - B11, (změna  lokality R1 na lokalitu   
B11) 

14/Z1   splašková kanalizace pro lokalitu B2, B8-B10, B12  

18/Z1   dešťová kanalizace pro lokalitu B2, B8 -B10  

20/Z1   STL plynovod pro lokality B2, B8-B10, B12  

21/Z1   kabelové vedení NN pro lokalitu B2, B8-B10, 

23/Z1   venkovní vedení VN a trafostanice 

28  posilovací čerpací stanice ATS 

 

V grafické části je změna je provedena v průsvitkách nad výřezem výkresu: 

č.5/A, 5/B, 5/C ÚPnO Líšná – Veřejně prospěšné stavby - změna č.1 

 

J.  Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

Beze změny. 

K.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na životní prostředí, 

na zemědělský půdní fond a na pozemky 

určené k plnění  funkcí lesa podle zvláštních 

předpisů 

K. 1.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na životní prostředí 

Návrhem Změny č.1 ÚPnO nedojde ke zhoršení ovzduší v obci.   

Návrhem Změny č.1 ÚPnO nedojde ke zhoršení kvality vody v potoce Líšenka, znečištění komunálními 
odpadními vodami se sníží na  minimum. 
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K. 2.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond 

Navrhovaná Změna č.1 ÚPnO rozšiřuje zábor pozemků zemědělského půdního fondu o lokality bydlení 
B8 – B12 (3,51 ha, skutečný zábor 0,44 ha). Ruší zábor lokality bydlení B1 (1,02 ha, skutečný zábor 
0,12 ha). Plocha rekreace a sportu R1 (0,33 ha, skutečný zábor 0,33 ha) je zrušena a nahrazena 
plochou bydlení B11. V důsledku návrhu lokalit B8 a B10 je změněna výměra plošných interakčních 
prvků IP75 a IP80.  

Z těchto důvodů je upraveno znění kapitoly: 

 

 

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  

Změnou č.1 je navrženo zvětšení ploch navržených v Líšné ke změně funkčního využití viz tabulka. 

 

tab. 8  Plochy navržené ke změně funkčního využití změnou č.1 

funkce výměra ve změně č.1 - zrušená výměra ve změně č.1 - navržená 

 výměra ZPF skutečný zábor výměra ZPF skutečný zábor 

bydlení v rodinných domech 1,02 0,12 3,62 0,44 

rekreace a sport 0,33 0,33 0 0 

celkem 1,35 0,45 3,62 0,44 

      

Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF 

Lokalita B1 

Je změnou č.1 ÚPnO Líšná zrušena. 

Lokalita B 8 

Plocha o celkové rozloze 0,76 ha, mimo současně zastavěné území v jihozápadní části obce, je 
určená pro výstavbu max. 5 rodinných domů. Jedná se o ornou půdu ve IV. třídě ochrany. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,1 ha, zbývající části pozemků budou využity jako 
zahrada. Dle zadání byla k záboru navržena pouze 1/3 výměry pozemků od komunikace p.č.1229. 
Lokalita navazuje na návrhové lokality B4 a B5. 

Lokalita B 9 

Plocha o celkové rozloze 0,89 ha, v současně zastavěném území v jihovýchodní části obce, je určená 
pro výstavbu max. 5 rodinných domů. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,1 ha, zbývající část pozemku bude využita jako zahrada. Pozemek je 
meliorován. Pozemek je navržen, protože je z hlediska majetkoprávního nejdostupnější, přirozeně 
navazuje na stávající zástavbu. 

Lokalita B 10 

Plocha o celkové rozloze 1,56 ha, mimo současně zastavěné území v jihovýchodní části obce, je 
určená pro výstavbu max. 10 rodinných domů. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,2 ha, zbývající část pozemku bude využita jako 
zahrada. Pozemek je meliorován. Pozemek je navržen, protože je z hlediska majetkoprávního 
nejdostupnější, přirozeně navazuje na stávající zástavbu a spolu s lokalitou B9 bude tvořit oboustranně 
obestavěnou ulici. 
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Lokality B 11 (původní lokalita R1) 

Plocha o celkové rozloze 0,33 ha v současně zastavěném území v jihovýchodní části obce, je určená 
pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,02 ha, zbývající části pozemku bude využita jako zahrada. Jde o doplnění 
stávající zástavby. 

Lokality B 12  

Plocha o celkové rozloze 0,08 ha v současně zastavěném území v severozápadní části obce, je 
určená pro výstavbu rodinného domu. Obec má zájem umožnit vlastníkům pozemků přestavbu 
stávajícího objektu individuální rekreace na rodinný dům. Jedná se o ornou půdu a zahradu ve IV. třídě 
ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 0,02 ha (bude se jednat o dostavbu 
stávajícího rekreačního objektu).  

 

tab. 9  Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 

Označení 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

B 8  bydlení v RD   6.20.21  IV 

   mimo zastavěné území orná půda 0,76  

      

  výměra  ZPF celkem  0,76  

  z toho zábor  0,1  

B 9  bydlení v RD   6.14.10  II 

   V zastavěném území orná 0,89  

      

  výměra  ZPF celkem  0,89  

  z toho zábor  0,1  

B 10  bydlení v RD   6.14.10  II 

   mimo zastavěné území orná půda 1,56  

      

  výměra  ZPF celkem  1,56  

  z toho zábor  0,2  

B11  bydlení v RD   6.14.10  II 

   v zastavěném území orná půda 0,22  

   6.58.00  II 

   orná půda 0,12  

      

  výměra  ZPF celkem  0,33  

  z toho zábor  0,02  

B 12  bydlení v RD   6.20.21  IV 

   mimo zastavěné území orná půda 0,04  

   6.20.21 

zahrada 

 

0,04 

 

  výměra  ZPF celkem  0,08  

  z toho zábor  0,02  
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Označení 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

  celkem výměra ZPF 

 

 3,62  

                                z toho zábor  0,44  



lokalita záboru ZPF leží na odvodněných pozemcích 

 

Změnou č.1 je navržena změna ploch navržených pro realizaci prvků ÚSES . 

tab. 10  Předběžné  výměry zemědělské půdy pro realizaci prvků  ÚSES 

funkce výměra ve schváleném ÚPNO výměra ve změně č.1 

plošné interakční prvky 2,83 ha 2,7 ha 

celkem 23,18 ha 23,05 ha 

 

 

tab.11  Odhad předpokládaného záboru ZPF pro ÚSES 

Ozn. lokality Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

IP 80  interakční prvek  6.14.10  II 

  mimo zastavěné území orná 1,14  

   6.14.00   

   orná 0,06 I 

   zábor  1,25  

IP 75 interakční prvek  6.20.21  IV 

  mimo zastavěné území orná 1,45  

  zábor  1,45  

lokalita záboru ZPF leží na odvodněných pozemcích 

 

Ke zvětšení plošného interakčního prvku z 0,62 ha na 1,25 ha dochází v důsledku nové návrhové 
plochy bydlení B10. IP80 je odsunut za navrhovanou lokalitu a v rámci obdělávatelnosti stávajícího 
honu je upraven tvar plošného interakčního prvku.  

Ke zmenšení plošného interakčního prvku IP 75 z 2,21 ha na 1,45 ha dochází v důsledku návrhu 
lokality bydlení B8. 

V grafické části je změna je provedena v průsvitce nad výřezem výkresů: 

č.7 ÚPnO Líšná – Zábor ZPF - změna č.1 

 

K. 3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

Nový zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není navržen. 
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L.  Návrh lhůt aktualizace 

Kapitola zůstává beze změny. 

Návrhové období změny č.1 je totožné se schváleným územním plánem a je stanoveno do roku 2018. 
 
 
 

M.  Dokladová část 

1. Severomoravská energetika a.s. (zn. PR 1002781513) 

2. Situace Líšná – napojení RD – ON (Ladislav Pavlíček 03/2004) 

 

 


