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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 i prostorovou 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 Výkleky nebyla v minulosti zpracována územně plánovací dokumentace. V 

současnosti je pro k.ú. Výkleky platný pouze Územní plán velkého územního celku 
Olomoucké aglomerace.  

V první fázi byl zpracován koncept územního plánu sídelního útvaru obce Výkleky. Jeho 
autor ing.arch. Jiří Bezděk spolu se soukromou firmou URB-EKO atelier Holešov vycházel ze 
schválených územně hospodářských zásad zpracovaných pořizovatelem dokumentace 
(předcházely průzkumy a rozbory 1988: Stavoprojekt Olomouc, dále aktualizace průzkumů a 
rozborů: URB-EKO atelier Holešov). Práce byla odevzdána v květnu 1998. Koncept však 
neodpovídal platným právním normám a nemohl být proto schválen. 

Ve druhé fázi byl koncept doplněn o chybějící části v souladu se zákonem č.83/1998 sb., 
kterým se mění a doplňuje  zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění dalších zákonů. Zpracovatelem byla 
soukromá projekční kancelář Alfaprojekt Olomouc.  

Na základě upraveného konceptu bylo zpracováno souborné stanovisko, které je zadáním 
územního plánu obce Výkleky. Ten je zpracován firmou Alfaprojekt Olomouc a.s. v digitální 
podobě ve formátu dgn. 
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1.3   ZADÁNÍ, PODKLADY 

Zadáním pro zpracování územního plánu obce Výkleky je souborné stanovisko 
z listopadu 2000. Bylo zpracováno na základě projednání konceptu územního plánu obce 
Výkleky, v souladu s ust. § 21 odst. 5  zákona č.  50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a ust. § 13 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci. Bylo schváleno zastupitelstvem obce. Obsah dokumentace odpovídá 
stavebnímu zákonu ve znění pozdějších předpisů. Návrhovým obdobím územního plánu je 
rok 2015.  

Základními podklady pro zpracování územního plánu obce Výkleky byly: 

 Územní plán sídelního útvaru Výkleky – koncept řešení, zpracovaný projekční kanceláří 
URB-EKO atelier Holešov ( kolektiv zpracovatelů - ing.arch. Jiří Bezděk,    ing. Markéta 
Šubová, ing. Martin Vykydal, ing. Pavel Olšovský, Radek Zapletal, Libuše Matulová). 

 Územní plán velkého územního celku olomoucké aglomerace zpracovaný TERPLANEM           
Praha v roce 1997 (návrhové období 2010)+koncept změny č.1. 

 Generel ÚSES zpracovaný firmou Ekologické projektování (Kolářová a spol.). 

 Demografický rozbor, zaměstnanost, bydlení a obyvatelstvo – M.Poledník 

 Vlastivěda Moravská, II.Místopis, Lipenský okres-Jan Baďura, vydáno v Brně 1919 

 Spolupráce s obecním úřadem. 

 Informace vyžádané projektanty od jednotlivých subjektů. 

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

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

 Radonový průzkum zpracovaný přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci roku 1997. 

 Seznam kulturních památek místního významu poskytnutý Okresním úřadem Přerov, 
referátem kultury. 

 Článek v týdeníku Nové Přerovsko ze seriálu poznáváme obce a města přerovského 
okresu, díl Výkleky. 

 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 konceptu byly na katastrálním úřadě v Opavě objednané pořizovatelem 4mapové listy 
následujících sekcí: 

25-113 Velká Bystřice, 25-114 Dolní Újezd, 25-131 Přerov, 25-132 Lipník n.B. 

1 : 5 000 – V tomto měřítku jsou zpracovány výkresy které zachycují celé katastrální území 
obce Výkleky. 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 polohopis zatopeného lomu. K jeho 
doplnění do mapového podkladu bylo využito leteckého snímku. 

Celé katastrální území obce je na čtyřech mapových listech M 1:5 000:  Olomouc 2-2, 
Olomouc 2-3, Olomouc 2-4, Olomouc 1-3 
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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. 

Zastavěné území pokrývají čtyři mapové listy 1:2880: 

Přerov, Olomouc, V.S. XI, 14, ce 

Přerov, Olomouc, V.S. XI, 14, cf 

Přerov, Olomouc, V.S. XI, 14, be  

Přerov, V.S. XI, 14, bf 

 1 . 4    VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

VÝKLEKY 

Následující text postupně hodnotí splnění požadavků na zpracování územního plánu 
stanovených v jeho zadání. Konkrétní připomínky jsou dále řešeny v textové a grafické části 
územního plánu obce Výkleky. V následujícím textu je hodnoceno jednak splnění požadavků 
souborného stanoviska a jednak připomínek k upravenému konceptu územního plánu obce 
Výkleky (ALFAPROJEKT OLOMOUC). Jednotlivé připomínky a požadavky jsou v obou 
případech hodnoceny v pořadí, ve kterém se nacházejí přímo ve vyhodnocení připomínek 
k upravenému konceptu a v souborném stanovisku. 

A . SPLNĚNÍ PŘIPOMÍNEK K UPRAVENÉMU KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

V kapitole jsou bilancovány pouze připomínky, které neobsahuje  souborné stanovisko. 
Tyto připomínky jsou však zapracovány do vlastní dokumentace. 

OKRESNÍ ÚŘAD PŘEROV, REFERÁT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 V dokumentaci úplně chybí informace o dotčení lesních pozemků - do souborného 
stanoviska je uplatněn požadavek na doplnění. Lesní pozemky nejsou dotčeny a to ani 
v konceptu územního plánu obce Výkleky. Návrh územního plánu nepočítá se změnou na 
plochách lesních pozemků.  

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, ÚZEMNÍ ODBOR PŘEROV 

 Doporučujeme řešit případné potřeby podnikatelských subjektů v zemědělství týkající 
se zejména služeb, dopravy, komunikací, plynu, vody, el. energie atd. - konkrétní 
požadavek není znám, obecně řešeno v jednotlivých kapitolách specializací. 

 Dále doporučujeme řešit možnosti vytvoření vhodných podmínek pro další rozvoj 
podnikání v agrárním sektoru - obecně řešeno regulačními podmínkami využití 
jednotlivých funkčních ploch. 

 Minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu – zemědělský půdní fond je zabírán 
zejména pro nové lokality bydlení. Jejich rozsah vychází z demografického průzkumu, 
který není v územním plánu překročen. 

OBEC VÝKLEKY 
Obec Výkleky vznesla ke zpracovanému konceptu územního plánu některé připomínky až 
po oficiálním termínu pro jejich podání. Proto nejsou obsaženy v souborném stanovisku.  
Celkem jde o tyto připomínky: 

 rozšíření průmyslové zóny v návaznosti na areál ZD Prosenice – průmyslová zóna je 
v územním plánu rozšířena jihozápadním směrem ve vazbě na zemědělské družstvo. 
Dále je ponechána výhledová rezerva k dalšímu rozvoji podnikání po návrhovém období 
územního plánu. 
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 rodinný dům čp. 56 st. p. 13 – rodinný dům je připojen k inženýrským sítím. Toto 
připojení je zahrnuto do seznamu veřejně prospěšných staveb. 

 uvést do souladu nákres dálk. kabelu dle skut.  a kabel telef. rozvodu v obci – dálkový 
kabel i telefonní vedení jsou dále zakresleny dle skutečného stavu. 

  uvést do souladu se skutečností vysokotlakou přípojku plynu – vysokotlaká přípojka je 
dále zakreslena dle skutečného stavu 

 
OKÚ OLOMOUC, REFERÁT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 V současné době probíhá zpracování urbanistické studie Velký Újezd. Žádáme Vás 
proto  o zaslání situace s průběhem územního systému ekologické stability pro zajištění 
návaznosti na území obce Velký Újezd – situace byla předána zpracovateli územního 
plánu obce Velký Újezd 

B . VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ SOUBORNÉHO STANOVISKA 

1. ŠIRŠÍ VZTAHY 

 Jsou vyhodnoceny vazby na sousední katastrální území z hlediska schválené a 
rozpracované územně plánovací dokumentace (  kú Velký Újezd, kú  Tršice , kú Lazníčky,   
kú Lazníky-Svrčov, kú Veselíčko,  kú Dolní Újezd - Staměřice). 

Do kapitoly 2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  je doplněn výčet sousedních katastrálních území 
s výčtem stavu jejich územně plánovací dokumentace. Soulad s územními plány je 
vyhodnocen. 

Ve výkrese širších vztahů je doplněna vazba na sousední k.ú. Legenda je doplněna o 
všechny chybějící značky, které jsou použity v grafice.  

2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚHZ  A  ZADÁNÍ ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  
Je nahrazeno vyhodnocením splnění pokynů souborného stanoviska.  

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

 V textové části není dále užíváno pojmu „funkční zónování“, ale „funkční využití ploch“. 

Splněno. 

 U regulativů funkční regulace je nahrazen pojem „výjimečně“ pojmem „podmíněně“. 

Splněno. 

 Současně zastavěné území je zakresleno dle zákona č. 50/1976 Sb., § 139a. Nejsou 
však zahrnuty ostatní plochy, které evidentně se zastavěným územím prostorově ani 

funkčně nesouvisí. Hranice je doplněna datem zakreslení. Splněno s výhradami. 

 Do zastavitelného území obce jsou zahrnuty i plochy navrhovaných chatovišť, které 

přímo nenavazují na současně zastavěné území obce. Splněno. 

 Není užíváno pojmu extravilán - intravilán, Splněno. 

 V textu je nahrazen pojem chatoviště termínem plochy individuální rekreace chatových 
objektů 

 Plocha pro výrobu u areálu ZD Prosenice je rozšířena a je ponechána výhledová 

rezerva k jejímu rozšiřování. Splněno. 

 V hlavním výkrese (B.2) je funkční využití ploch ve vzájemném souladu s tím, jak jsou 
plochy regulovány.  

 Upravený koncept obsahuje v textové části A2 – Regulativy využití území  regulační 

podmínky ploch veřejné zeleně. Splněno. 
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4. ÚSES 

 ÚSES je uváděn v závazné části územního plánu jako opatření ve veřejném zájmu 

v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,  

 Všechny prvky ÚSES jsou zařazeny do kategorie krajinná zeleň.V B2-HLAVNÍ VÝKRES 

je  do těchto prvků doplněn kód ZK -Zeleň krajinná  Splněno. 

5. CIVILNÍ OCHRANA 

 V návrhu je doplněna část „návrh řešení požadavků civilní ochrany“.  

6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 Pojem „manipulační pruh“ podél vodních toků je nahrazen dle zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů., kterou se stanoví povinnosti správců vodních 
toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků v platném znění „provozním 

pásmem pro údržbu vodních toků“. Splněno. 

 Z limitů vypuštěna ochrana památek místního významu, na něž se ochrana ze zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nevztahuje. 

Splněno. 

 U jednotlivých limitů jsou uváděny odkazy na příslušné předpisy příp. správní 

rozhodnutí. Splněno. 

 Generální souhlas vojenské správy vyplývá ze  směrnice Ministerstva národní obrany 

čj.: 01721 z 8.11.1958, Splněno. 

 Obecně není  uváděn pojem „pásmo hygienické ochrany“, ale „ochranné pásmo“ 

pokud to ovšem nevyplývá z dříve platných předpisů. Splněno. 

 Všechny limity využití území jsou obsaženy v hlavním výkrese.  Některé jsou však 

uvedeny jako graficky nevyjádřitelné pouze v legendě. Splněno. 

7. DOPRAVA 

 Plocha pro parkování nákladních automobilů příp. autobusů, je doplněna v areálu 

zemědělského družstva. Splněno. 

 Navržená kategorizace MO komunikací je ponechána Splněno. 

 V grafické části je doplněno směrování komunikací. Splněno. 

8. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 V závazné části je doplněn požadavek nevysazovat v ochranných pásmech plynovodů 
zeleň, aby při provádění pravidelné údržby a při odstraňování poruch nebyla ničena příp. 

poškozována. Splněno. 

 Zákres VTL plynovodní přípojky a trasy DOK jsou upraveny dle skutečnosti. Splněno. 

9. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 Pojem „program“ je nahrazen pojmem  „plán odpadového hospodářství“( dle zákona č. 

37/2000 Sb.) Splněno. 

 V závazné části není dále konkretizováno místo svozu odpadu, ale uváděno pouze 

obecně „mimo řešené území“. Splněno. 

10. OCHRANA ZPF A PUFL 

 Pojem „lesní půdní fond“ je nahrazen pojmem „pozemky určené k plnění funkce lesa“. 

Splněno. 

 Lesní pozemky nejsou dotčeny. Prokázáno v dokumentaci 

 Výhledové plochy nejsou vyhodnocovány. Splněno. 

 Navrhované retenční nádrže jsou zahrnuty do záboru ZPF. Splněno. 
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11. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

 Ze seznamu veřejně prospěšných staveb je odstraněno telefonní vedení. Splněno. 

12. OBECNĚ 

 Zákonem č. 83/1998 Sb., se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. Vyhláška č. 84/1976 Sb., je touto vyhláškou zrušena. 

Splněno. 

 Jsou uváděna znění zákonů platných v době zpracovávání územního plánu. Splněno. 

 Součástí dokumentace jsou doklady o projednání se správci inženýrských sítí. 

Splněno. 

13. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 Územní plán je dokončen nad účelovým digitálním mapovým podkladem ve formátu 
*.dgn (Microstation) , textová část a tabulky ve formátu *.doc, *.xls (MS Word, MS Excel), 

Splněno. 

 Návrh územního plánu je odevzdán v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, digitálně 

na magnetických nosičích. Splněno. 

1 . 5   VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝKLEKY S ÚP VÚC 

OLOMOUCKÉ AGLOMERACE   

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

 Návrh územního plánu obce Výkleky 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 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. 

 Doprava : Silniční doprava zahrnuje nové nadregionální komunikace – D1, D47, R35- 
rychlostní komunikace Olomouc-Lipník nad Bečvou. Vybudování vysokorychlostní 
železniční tratě je uvažováno až po roce 2010, tedy po návrhovém období ÚP VÚC. 
Vodní doprava je v aglomeraci reprezentována zejména možností vybudování DOL. Jeho 
realizace přichází do úvahy až po návrhovém období. Trvá rezervace navržených ploch. 
Letecká doprava není v olomoucké aglomeraci provozována. Ekonomické oživení 
přinese případná realizace letiště v Přerově. VÚC Olomoucké aglomerace obsahuje 
v některých případech chybné značení silniční sítě. V územním plánu obce Výkleky je 
toto značení opraveno. Navrhovaná dálnice Přerov – Lipník nad Bečvou je označena jako 
D1, nikoliv D47, jak uvádí VÚC.  

 Zemědělství : Zemědělské družstvo je přímo ve Výklekách. V současné době však 
zůstává nefunkční. Jeho provozovatelem byla Moravská zemědělská společnost a.s. 
Prosenice.  

 Těžba nerostných surovin: dle zákona č.44/1988 Sb.ve znění zákona č.541/1991Sb. 
Na katastru obce jsou evidovány dva dobývací prostory. V jihozápadním lomu byla těžba 
ukončena v roce 1991, vzniklá vodní plocha je využívána k  rekreačním 
(vodohospodářským účelům).Těžba v severovýchodním lomu má perspektivu i po roce 
2010. Územními nároky bude dotčen PUPFL na k.ú. Výkleky a Velký Újezd.   
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 Rekreace  
Směrné kapacitní rámce rekreačního využití území Lazníky (Svrčov, Výkleky) 

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

374 90 50 200 - 

 Kanalizace :Je nutné dodržení imisních limitů dle nařízení vlády 171/1992 Sb.,za jeho 
plnění odpovídají obce.  

 Elektroenergetika: v území nejsou umístěny významné zdroje elektrické energie. 
Energie je přivedena tranzitem přes uzly v Krasíkově, Ráječku, Července, Hodolanech                        
a Prosenicích. 

 Radioreléové spoje: Správním územím obce Výkleky neprochází trasa RRTF paprsků. 

 Dálkové kabely: Správním územím obce Výkleky prochází dálkový telekomunikační. 
Jeho trasa je zakreslena ve výkresové dokumentaci. 

 Životní prostředí: V oblasti ŽP jsou respektovány legislativní normy 

 Ochrana přírody a krajiny: Zákon ČNR č.114/1992 Sb.o ochraně přírody  a krajiny 
(vyhláška č.395/1992 Sb.)  

 Územím neprochází ÚSES nadregionálního ani regionálního významu. V katastru je 
pouze ÚSES lokálního významu. 

 Přírodní parky: Na území se nenachází přírodní parky. Nejbližším přírodním parkem 
katastru obce Výkleky je navrhovaný přírodní park Oderské vrchy. Jeho vztah 
k řešenému území je zanedbatelný. 

 Diferencovaná péče o krajinu : dle péče o krajinu je území rozděleno do několika zón. 
Katastrální území Výklek  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 : Pro komunikace dálničního a rychlostního typu R35, D1, D47 jsou územně 
chráněny koridory o šíři 300m od osy vyznačené v grafické dokumentaci VÚC olomoucké 
aglomerace.  

 Veřejně prospěšné stavby : 

 Vodovodní řady: Připojení Výklek, Lazníček a Zákřova na vodovodní systém Lazníky- 
-V.Újezd,Výkleky,Lazníčky,Veselíčko,Zákřov,Svrčov - délka 4,1km 

 V současnosti je zpracovávaná změna č.1 VÚC Olomoucké aglomerace 
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2. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

2.1  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území  je vymezeno katastrální hranicí obce Výkleky o výměře 339 ha . Toto území 
pokrývají mapy v měřítku 1 : 5 000 (B.2-HLAVNÍ VÝKRES, 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). 

V rámci tohoto územního plánu nemohou být schvalovány návrhy zasahující do území za 
katastrální hranicí obce Výkleky. Ty jsou uvedeny pro postižení souvislostí. Severní hranice 
katastru odpovídá hranici mezi okresy Olomouc a Přerov. 

Současně zastavěné a zastavitelné území obce Výkleky  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. 
Velikost obce nedovoluje soběstačnost v oblasti občanské vybavenosti a zaměstnanosti. 
Některé aktivity ve Výklekách ( přírodní koupaliště v zatopeném lomu…) naopak přesahují 
hranici řešeného území. Kvalitní přírodní prostředí spolu s polohou obce v těžišti oblasti 
(Lipník n/B, Hranice, Přerov, Olomouc) vytváří předpoklady k  rozvoji rekreace. Jejím 
specifikem může být vazba na dálnici, která na severní straně sousedí s katastrem Výklek.   

Dopravní páteří katastrálního území obce Výkleky jsou silnice III.třídy III/43613 -  Lazníky-
Svrčov-Výkleky, III/43617 –Tršice-Výkleky-Velký Újezd III/43618 – Staměřice, Výkleky. 
Dopravní přístupnost zajišťuje individuální automobilová doprava. Výhodné spojení tvoří 
vazba na rychlostní komunikaci R35. Hromadná doprava je zajištěna autobusy. Navazující 
dopravní strukturou je železnice (stanice Prosenice nebo Lipník n/ B) a dálkové spoje 
autobusů v Lipníku n/ B. Letecká ani vodní doprava nemají k  území přímý vztah. 

Obec má v současné době vybudovaný vodovod. Je napojen na stávající distribuční síť 
zásobovacího pásma 01 Velký Újezd. Řídícím vodojemem této sítě je vodojem Velký Újezd. 

Zásobování elektrickou energií zprostředkovává vzdušné vedení VN, které prochází od 
severu po východním okraji obce k jihu. Jde o odbočku napájecího vedení VN č.41 od 
Velkého Újezda. Transformaci VN / NN zajišťuje 5 stávajících trafostanic. Nově jsou 
navrženy dvě trafostanice. 

Obec byla plynofikována v roce 1996. Regulační stanice VTL / STL leží na severní hranici 
obce v lokalitě u bytovek. 

2.3  SEZNAM SOUSEDNÍCH OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

Seznam sousedních katastrálních území: 

 kú Velký Újezd, návrh územního plánu obce Velký Újezd 

 kú Tršice , návrh územního plánu obce Tršice 

 kú Lazníčky , urbanistické studie obce Lazníčky 

 kú Svrčov, platný územní plán obce Lazníky 

 kú Veselíčko u Lipníka nad Bečvou , zpracována urbanistická studie obce Veselíčko 

 kú Staměřice , zpracován územní plán obce Dolní Újezd 

Zpracovávaný návrh územního plánu obce Výkleky 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. Územní plán obce Výkleky 
je v souladu s územními plány okolních obcí. 
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2.4   PŘÍRODNÍ PODMÍNKY  

A. TERÉNNÍ RELIÉF , VODNÍ TOKY A PLOCHY 
Obec Výkleky je správně samostatnou obcí. Leží v mělké dolině 8.5 km severozápadně 

od Lipníku nad Bečvou. Malá vesnice s tradiční zemědělkou zástavbou leží v nadmořské 
výšce 319 m   a její katastr zabírá plochu   339 ha. Obec je zasazena do členitého terénu. 
Přesto je zástavba sevřena do zřetelně formované návsi. Severovýchodním směrem od obce 
je ložisko nerostných surovin. Jeden ze dvou lomů je v současné době nefunkční a slouží 
jako přírodní koupaliště. 

Většinu katastrálního území obce Výkleky tvoří zemědělská půda. Zastavěné území tvoří 
z velké části zahrady. Lesy se vyskytují na severovýchodním okraji obce v lokalitě přírodního 
koupaliště v zatopeném lomu. Stávající ložisko stavebního kamene CHLÚ Velký Újezd bude 
rozšířeno na úkor lesů na katastru Velkého Újezda. Na potoku Kyjanka a Říka je uvažováno 
s vybudováním suchých poldrů pro zdržení přívalových srážek. Kyjanka protéká středem 
návsi. Tento úsek je navržen k založení biokoridoru lokálního významu a tím k uzavření 
kostry ekologické stability.  Vodní toky a plochy jsou vyznačeny ve všech urbanistických 
výkresech B.2 HLAVNÍ VÝKRES, B.3 KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH A DÁLE VE VÝKRESECH 

JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ.  

 B. ZEMĚDĚLSTVÍ, KULTURY, GEOLOGICKÉ POMĚRY  
Výkleky patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám. Východní polovina je členitější a 

lesnatější a vyznačuje se mírně odlišnými klimatickými podmínkami, než centrální část. 
V daném území převažuje orná půda protkaná sítí polních komunikací,  louky a pastviny se 
zde nacházejí především na okrajích lesních masívů, v nivách malých vodních toků (zde se 
jedná o louky podmáčené) a dále v úzkých pásech lemují remízky a podél nich probíhají až 
k samotnému okraji  současně zastavěného území. Chmelnice jsou umístěny jihozápadně 
od centra Výklek a přecházejí  do katastru Lazníčky. Vinice a jiné další speciální plodiny se 
zde nenalézají. 

Souvislý lesní masív prochází v širokém pásu po východních hranicích území a ohraničuje 
celý katastr  (již mimo hranice řešeného území). Drobné lesíky a remízky jsou rozptýleny 
především v severovýchodní části a mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci. 
V katastru obce Výkleky zajišťují správu lesů Lesy České republiky  s.p., lesní správa 
Prostějov.  

CELKOVÁ VÝMĚRA pozemků určených k plnění funkce lesa v katastru je 9,2017ha: 

 7,3317ha ve vlastnictví štěrkoven a pískoven 

 11,0661ha vlastní soukromí vlastníci 

 0,8039ha je ve vlastnictví České republiky 

Veškeré lesy jsou zařazeny do kategorie les hospodářský.  

DRUHOVÁ SKLADBA LESA: 

 90% jehličnany  - 80% smrk, 5% borovice, 5% modřín 

 10% listnaté      - převážně dub 

VĚKOVÁ SKLADBA: 

 20%  mladých prostorů, tj. stáří do 40 let , smrk, dub 

 80%  ve stáří v průměru 70 let 

TĚŽBA 

 Probírka jen nahodilá 

 V malých porostech výchovná 

 Plochy zničené kůrovcem již odtěžené 
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LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN 
Současný lesní hospodářský plán je platný do roku 1998. Na další decenium bude 

zpracovaný nový hospodářský plán. 

Co se týká pedologických poměrů, jedná se o poměrně různonorodou oblast. Část katastru  
zabírají illimerizované , na severozápadním konci se rozkládají hnědé, v centrální     a 
severní části potom půdy mělké. Největší část území zabírají půdy oglejené a v nivách Říky,  
Kyjanky a jejích přítoků půdy nivní a okrajově i půdy glejové. 

V západní polovině katastrálního území Výkleky lze konstatovat, že se jedná o intenzivně 
zemědělsky využívanou krajinu, 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. 

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 suterénu 

 Vyloučení trhlin a prasklin v betonové desce 

 Pečlivé provedení izolací objektu od podloží  

Katastrálním územím obce Výkleky 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 jednotlivých prostorů návsi s příslušnou charakteristikou. 

Dokumentace definuje podmínky pro zachování příznivého rázu obce. Upozorňuje na 
poškození původního prostředí nevhodnými úpravami a naznačuje možné řešení. Hlavní 
prostředkem, kterého užívá je prostorová a funkční regulace ( B.2-HLAVNÍ VÝKRES, dále 
v samostatné textové části A.2 regulativy uspořádání území ). 

Prostor v obci můžeme rozdělit do několika částí. Následující výčet popisuje jednotlivé 
prostory směrem od jihu na sever. Jejich charakter ovlivňuje především zástavba, terénní 
reliéf, zeleň a řešení dopravy. Následující rozdělení neodpovídá dělení na jednotlivé funkční 
plochy, které jsou charakterizovány v A.1- Průvodní zpráva, charakteristika funkčních ploch. 
Jde o skupiny utvořené přednostně prostorovými souvislostmi, nikoliv funkční příbuzností. 

První část se nachází na příjezdu od Tršic v okolí zemědělského družstva. Zemědělské 
družstvo je charakteristické rozvolněnou zástavbou. Zemědělské objekty s ohledem na svoji 
funkci nerespektují měřítko původní zástavby a její orientaci. Jsou umístěny kolmo na silnici 
a tedy štítově orientovány. Spolu s chmelnicemi na protější straně komunikace je vytvořen 
obraz zemědělského komplexu za kterým vlastní obec na příjezdu od Tršic zaniká. Variantou 
řešení je vhodná úprava parteru ZD a výsadba vzrostlé zeleně. 

Další příjezd do obce od jihu tvoří silnice ve směru na Lazníky. V této části je volně 
obestavěna a její charakter spíše než zástavba určuje vzrostlá zeleň.  Prostor příjemně 
působí jako nástup do obce a její návsi. 

Oba jižní nástupy se kříží v centru obce v nejbližším okolí kaple sv. Jana. Okolí kaple má 
charakter parku a tvoří vstup do podélného prostoru návsi. Původní zástavba je často 
nevhodně upravena. Zdařilá je úprava domu č.43. Lokalitou protéká Kyjanka. 

Náves je rozvíjena podélnou osou ve směru sever - jih. Přibližně uprostřed své délky je 
rozdělena a jižně pokračuje dvěma směry – směrem na Tršice a směrem k Lazníkám. 
Zástavba je kompaktně sevřena kolem návsi. Objekty jsou orientovány okapově.  
V severozápadní části je zástavba řadová a dvoupodlažní, jižním směrem je nižší a 
rozvolněná. Páteří návsi je Kyjanka s množstvím doprovodné zeleně. Výlučnost návsi je 
podepřena umístěním občanské vybavenosti (obecní úřad,mateřská škola,obchod). Obytné 
objekty tvoří většinou původní venkovské statky mnohdy nevhodně upravené. Jejich 
půdorysná osnova je však zachována.  

Protékající Kyjanka provozně rozděluje náves na dvě  samostatné části. Jedna je 
obsloužena ze silnice, druhá ze souběžně vedené místní komunikace. V severní části návsi 
je mezi Kyjanku a silnici vestavěn „špalíček budov“ včetně obecního úřadu. Východní strana 
návsi sleduje i nadále silnici, západní strana tok Kyjanky. V místě „špalíčku“ tak dochází 
k prostorovému rozdělení návsi.  

 Celá náves je délkově ohraničena dvěma křižovatkami – jižní v okolí kaple sv. Jana           
a severní ze které pokračují silnice na Velký Újezd a Lipník nad Bečvou. Prostor okolo silnice 
na Velký Újezd je poznamenán nevhodnou výstavbou bytových domů. Prostředí tak působí 
městským dojmem (stejné bytovky najdeme v Kokorách a Brodku  u Přerova). Prostředí 
může vylepšit nová výsadba. V této lokalitě však bude omezena vzdušným el. vedením . 

Posledním prostorem uvnitř zastavěného území je okolí silnice na Lipník n/B. Jde o 
skupinu původních dvojdomků. Území je ovlivněno přírodním koupalištěm v blízkosti 
zatopeného lomu. Jednostranné obestavění komunikace neohraničuje veřejný prostor, který 
zůstává volně otevřený do krajiny. Severovýchodním směrem je navrženo pět nových 
rodinných domků. 
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B. OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST, BYDLENÍ 

OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST 
Hlavním cílem kapitoly je popis a poznání fungování funkčně propojeného systému 

obyvatelstvo - bydlení a zaměstnanosti. Na základě rozboru těchto podmínek je sestrojena 
prognóza vývoje počtu obyvatel, která slouží především jako podklad pro návrh sociální a 
technické infrastruktury řešeného území. Zaměstnanosti (především z regionálního pohledu) 
je přitom obvykle kladen  prvořadý význam pro prosperitu každého sídla. Při hodnocení 
rozvojových možností přihlížíme i k dalším faktorům (např. dopravní poloze, vybavenosti, 
rekreačním podmínkám) , podle jejich významnosti pro  jednotlivá sídla. 

Vývoj počtu obyvatel v obci dlouhodobě ovlivňovaly zejména následující faktory : 

 omezené možnosti zaměstnanosti a dojížďky za prací plynoucí z dopravní dostupnosti 
obce, která se v současnosti zlepšila 

 zemědělsko-obytná funkce obce 

 malá vybavenost obce, vyplývající především z její malé velikosti 

Počet obyvatel v řešeném území mírně klesal už od šedesátých let dvacátého století, 
podobně jako v mnoha jiných obcích okresu Přerov. Po roce 1991 dochází ke zpomalení 
poklesu a tendence k poklesu byly postupně překonány. 

Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 ve Výklekách je patrný z následující tabulky: 

rok s    k    u    t    e    č    n    o    s     t Prognóza 

 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2015 

Výkleky 339 345 453 391 392 337 310 268 270 280 

Podle předběžných výsledků sčítání bylo na začátku r. 2001 dosaženo počtu 270 trvale 
bydlících obyvatel. Počet obyvatel se vyvíjí v zásadě příznivě, podobně jak v mnoha menších 
obcích v posledních letech. Otázkou je  nakolik je příznivý vývoj trvalým jevem, jak se bude 
vyvíjet počet obyvatel v případě růstu mobility obyvatel, která je dnes  omezena v důsledku 
nárůstu cen bytů a bydlení ve městech.  

Poměrně příznivým  faktorem je rekreační atraktivita obce a okolí, do jisté míry i zlepšující 
se dopravní dostupnost obce. 

Věková struktura obyvatel vykazovala v posledních letech výrazné zlepšení –  zastoupení 
obyvatel v poproduktivním věku – nad 60 let pokleslo na 16,3 % z celkového počtu obyvatel  
při průměru okresu Přerov - 18,1 % (v r.2001). Podíl dětí (0-14 let) byl ve stejném období 
21,3 %, tj. výrazně nad průměrem  okresu Přerov (17,0%). I přes příznivou věkovou strukturu 
obyvatel je nutno předpokládat mírný dlouhodobý pokles počtu dětí a nároků na školské 
kapacity. V úvahu je nutno vzít i malou velikost populace s vysokou pravděpodobností 
relativně značných náhodných odchylek ve vývoji. Opačným procesem je  stárnutí populace, 
tj. růst podílu osob v poproduktivním věku a potřeba posílení nabídky sociálně-zdravotní 
péče pro obyvatele obce. 

Rozhodujícím faktorem prosperity a růstu počtu obyvatel v území je především nabídka 
pracovních míst v dojížďkovém regionu obce. Podle definitivních výsledků sčítání z roku 
1991 bylo v obci 150 ekonomicky aktivních obyvatel, z nichž vyjíždělo za prací 99 osob. 
Vyjížďka byla orientována především na Přerov, Olomouc, Prosenice a Lipník n.Bečvou. 
Údaje o dojížďce nejsou k dispozici neboť Výkleky nebyly v r.1991 samostatnou obcí, 
obecně je však dojížďka za prací do obce minimální. Údaje o pohybu za prací jsou ze sčítání 
z r.1991. Novější předběžné údaje ze sčítání z r. 2001 deklarují pouze 106 ekonomicky 
aktivních obyvatel, přičemž za prací vyjíždí 77 osob mimo obec bydliště. Počet pracovních 
míst v obci odhadujeme asi na 20-30, především ve službách, obchodu, zemědělské výrobě 
a drobném podnikání. Podrobnější údaje o ekonomické aktivitě poskytnou definitivní 
výsledky sčítání z r.2001. 
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 Vzhledem k omezené vlastní nabídce pracovních příležitostí v řešeném území a značné 
závislosti na vyjížďce za prací je nutno vytvoření odpovídajících územně plánovacích 
podmínek pro rozvoj podnikání (zvýšení zaměstnanosti) považovat za prvořadý úkol. Zá-
roveň je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že závislost na vyjížďkovém regionu – části okresu 
Přerov, Olomouc v nabídce pracovních příležitostí zůstane i v budoucnosti dominantní. 
Vysoká míra nezaměstnanosti v tomto regionu je však bariérou dalšího rozvoje obce.  

Pro návrhové období územního plánu jsme upřesnili prognózu směrem nahoru, 
doporučujeme očekávat  velmi mírný růst  na úroveň cca 280 obyvatel do r.2015, s 
následnou stagnací počtu obyvatel. V dlouhodobém výhledu  však hrozí tlak na pokles počtu 
obyvatel. Uvažovaný vývoj je nutno považovat za poměrně optimistický - vychází z 
předpokladů vlastní obce ale i  z nepříznivých demografických podmínek v celé České 
republice (výrazný pokles porodnosti, sňatečnosti a pomalý růst průměrného věku dožití). Po 
r. 2005 je možno očekávat, spolu s rozvojem bytové výstavby ve městech, zvýšený tlak na 
migraci mladých rodin z obce a tlak na úbytek počtu obyvatel. Této situaci je možno 
částečně předejít vytvářením dlouhodobě atraktivních podmínek pro kvalitní bydlení v obci. 

BYDLENÍ  

Podle předběžných výsledků sčítání bylo v roce 2001 ve Výklecích 92 (v r.1991 - 88) 
trvale obydlených bytů, většina v rodinných domech. Poměrně značný podíl z celkového 
počtu bytů - 12,9 % (13 bytů) vykazovaly v r.1991  neobydlené byty, v r.2001 byl podle 
předběžných výsledků sčítání vykázán pouze 1  neobydlený byt. Tento údaj je nutno 
posuzovat opatrně, pravděpodobně část neobydlených bytů je považována za objekty 
individuální rekreace, otázkou zůstává jejich skutečné formální zařazení - vynětí z trvalého 
bydlení (v úvahu je nutno vzít deklarativnost údajů ze sčítání a omezené možnosti revize 
předběžných výsledků).  

Celkový rozsah druhého bydlení (druhé bydlení tvoří objekty individuální rekreace a část 
objektů s formálně neobydlenými byty), odhadujeme na cca 40 obytných jednotek. V obci 
bylo  evidováno v r.1991  29 objektů individuální rekreace, novější evidence není k dispozici. 
Rekreační atraktivita obce je jedním z potencionálních předpokladů stabilizace bydlení. 

Vývoj počtu domů a  bytů v řešeném území : 

Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

celkem bytů .. 122 114 114 88 92 

celkem domů 99 .. 94 .. 78  

Zalidněnost bytů v obci (2,94 obyvatel na byt v r.2001) byla i v r.1991 nad průměrem 
okresu Přerov,  což je u vesnické zástavby  obvyklé. Vyšší je i průměrná obytná plocha 
připadající na 1 obyvatele. Kvalitu bytového fondu je možno považovat za průměrnou až 
podprůměrnou, zejména díky vysokému podílu bytů postavených do r. 1919. 

V období 1971 - 1991 byly v obci získány pouze 2 nové byty (podle údajů ze sčítání 
1991), při poklesu celkového počtu trvale obydlených bytů z 114 (rok 1970) na 88 (rok 1991). 
Značný úbytek bytů, který  vyplývá z předešlých údajů (asi 26 bytů), byl z velké části 
způsoben vysokým podílem starých bytů. Mnohdy nešlo o demolice nebo skutečné úbytky 
obytné či užitkové plochy. Především se jednalo o úbytky vyvolané přestavbami, slučováním 
bytů (tj. s výsledným růstem plošného standardu bytů), převodem bytů na druhé bydlení 
(rekreační účely) apod.. 

Nová výstavba bytů (nové plochy) je nutno uvažovat  z následujících důvodů 
 Náhrady za odpad bytů, přitom je nutno brát v úvahu skutečnost,  že většinu odpadu 

bytů ani v budoucnosti nebude tvořit fyzický  odpad (demolice) . Odpad bytů v nejbližším 
období lze předpokládat asi na úrovni 0,5 % z výchozího počtu bytů ročně, tj. celkem asi 
10 bytů do r. 2015. 
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 Na přírůstek počtu bytů vyvíjí tlak i neustálé zmenšování průměrné velikosti cenzové 
domácnosti (růst podílu domácností  důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob 

apod.), obvykle je rozhodujícím faktorem potřeby nových bytů. Omezeným faktorem je 
možné snížení rozsahu soužití cenzových domácností. Pod ekonomickým tlakem do r. 
2005 však může nastat  i opačný proces (tato potřeba nebude plně uspokojena). Na 
druhé straně je  však stanovení míry chtěného soužití cenzových domácností ve 
vesnickém území poměrně problematické.   

 Změna nároků na nové byty vlivem změny počtu  obyvatel bude v rozsahu několika 

bytů, tj. poměrně malá. 

 Na základě odborného odhadu očekáváme v návrhovém období (2001 - 2015) 

možnost získání cca 15-20 nových bytů. Nová bytová výstavba neuspokojí plně potřeby 

bytů vyplývající z růstu počtu cenzových domácností (ani do r. 2015), podobně jako v celé 
ČR. V úvahu je nutno vzít skutečnost, že v zástavbě rodinnými domky má potřeba bytů 
odvozovaná z cenzových domácností i omezenou vypovídací schopnost, soužití 
cenzových domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní služby. Do r. 2005 bude mít 
spíše charakter dokončení rozestavěných bytů a intenzifikace využití stávajícího 
stavebního fondu (nadstavby, přístavby apod.). S intenzivnější klasickou bytovou 
výstavbou na nových plochách je reálné uvažovat asi až po r. 2005. Část (1/3) nových 
bytů se získá bez nároku na nové plochy. Potřeba nabídky nových ploch nebude přitom 
pravděpodobně vyšší než pro uváděných 15 bytů. Vyšší nabídku ploch než očekávaná 
poptávka (cca pro 25-30 bytů) doporučujeme z důvodu přiměřeného fungování trhu s 
pozemky, nelze vyloučit ani zájem z širšího regionu. Ne všechny pozemky, které jsou 
v územně plánovací dokumentaci vymezeny jako zastavitelné, budou nabídnuty a využity 
k zástavbě (z majetkoprávních či jiných důvodů neznámých a nepředvídatelných v době 
zpracování územního plánu). 

Tabulka č. 1 Vývoj počtu obyvatel  a  bytů v obci  Výkleky 

obec obyvatel bytů Úbytek  bytů 

rok 2001 2010 2015 2001 2005 2015 do 2005 Do 2015 

Výkleky 270 280 280 92 - 100 - 10 

 nových bytů 

obec v bytových  domech v  rodinných  domech Plocha   [ha] 

 Do r. 2005 do r. 2015 do r. 2005 Do r. 2015 BD RD 

* 0 0 - (15)*   
celkem 0 0 - 18   

* Poznámka: v řádku uveden počet bytů u kterých předpokládáme realizaci  na nových plochách vymezených 
územním plánem. 

Urbanistická ekonomie 
Urbanistická  ekonomie  se  zabývá  ekonomickými důsledky využití území. Na území  obcí a 

v jejich vlastnictví  se nachází rozsáhlý majetek, který  je nutno efektivně rozšiřovat  a 
spravovat. Např. technická   infrastruktura   mnohdy   tvoří   10-20 %  z  hodnoty nemovitého 
majetku na území obce. Na druhé straně je nutno říci, že  běžné obecní příjmy  mnohdy  
nepostačují ani na údržbu a reprodukci   tohoto  majetku  (náklady  na  přiměřenou správu,  
údržbu a reprodukci  lze  odhadovat  asi  na  úrovni  4 % z ceny majetku ročně). 

Cílem obce při hospodaření  v  území  by  nemělo  být pouze zvětšování majetku, ale 

dlouhodobá maximalizace užitku (výnosu). Obzvláště v současnosti, po desítkách  let  
extenzivního hospodaření se zdroji v  území, je mnohem naléhavější jeho zefektivnění. 
Právě nízká efektivnost provozu a realizace veřejných investic je mnohdy oprávněnou 
námitkou proti hospodaření obcí a státu.  
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Vnější ekonomické podmínky ovlivňující efektivnost zastavění 
V  současnosti   jsou   pro   uplatnění   urbanistické   ekonomie z komunálního  i  

celospolečenského hlediska vytvořeny základní rámce  především  makroekonomickými  
podmínkami  a právním prostředím. 

Je však nutno říci, že dosud nejsou připraveny podmínky pro odpovídající   promítnutí  
urbanistické   ekonomie  jak v území  tak v samotných územních plánech : 

1. Především není rozvinut sektor bankovních služeb v oblasti hypotenčních úvěrů a význam  

stavebního spoření je dosud omezený. Politika státu v oblasti bydlení a místního rozvoje 
vykazuje  značnou neujasněnost a změny. 

2. V návrhovém období územního plánu očekáváme, že  bytová výstavba v řešeném území 
bude realizována  především obyvateli Výklek, avšak částečně i z širšího  okolí  s tím,  že se  

bude jednat především  o individuální (svépomocnou)  výstavbu  rodinných  domků.  

3. Chybí přesné vyhodnocování růstu cen pozemků, stavebních nákladů, výnosnosti 

investic atd. na centrální úrovni umožňující orientaci a přehlednost trhu. Tyto informace jsou 
obvykle roztříštěné jako součást firemních technologií (např. stavební náklady od roku 1989 

obecně stouply asi 4 násobně, minimální reprodukční cena jednoho m2 podlažní plochy 

překračuje 16 000 Kč (r.2001), průměrná cena 19 000 Kč/m2, průměrné reprodukční náklady 
bytu 3 plus 1 jsou nad 11000 000 Kč, tržní cena staršího bytu je na místním trhu (Olomouc-
Přerov ) stále nižší než by odpovídalo časové ceně (450-650 tis. Kč, v r.2001 apod.). 
Prodejnost nemovitostí pro bydlení odhadujeme v řešeném území na úrovni asi 70% 
nákladové (časové) ceny. Tj. pokud nechceme získat nemovitost zcela novou a jejíž typ se 
na trhu nevyskytuje, pak je výrazně výhodnější tuto nemovitost koupit než postavit. 

4. Neexistuje obecné povědomí reálné tržní hodnoty pozemků. Většina vlastníků nepovažuje 

pozemky a další nemovitosti za zdroj výdělku - zisku, ale spíše za tzv. dobře uložené peníze 
odolávající inflaci a poskytující jistý přírůstek hodnoty těchto nemovitostí v čase.Zároveň 
nejsou cenově a legislativně náležitě odlišeny připravené stavební pozemky, syrové 
(nepřipravené) stavební pozemky a potencionální stavební pozemky (formálně dosud 
zemědělská půda, u níž však zástavba není vyloučena). Mnozí majitelé  pozemků mají 
nereálné představy o jejich ceně. Podle  vyhlášky č.127/1999 Sb. (platnost od 1. 7. 1999) 
jsou nově oceňovány pozemky, které nejsou pozemky stavebními (ve smyslu zákona 
č.151/1997 Sb.), ale jsou zahrnuty do platného územního nebo regulačního plánu obce. 
Cena těchto  pozemků se rovná 30% ceny stavebních pozemků.   

Místní ekonomické podmínky 
Pro řešené území  jsme  z hlediska urbanistické ekonomie formulovali následující 

základní poznatky : 

1.  Ekonomické  podmínky  trhu  s  pozemky  jsou ve Výklekách ovlivněny polohou, velikosti 

obce a způsobem zástavby. Všechny   tyto  faktory  působí  na  překračování  současné 
ceny pozemků podle vyhlášky  č.279/1997Sb . Dosud  se např. na  výstavbě bytů, rodinných 
domků a  jejich prodeji  (pronájmu) nedá  vydělat na  více než  80 % území ČR  (r.2000).  
Prvotně   se  začíná  rozvíjet  komerční  výstavba rodinných domků v atraktivních rekreačně - 
příměstských  oblastech (okolí  Prahy, Brna,  Zlína, Olomouce a postupně i  Přerova). Při 
obecném vzestupu poptávky   po stavebních pozemcích, lze předpokládat, že i v řešeném 
území se tato  poptávka částečně projeví (zhodnotí se dopravní poloha a atraktivní rekreační 
prostředí).  

2. Administrativní cena stavebních  pozemků  podle vyhlášky  č.279/1997/Sb. je stanovena 

na cca 30 Kč/m2, ( s ohledem na druh zástavby a podmínky parcely) tj. pod úrovni 

odpovídající současné průměrné tržní ceně (cca 50-100 Kč/m2).  
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3. V  rámci přípravy pozemků  pro zástavbu je  nutno uvažovat při zainvestování stavebních  
pozemků s náklady 150-450 Kč/m2 pozemku; tj. cca 100-400 tis. Kč na rodinný domek, podle 

velikosti jeho pozemku,  členitosti  terénu  a  rozsahu potřebných  investic do infrastruktury v 
jednotlivých lokalitách. Rozhodující pro náklady obce na infrastrukturu u konkrétního 
pozemku je vždy délka hranice pozemku s komunikací podél níž jsou sítě vedeny. Proto jsou  
efektivnější vždy užší parcely (pod 20 m šířky) a eventuálně protažené do  hloubky. Opačné 
řešení přináší  až statisícové rozdíly v nákladech na zainvestování pozemků a každoročně  
tisícové vícenáklady na  údržbu sítí.  Proto je u  návrhu nové zástavby  navrhována její 
ekonomický  příznivý organizace. Názory  soukromých vlastníků, že  způsob zástavby na  
soukromém pozemku by  neměl  být  ovlivňován je v rozporu  s  tímto ekonomickým 
argumentem. Moderní zástavba je podmíněna  inženýrskými sítěmi ( tvořící mnohdy  i 20 %  
z hodnoty  zástavby). Infrastrukturu financují  z velké  části obce a  nemají možnost pomocí  
daňového systému  tyto peníze získat zpět. Nemají k dispozici  ekonomické nástroje,  které  
by  nutily  k  úsporné  zástavbě. Územní plán může pouze částečně přispět k efektivnějšímu 
využití území.  

4. Z důvodu  finanční náročnosti není v zájmu  obce investovat do rozsáhlejších nových  
stavebních ploch - lokalit,  v prvé řadě    je nutno soustřeďovat pozornost na stávající proluky 

v zástavbě. Ze srovnání obou předchozích hodnot, tj. tržní ceny pozemku cca 50-100 Kč/m2 
s hodnotou infrastruktury, je patrné, že tržní    hodnota  stavebních pozemků  je stále  na 
velmi  nízké úrovni. Současně  při  průměrné  reprodukční  hodnotě  rodinného domku  cca -
2 mil. Kč  tvoří tržní cena pozemku pouze méně než 5 % z hodnoty  nemovitosti. Finanční 
náročnost  technické infrastruktury je absolutně velmi vysoká. V minulosti se obvykle 
výrazněji nepromítala do nákladů soukromého investora. Se  zpřísněním některých předpisů  
(např. o ochraně vod), však začíná být  její vliv na ceny pozemků výrazný. 

C. OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Občanská vybavenost v obci slouží místním obyvatelům s výjimkou přírodního koupaliště 

v zatopeném lomu a několika chatových oblastí. V budoucnu bude podíl turistického ruchu 
podporován. V důsledku toho předpokládáme rozvoj místní občanské vybavenosti. 
V blízkosti lomu je navrhován hotel a v místě bývalého muničního skladu výletní restaurace. 
V obou případech předpokládáme sezónní využití, během školního roku možnost kurzů a 
„škol v přírodě“. Kvalita přírodního prostředí, dostupnost významných památkových rezervací 
(Olomouc, Lipník n/B s hradem Helfštýn), dopravní dostupnost  poloha na cyklostezce a 
turistické trase vytvářejí uvedeným záměrům ideální podmínky. 

Některá stávající zařízení občanské vybavenosti vyžadují rekonstrukci z hlediska 
nevyhovujícího stavebního stavu případně nevhodného vzhledu. Architektonické řešení 
může naznačit program obnovy vesnice s náměty pro konkrétní úpravu objektů občanské 
vybavenosti.  

POPIS STÁVAJÍCÍCH A NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI: 

 Obecní úřad –ve dvoupodlažní budově mateřské školy. Stavba se na okraji centrálního 
prostoru návsi. Objekt je ve vyhovujícím stavebním stavu a nevyžaduje vážnějších 
stavebních úprav. Malá vzdálenost od silnice vede k nepřímé vazbě na parkovací stání. 

 Hasičská zbrojnice – je umístěna v centrálním prostoru návsi v blízkosti obecní úřadu a 
MŠ. Budova hodnotného vzhledu je vyhovující z hlediska stavebního stavu. Už ale 
nevyhovuje s ohledem na stávající pojetí její fasády, na které jsou nevhodně umístěny 
vývěsní skříňky a oknech také plakátovací plochy. Poloha v centru vyžaduje naléhavé 
řešení této situace ve vazbě na případné řešení parkových úprav a doplnění mobiliáře. 

 Nákupní středisko – je umístěno v centru obce v přímé návaznosti na zastávku 
autobusu. Objekt ve kterém se nachází je vybudován jednoúčelově pro plnění své funkce. 
Nástupní předprostor je výhodně doplněn vzrostlou zelení. V návrhu je uvažováno 
s doplněním parkovacích stání, která v současnosti chybí. 
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 Hostinec při výjezdu na Tršice – je umístěn těsně na hranice silnice. Tato poloha 
neumožňuje vybudování parkovací stání. Z hlediska komerčního využití je výhodný vztah 
k sousedícímu hřišti a výletišti. 

 Hostinec při výjezdu na Lazníky – je umístěn v původním obytném stavení. Zařízení 
sezónně využívá směrování cyklistické stezky, tedy orientace na domácí obyvatele a 
cyklisty. Objektu chybí parkovací stání. 

 Fotbalové hřiště – je umístěno na jihu obce na území, které je částečně sevřeno 
obytnou zástavbou. Tato skutečnost hraje svou úlohu s ohledem na víceúčelové využití 
pro konání letních zábav. Stávají neprůchodnost bude řešena navrženou místní 
komunikací, která propojí západní a východní část obce v tomto místě. 

 Tenisový kurt – je umístěn na severu obce, v místě, které je mimo těžiště hlavního 
prostoru návsi. Lokalita je ve „spádovém území“ přírodního koupaliště v zatopeném lomu. 
Výhledově bude uvažováno s doplněním sociálního zařízení. 

 Hotel – je navržen v severovýchodní části obce mezi zastavěným územím a bývalým 
lomem. Kapacita hotelu bude přibližně 50 lůžek, uvažované restaurace 30 míst krytých a 
dalších třicet míst na letní terase. Hotel přímo navazuje na parkovací stání, která budou 
zároveň sloužit návštěvníkům lomu. 

 Výletní restaurace – je umístěna v jižní části obce v objektu bývalého muničního skladu. 
Objekt přímo navazuje na fotbalové hřiště a cyklistickou stezku, která přichází od Lazník         
a dále prochází obcí směrem na Lipník nad Bečvou. Při využití stávajícího objektu je 
uvažováno s kapacitou přibližně 30. míst. 

 Areál pro karavany – je umístěn východním směrem od hranice obce, jižně přímo 
v návaznosti na přírodního koupaliště ztopeného lomu. Areál je vymezen ze dvou stran 
lesy , z jedné strany vzrostlou zelení a pouze jedna strana zůstává volně otevřena. 
Lokalita je tedy ve svébytném prostředí uzavřeném přírodní kulisou a není pohledovou 
součástí krajiny. 

D. REKREACE, TURISTICKÝ RUCH 
Katastrální území obce Výkleky tvoří rekreační spádovou oblast okresu Přerov a 

Olomouc. Magnetem pro tuto oblast je především přírodní koupaliště v zatopeném lomu. 
Výhledově bude na tuto „atrakci“ navázáno s doplňující občanskou vybaveností zejména 
v podobě doplnění potřebného zázemí pro zajištění patřičného komfortu návštěvníků a také 
s ohledem na ochranu přírodního prostředí. Půjde o jakousi organizaci aktivit, které se 
přirozeně rozvíjí se zvyšováním návštěvnosti lokality. Kromě aktivit, které zajišťují uspokojení 
přirozených potřeb (ubytování, sociální zařízení, parkování…), budou doplněna zařízení 
komerčního charakteru se zaměřením na zajištění občerstvení návštěvníků koupaliště. 
Rozvoji lokality může při určitém druhu reklamy přispět blízkost dálnice směrem na Olomouc. 
Ve vazbě na areál je uvažováno s vybudováním hotelu, drobného občerstvení, sociálního 
zařízení  a jihozápadním směrem také plochou pro stanoviště karavanů. 

Výkleky jsou rekreační spádovou oblastí Přerova a nedalekého Lipníka nad Bečvou. 
Jižním směrem od hranice katastru prochází turistická trasa s výchozím bodem právě             
v Přerově. Regionální význam má také evidovaná cyklistická stezka. Atraktivita prostředí pro 
rozvoj turistického ruchu však není zhodnocena v územním plánu velkého územního celku 
olomoucké aglomerace. Dle jeho statistik není uvažováno s žádnou rezervou pro rozšíření 
lůžkové kapacity. Stávající trend však k tomuto postupně spěje a v obci je kromě doplňování 
lomu uvažováno s využitím bývalého muničního sladu pro umístění výletní restaurace 
s možností sezónního ubytování. 

Směrné kapacitní rámce rekr. využití území Lazníky (Svrčov, Výkleky) dle ÚP VÚC Olomoucké aglomerace 

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

374 90 50 200 - 
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E. TĚŽBA, VÝROBA 
Na katastru obce Výkleky není v současné době provozována žádná výrobní činnost 

s výjimkou těžby nerostných surovin. Jsou zde evidovány dva dobývací prostory. Jedním je 
ložisko evidované pod oficiálním názvem DP Výkleky. Jeho činnost jako těžebního prostoru 
je však ukončena a slouží jako přírodní koupaliště s významem na úrovni regionu.  

Ložisko stavebního kamene Výkleky  - Identifikační číslo ložiska je 032 900, je tvořeno 
klastickými sedimenty spodnokarbonského stáří, jež stratigraficky náleží k moravickým 
vrstvám kulmu nízkého Jeseníku. Je situováno v pruhu drob a slepenců, širokém cca 200 – 
250 m, který probíhá ve směru SV – JZ a tvoří pravé křídlo synklinální struktury. Těžební 
činnost prováděla organizace ŠP Olomouc, v současné době organizace Lom Jašek Výkleky 
s.r.o. Dobývací prostor Výkleky zahrnoval dva samostatné lomy – severní a jižní. V jižním 
lomu byla hornická činnost ukončena v roce 1990. V roce 1996 došlo ke zmenšení DP 
z původních 42,8676ha na současných 32,1017ha. Důvodem provedené změny bylo úplné 
vytěžení vyhodnocených zásob ložiska v prostoru jižního lomu. Současně došlo ke změně 
názvu původního DP Výkleky na DP Velký Újezd. Správcem ložiska je organizace Lom 
Jašek Výkleky s.r.o. CHLÚ Velký Újezd se nachází na katastrech Velkého Újezda, Výklek a 
Staměřic. Nenacházejí se v něm žádná jiná chráněná území a nezasahují do něj žádná jiná 
ochranná pásma. Podle platných legislativních norem a souvisejících dohod mohou být 
stavby, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska a které by mohly ztížit nebo 
znemožnit jeho dobývání, povolovány příslušný stavebním úřadem jen se souhlasem ÚO 
MŽP ČR pro olomouckou oblast, vydaným po projednání s OBÚ v Brně. 

F. ZEMĚDĚLSTVÍ 
V kú Výkleky byl chov lokalizován na farmě živočišné výroby jižně od zastavěného území 

obce Výkleky, hospodářská zvířata byla ustájena ve dvou stájových objektech a 
provozovatelem chovu byla Moravská zemědělská a.s. Prosenice. V současné době nejsou 
objekty zastájeny. Ve vlastnictví a.s. je administrativní budova, objekt pro zpracování chmele 
a ubytovna, seník, sušička a jeden stájový objekt (bývalý kravín). Druhý stájový objekt byl 
v restituci vydán jinému majiteli. 

Z dlouhodobého hlediska je posuzován nejen současný stav, ale také budoucí využití 
stájových objektů pro chov hosp. zvířat s  negativním vlivem na stávající a navrhované 

obytné objekty. Tím se zabývá příloha územního plánu – Stanovení ochranného pásma chovu 
hospodářských zvířat (Magda Pápežová). Z  dokumentace je převzato OP živočišné výroby. 

Vzhledem k tomu, že objekty nejsou využívány, jsou OP navržena v několika variantách 
podle různého druhu ustájených zvířat a jejich různého množství. Proto je v příslušných 
výkresech (B2-HLAVNÍ VÝKRES) převzato pásmo které vychází největší. 

živočišná výroba  
Objekty v areálu stávajícího ZD : kravín, seník,sklad v bývalém objektu česačky 

rostlinná výroba 
Akciová společnost obhospodařuje 

 207,68 ha orné půdy (včetně 2ha rybízovny) 

 47,66 ha luk a pastvin 

 10,53ha ostatních ploch (včetně farmy a kamenolomu) 
V roce 1995 bylo v obci ukončeno pěstování chmele. 

Osevní postup na zemědělské půdě 

 60%  obiloviny - 76% pšenice ozimá, 12%  ječmen jarní, 12% ječmen ozimý 

 25% řepka ozimá 

 5%   víceleté pícniny 

 5%   jednoleté pícniny 

 5%  cukrovka 
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MELIORACE 
Meliorační opatření byla ve Výklekách realizována v letech 1973-79 v těchto lokalitách: 

 Celý severozápad katastru v roce 1973 a 1974 – lokality Rybníky a Bařinka. 
 Jižní cíp pod zastavěným územím obce v roce 1978 
 Severovýchod katastru, lokalita trhovec – v roce 1974 a 1979 
 Jihovýchod katastru 

 Podél toku Říka a část lokality Žernová – v roce 1978 

 Na pozemcích p.č. 1011 a p.č. 1029, tj. mezi zastavěnou částí obce a lokalitou Skalka v roce 1979 

SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍCI 
V obci nejsou evidováni samostatně hospodařící rolníci. Na pozemcích hospodaří občané 

obce a to výhradně pro vlastní potřebu. V objektu bývalého teletníku na farmě je plánován 
chov králíků (100 ks). 

G. STRUČNÁ HISTORIE VÝKLEK  
V této kapitole je citována zejména Vlastivěda Moravská, která mapuje období do roku 

1919. Informace o pozdějším období byly získány z článku v regionálním týdeníku Nové 
Přerovsko (seriál „Poznáváme obce a města přerovského okresu“). 

První zmínka je z r. 1203. Tehdy se jako svědek připomíná Vratík z Výklek. Tato i další 

zprávy jsou pro následující období kusé. R.1364 platili Výklečtí v Olomouci 3gr. mýtného. 

Ve středověku patřila část obce církevní kapitole a část veselíčskému panství. Poddaní 

kapitolní se nazývali „kněžáci“, poddaní veselští „panťáci“. Na kapitolní straně byla o něco 
lehčí robota. Roku 1258 věnoval biskup Bruno část Výklek kapitolnímu děkanství, kterému 
náležela až do roku 1676. Do r. 1848 tuto část obhospodařovala kapitola. Část náležející 
k Veselíčku patřila pravděpodobně k Helfštýnu. V r. 1548 ji prodal Jan z Pernštejna 
Erazimovi z Bobolusk. Od tohoto roku patří k Veselíčku. 

Výkleky patřily do tršické farnosti. V letech 1819 až 1850 žádali o připojení do Velkého 

Újezda. Této žádosti bylo vyhověno až v roce 1884. Roku 1898 byla na místě původní 
dřevěné zvonice postavena kaple zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému. Její výstavba se 
uskutečnila na počest 50.výročí vlády Františka Josefa I. V této kapli probíhaly pravidelně 
bohoslužby. 

Děti z Výklek dojížděly do tršické školy. Po zřízení školy v Lazničkách pak dojížděly do 

Lazniček. V roce 1908 postavily ve Výklekách jednotřídní dvoupatrovou budovu. 

Obyvatelé Výklek se živili zemědělstvím a někteří prací v kamenolomu. První byl v obci 

otevřen už v roce 1862, druhý v roce 1915 a třetí v roce 1946. Po třicetileté válce jsou na 
kapitolní straně uvedeni 3 zahradníci, 5 sedláků (později 8 sedláků) a 6 pustých míst. Pila 
vznikla v obci v roce1948, záložna a také chovatelské družstvo v roce 1921. V roce 1918 
byly v obci 2 hostince, 3 kupci, řezník, dva kováři, stolař, pokrývač, kamenický mistr, 2 tesaři 
a obchod s dřívím. Vlastivěda moravská dále zmiňuje „družstvo dobytkářské“, Raiffaisenku a 
poštovnu. Z textu však není zřejmé, ve které době tyto instituce v obci existovaly. 

V obci působila celá řada spolků. Od roku 1907 Hospodářská besídka, od roku 1911 

Omladina, od roku 1913 Národní jednota, od roku 1923 Domovina, od roku 1928 Hasičský 
sbor a Kamenodělnický , od roku 1938 Rudých odborů. 

Ani Výklekám se v historii nevyhnuly živelné katastrofy. V roce 1868 vyhořela polovina 

obce. V letech 1899-1910 byly časté menší požáry. V roce 1886 zničilo krupobití spojené 
s prudkým deštěm téměř celou úrodu. Dolní část obce byla zatopena. Krupobití následující 
v letech 1903 a 1907 žádné škody nezpůsobila. Podle vypravování pamětníků zemřelo za 
napoleonských válek v obci několik vojáků. Byli pochováni v trati „na Močidlech“, kde na 
jejich počest vyrostla boží muka. Ze smutných letopočtů připomeňme ještě rok 1866, ve 
kterém zastihla obyvatele obce cholera. Nákaze podlehlo 7 lidí. 



 

 

24 

H. KULTURNÍ PAMÁTKY 
V obci nejsou zastoupeny nemovité kulturní památky zapsané do státního seznamu (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 konkrétní osobou. Nedělitelně patří k danému místu a jejich 
případné zničení nebo poškození bude pro toto místo citelnou ztrátou. V části A2-Regulativy 
uspořádání území je proto předepsána povinná konzultace s orgány státní památkové péče při 
zásahu do vzhledu těchto památek (rovněž v případě jejich přemístění, údržby, úpravy 
nejbližšího okolí). 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 

 Kaple sv. Jana – stojí na návsi poblíž křižovatky silnic od Tršic a Lazník. 

 Kamenný kříž z roku 1868 - před kaplí sv. Jana 

 Boží muka  - u č.p. 43 

 Kamenný kříž z roku 1881 - u č.p. 63 

I. 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: 

 BI – bydlení intenzivní - zahrnuje plochy bytovek, ve kterých je vzhledem k jejich povaze 
nevhodné budování hospodářských přístavků. 

 BV – bydlení venkovské  - Bydlení s potřebným zařízením pro hospodaření. Integrování 
občanské vybavenosti je vhodné zejména v prostoru návsi. Zde  může posílit její funkci 
jako místa společenského setkávání s polohou v těžišti obce. 

 OV – občanská vybavenost - Plochy s historicky zakotvenou veřejnou funkcí (obecní úřad, 
požární zbrojnice,obchod,koupaliště…). 

 S – sport, rekreace - Do této plochy jsou zařazeny areály hřišť pro kopanou, tenis a také 
areál přírodního koupaliště v zatopeném lomu včetně jižním směrem položené plochy pro 
karavany. Plochy určené budování rekreačních chat mají vyčleněnu samostatnou funkční 
plochu. 

 CH – individuální rekreace chatových objektů - Samostatné funkční plochy k budování 
rekreačních chat. Plochy jsou umístěny mimo vlastní obec, tak aby neovlivňovaly 
významnějším způsobem její vzhled. 

 P -  podnikatelské aktivity – Plocha k rozvoji drobné průmyslové výroby a podnikatelských 
aktivit. Charakter výroby neumožňuje integraci v plochách venkovského bydlení. 

 Z – zemědělská výroba - Samostatný areál zemědělského družstva s funkcí neslučitelnou 
s obytnou zástavbou.  

 TZ – těžba - Režimu této plochy odpovídá dobývací prostor evidovaný pod názvem 
CHLÚ Velký Újezd. V jižní části lomu Výkleky byla těžební činnost ukončena a 
v současnosti slouží rekreačním účelům jako přírodní koupaliště. 

 D – stavby a zařízení pro dopravu - Na katastru jsou do této plochy zahrnuty komunikace –
silnice III. třídy, místní a obslužné komunikace a komunikace účelové. Stavby jsou liniové, 
proto není v následujícím přehledu charakteristik uváděn jejich popis. 

 T – technická vybavenost - 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, 
trafostanice…).  

 TH - stavby vodohospodářských zařízení - Jde o plochy, které jsou navrženy k vybudování 
hrází suchých poldrů 

 ZP – veřejná zeleň, parky - 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 
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2.7  PŘEHLED PLOCH 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. 3 

 Plocha pro výstavbu 2 RD. Nachází se v jižní části obce 
v blízkosti ZD, trafostanice a ČOV . Je napojena na silnici 
prostřednictvím místní komunikace. Křižovatka je v místě 
napojení zúžena terénní konfigurací. Plocha je pouze 
doplněním stávající zástavby. Navrhované objekty nebudou 
součástí veřejného prostoru podél hlavního tahu obcí. 

0,4649 

2. 
 

A 
 

BV. 8 

Lokalita pro výstavbu 8 RD. Je napojena na sinici III/43617 
prostřednictvím místní komunikace. Plocha je umístěna 
v mírném svahu, konfigurace terénu a vzrostlá zeleň zajišťují 
místu potřebnou intimitu. Navrhovaná zástavba nebude 
součástí hlavního tahu obcí podél silnice. Jižním směrem od 
této lokality je vytipováno území pro výhledovou výstavbu 
rodinných domů. Blízké sousedství obou míst je výhodné 
z hlediska využití dopravního napojení a inženýrských sítí.  

0,9899 

3. 
 

A 
 

BV. 15 

Lokalita pro výstavbu 2 RD. Objety budou napojeny 
navrhovanou místní komunikací navazující na silnici III/43617. 
Toto napojení bude zařazeno do seznamu veřejně 
prospěšných staveb s možností případného vyvlastnění. 
Výrazné členění terénu klade zvláštní nároky na řešení 
přístupové komunikace. 

0,5560 

4. 
 

A 
 

BV. 17 

Lokalita pro výstavbu 2 RD je umístěna na severním okraji 
obce v sousedství regulační stanice plynu a trafostanice. Dva 
navrhované objekty přímo navazují na silnici III/43617. 
V současnosti prochází územím účelová zemědělská 
komunikace. Její přeložení podmiňuje realizaci záměru. 
Zástavba pouze doplňuje stávající zástavbu a není uvažováno 
s jejím následným rozšiřováním. 

0,4239 

 

5. 
 

A 
 

BV. 19 

Lokalita pro výstavbu 5 RD je umístěna na severovýchodním 
okraji obce v blízkosti dobývacího prostoru bývalého lomu 
Výkleky a stávajícího CHLÚ Velký Újezd. Území je 
v rozptylové ploše zatopeného lomu, který v současnosti 
slouží jako přírodní koupaliště. Zástavba proto bude navržena 
s ohledem na tuto skutečnost s maximálním podílem veřejné 
zeleně. Objekty budou napojeny  přímo na silnici  III/43618. 
Stavební režim území bude ovlivněn blízkostí fungujícího 
CHLÚ Velký Újezd – viz. dokladová část. 

0,9846 
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6. 
 

A 
 

BV. 20  

Lokalita pro výstavbu 8 RD je umístěna na JV okraji obce 
v mírném svahu se západní orientací. Navrhované objekty 
budou dopravně navazovat na prostřednictvím místní 
komunikace na silnici III/43613. Toto napojení je zařazeno do 
seznamu VPS. V současnosti je plocha přístupná po účelové 
komunikaci, která obsluhuje chatovou oblast na západní 
hranici katastru obce. 

1,5411 

7. 
 

B 
 

OV. 4 

Plocha je navržena pro umístění hotelu ve vazbě na přírodní 
koupaliště v zatopeném lomu. Součástí plochy bude 
parkoviště, které bude sloužit také pro návštěvníky lomu. 
Hotel bude napojen navrženou místní komunikací, která je 
zařazena do seznamu VPS. Komunikace je napojena na 
silnici III/43618. Hotel je umístěn mimo hlavní veřejný prostor.  

0,2100 

8. 
 

B 
 

OV. 5 

Pozemek je navržen pro vybudování občerstvení v návaznosti 
na areál přírodního koupaliště v zatopeném lomu. Vzhledem 
k terénní konfiguraci – plocha je odvrácena od areálu 
koupaliště – nedojde k narušení přírodního charakteru lomu. 
Poloha je výhodná také přehledným umístěním na vstupu do 
areálu. Dopravní napojení zprostředkuje místní komunikace, 
která bude zároveň zajišťovat přístupnost navrhovaného 
hotelu. Komunikace je napojena na silnici III/43618. Je 
zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Lokalita 
není pohledově exponovaná z veřejného prostoru, ani 
prostoru zatopeného lomu. 

0,1733 

9. B OV.6 

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území obce 
po pravé straně silnice III/43613 směrem na Lazníky. V 
současnosti se na pozemku nachází chátrající objekt 
muničního skladu. Tento je navržen k rekonverzi na hotel. 
K objektu jsou zahrnuty plochy nutné zejména k zajištění 
dopravního napojení, parkovacích stání a potřebného 
oddychového zázemí. Plocha sousedí s obecním hřištěm. 

0.1872 

10. C. S3 

Plocha je situována v místě zatopeného lomu. Již 
v současnosti je využívána ke koupání v letním období. 
Vzhledem k rozporu mezi stávajícím využitím a využitím dle 
evidence nemovitostí je pro účel sportovně rekreační plocha 
zařazena do návrhu 

7.3072 

11. 

 
 

C. 
 
 

S.4 

Plocha se nachází jihozápadním směrem od přírodního 
koupaliště v zatopeném lomu, od kterého je oddělena lesem. 
Je navržena pro umístění karavanů bez možnosti budování 
staveb. Dopravní napojení zprostředkovává pokračování 
místní komunikace, která obsluhuje plochy OV.4 a OV.5. 
Stávající přístupnost plochy zajišťuje účelová komunikace. 
Lokalita není pohledově exponovaná z veřejného prostoru, ani 
prostoru zatopeného lomu. 

0,7208 
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12. C. CH.5 

Plocha individuální rekreace chatových objektů je umístěna na 
východní hranici katastru a doplňuje areál stávající plochy 
individuální rekreace chatových objektů. Plocha je přístupná 
stávající účelovou komunikací, která se na jižním okraji 
napojuje na silnici III/43613. Ze tří stran je plocha ohraničena 
lesem a není proto pohledově exponovaná z veřejného 
prostoru.  

0,9319 

13. D. P.1 

Plocha navazuje na areál zemědělského družstva. Je 
navržena k rozvoji drobné průmyslové výroby. Její rozvoj je 
omezen umístěním stávajícího vedení VN. Dopravní napojení 
bude společné se stávajícím ZD.  

0,4255 

14.  ČOV 
Čistírna odpadních vod. Situována na jižním okraji obce 
v poloze výhodné z hlediska spádových poměrů a 
využitelnosti vzniklých pozemků. 

0,0520 
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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 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 katastrálním území obce Výkleky se nenacházejí 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 daného území nelze bez souhlasu 
orgánu ochrany přírody umisťovat a povolovat stavby mimo zastavěné území obce 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  

Realizace ÚSES je opatřením ve veřejném zájmu dle zákona č. 114/92 Sb.o ochraně přírody a 
krajiny , příp. ve znění pozdějších předpisů. 

Plochy navržené pro lokální systém ekologické stability jsou zakresleny ve výkresech     
B.5 – ÚSES,ZELEŇ , dále v urbanistické části B.2-FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, REGULAČNÍ PRVKY, 
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ B.3 - KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH. 

Plochy navržené pro doplnění územního systému ekologické stability budou pro tento účel 
chráněny. 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.  
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D. OCHRANA VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Ložiska nerostných surovin - dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v úplném znění zákona č. 439/1992 Sb., a vyhlášky MŽP ČR č. 
364/1992 Sb. o chráněných ložiskových územích. 

Na k.ú. Výkleky zasahuje ověřené ložisko stavebního kamene Výkleky, č.l. 032 
900, pro které byl stanoven dobývací prostor a chráněné ložiskové území. Dobývací 
prostor Velký Újezd  č. 7/0489 je stanovený pro organizaci Českomoravské štěrkovny 
a pískovny, a.s., se sídlem Příkop 15/17, Brno. 

Identifikační číslo ložiska je 032 900, správcem ložiska je organizace Lom Jašek 
Výkleky s.r.o. Ložisko stavebního kamene je tvořeno klastickými sedimenty 
spodnokarbonského stáří, jež stratigraficky náleží k moravickým vrstvám kulmu 
nízkého Jeseníku. Je situováno v pruhu drob a slepenců, širokém cca 200 – 250 m, 
který probíhá ve směru SV – JZ a tvoří pravé křídlo synklinální struktury. Těžení 
činnost prováděla organizace ŠP Olomouc, v současné době organizace Lom Jašek 
Výkleky s.r.o. Dobývací prostor Výkleky zahrnoval dva samostatné lomy – severní a 
jižní. V jižním lomu byla hornická činnost ukončena v roce 1990. V roce 1996 došlo 
ke zmenšení dobývacích prostor z původních 42,8676ha na současných 32,1017ha. 
Důvodem provedené změny bylo úplné vytěžení vyhodnocených zásob ložiska 
v prostoru jižního lomu. Současně došlo ke změně názvu z původního „dobývací 
prostor Výkleky“ na „dobývací prostor Velký Újezd“. „Chráněné ložiskové území 
Velký Újezd“ se nachází na katastrech Velkého Újezda, Výklek a Staměřic. 
Nenacházejí se v něm žádná jiná chráněná území a nezasahují do něj žádná jiná 
ochranná pásma. Podle platných legislativních norem a souvisejících dohod mohou 
být stavby, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska a které by mohly ztížit 
nebo znemožnit jeho dobývání, povolovány příslušný stavebním úřadem jen se 
souhlasem ÚO MŽP ČR pro olomouckou oblast, vydaným po projednání s OBÚ 
v Brně.  

Ochrana vodních zdrojů – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, 
Směrnice č. 51 Ministerstva zdravotnictví z roku 1979 o základních hygienických zásadách 
pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených 
k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží.  

Vodní zdroj v severní části obce je vrtaná studna do hloubky 40m. Vodní zdroj má zřízeno 
ochranné pásmo I. stupně podle ustanovení příslušných norem. Toto pásmo je oploceno a 
zajištěna jeho dostatečná ochrana před znečištěním vodního zdroje z bezprostředního okolí. 
PHO II. stupně u tohoto zdroje nebylo vyhlášeno v důsledku střetu zájmů – vodní zdroj se 
nachází přímo v obci. Distribuční vodovodní síť v obci Výkleky bude navazovat na stávající 
vodovod zásobovacího pásma 01 Velký Újezd. Řídícím vodojemem tohoto pásma je 
vodojem Velký Újezd 800m3. 

Ochrana vodních toků  - zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších 
předpisů,  vyhláška 19/1978   a  nařízení vlády č. 171/1992.  

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. U ČOV musí charakter všech odpadních vod 
odpovídat podmínkám přípustného znečištění vod dle nařízení vlády č. 171/1992. V obci se 
nacházejí přírodní, částečně upravené toky Říka a Kyjanka. 
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Ochrana ZPF- dle zák.č.334/1992 sb.,vyhláška č.13/94 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 
výkresy B.6 - ZÁBOR ZPF 1:5000, B.7 - 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. Zábor ZPF uvnitř hranic současně zastavěného území (v rámci 
stabilizovaných zastavitelných ploch) je uveden jako směrný. 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. 

E. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK 
Kulturní památky jsou zakresleny ve výkresech B.2-HLAVNÍ VÝKRES, B.3-KOMPLEXNÍ 

URBANISTICKÝ NÁVRH,        

Ve státních seznamu nemovitých kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb. není zapsaná 
žádná památka, která se nachází na katastru Výkleky. 

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 metodiky Státního zdravotního ústavu v Praze 
vydané na základě hygienických požadavků na ovzduší ,půdy, vody a zdravého stavu území 
ve smyslu zákona č.20/66Sb., vyhlášky č.45/1966 Sb.,hygienické směrnice č.46/78 Sb., (v 
pozdějším znění), zákon č.83/1998 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky Mmr č.137/1998Sb. 
musí být respektováno OP ZD vypočtené při zpracování úpravy konceptu ÚP obce Výkleky. 
Z jeho prostoru je vyloučena zástavba pro bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči (B.2-
HLAVNÍ VÝKRES). Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou objekty ZD zastájeny je 
vypočteno OP variantně pro různá množství a kombinace druhů hospodářských zvířat. 
V grafické části je užito kombinace, která je nejméně výhodná a její pásmo tedy největší.  

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 PUPFL (B.2 – HLAVNÍ VÝKRES). 

Ochrana pozemků ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa  - návrhem budou dotčeny 
pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Pro realizaci staveb zde bude platit 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. Týká se pouze silnic  v části 
mimo zastavěné území obce. U silnice III. třídy je šířka 15 m od osy silnice. 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–HHLAVNÍ VÝKRES, B.4–DOPRAVA ).  

Ochranné pásmo elektrického vedení VN 22 kV - dle zákona č. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci 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 kabelového vedení VN 22 kV - - dle zákona č. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci je stanoveno 1m po 
obou stranách ( B.2 – HLAVNÍ VÝKRES  B.7 ENERGETIKA ). 
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Ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu - dle zákona č. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a  o státní energetické inspekci. 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. 222/1994  Sb (platí pro stávající 
vedení), zákona č.458/2000 Sb. (platí pro nová vedení) o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích . 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 (B.2-HLAVNÍ VÝKRES, B.7 ENERGETIKA). 

Ochranné pásmo vodovodních řadů – dle ČSN 75 5401 

Je stanoveno na 2m po obou stranách vodovodního řadu. 

Ochranné pásmo kanalizačních sběračů – dle ČSN 75 6101 

Je stanoveno na 3m po obou stranách. 

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení – dálkový telekomunikační kabel 
Je stanoveno na 1,5m po obou stranách. 

Ochranné pásmo CHLÚ  - V řešeném území se nachází dobývací prostor a chráněné 
ložiskové území Velký Újezd. Jeho ochranné pásmo je dáno hranicí dobývacího prostoru a 
chráněného ložiskového území Velký Újezd.  

Ochranné pásmo navržené čistírny odpadních vod   –  dle ČSN 73 67 07 – městské čistírny 
odpadních vod je mezi ČOV a obytnou zástavbou vymezeno pásmo hygienické ochrany. 
Obecní čistírny odpadních vod s nezakrytou vodní hladinou mají OP 50m. Velikost pásma je 
stanovena orientačně. OP nebylo vyhlášeno, dodržení je pouze doporučeno. 

Záplavové území   –  nebylo vyhlášeno 

G.  OBRANA STÁTU 
Pro řešené území platí generální souhlas vojenské správy. Nenachází se zde žádné 

objekty a zařízení, ani zde nezasahují ochranná pásma vojenských objektů.  Nejsou známy 
územní nároky na nová zařízení vojenské správy . Generální souhlas vyplývá ze směrnice 
Ministerstva národní obrany čj., 01721 z 8.11.1958. V souladu s tímto nařízením je nutné 
projednávat územně plánovací dokumentaci a projektovou dokumentaci staveb 
v následujících případech: - územní plány velkých územních celků a sídelních útvarů již při 
shromažďování územně plánovacích podkladů – výstavba a rekonstrukce komunikací 
(rychlostní, dálnice, I. a II. třídy), železnic a jejich objektů , vedení VN a VVN vyjma 22 kV 
mimo zájmová území vojenské správy , 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, elektráren 
,nemocnic , produktovodů, VTL, VVTL plynovodů. 

V řešeném území se dle sdělení VUSS nenacházejí objekty a zařízení vojenské správy a 
nepředpokládají se žádné územní nároky. 
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2.9   ZELEŇ, ÚSES 

A. POPIS KRAJINY A ZELENĚ 
Jak bude dále uvedeno v zemědělské části, západní část katastru obce Výkleky patří         

k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám, zatímco jeho východní polovina je již 
členitější a lesnatější a vyznačují se mírně odlišnými klimatickými podmínkami, než centrální 
část. 

V daném území převažuje orná půda protkaná sítí polních komunikací,  louky a pastviny se 

zde nacházejí především na okrajích lesních masívů, v nivách malých vodních toků (zde se 
jedná o louky podmáčené) a dále v úzkých pásech lemují remízky a podél nich probíhají až 
k samotnému okraji  současně zastavěného území. 

Souvislý lesní masív prochází v širokém pásu po východních hranicích území                     

a ohraničuje celý katastr  (již mimo hranice řešeného území). Drobné lesíky a remízky jsou 
rozptýleny především v severovýchodní části a mají významnou krajinotvornou a protierozní 
funkci.  

 Řešeným územím protékají dva menší vodní toky – Říka a Kyjanka s vlastní zachovalou 

nivou a zapojenými břehovými porosty tvořenými převážně olšemi a vrbami. Dále se zde 
nachází několik bezejmenných přítoků  s travními břehovými porosty. 

Umístění samotné obce v krajině je vzhledem k členitému terénu a již zmíněným remízkům, 

mezím, liniovým doprovodům polních cest a vodních toků a trvalým travnatým porostům i 
rozsáhlému lesnímu masívu uspokojivé, krajinnou zeleň je třeba doplnit zejména v západní 
(SZ) části katastru.  

Krajinná zeleň je zde tvořena převážně listnatými autochtonními dřevinami, v nivách  

s převahou olše (Alnus glutinosa), vrb (Salix ssp.) a topolů (Populus ssp), na mezích 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 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). 

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, protože v současné době, i když obec působí  
upraveným dojmem, nepřipomíná díky přemíře jehličnatých dřevin vesnici na okraji Hané, ale 
spíše ves v podhorských oblastech. 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. 



 

 

34 

B. NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

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. 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. Přílohou této 
textové části jsou tabulky s  popisy biocenter  převzaté z projektu ÚSES. 
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 2.10  VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF A PUPFL 

A. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST 
Řešené území se nachází v okolí obce Výkleky a zabírá celý její katastr. Přestože se jedná 

o členitější terén, je především celá západní polovina 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, v ojedinělých případech lze pozorovat samostatné zahrady 
(sady) i ve volné krajině.  

Louky a pastviny se nacházejí  na okrajích lesních masívů a poměrně zachovalé luční 

porosty jsou i v nivách vodních toků Říka a Kyjanka – zde se však jedná o podmáčené, 
nevhodné k zemědělskému využití. 

Větší lesní masív se nachází za východními hranicemi řešeného území v katastru obce 

Velký Újezd – poblíž obce (severovýchodním směrem) jsou rozptýleny menší lesíky a 
remízky, které mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci.  

Chmelnice jsou umístěny jihozápadně od centra Výklek a přecházejí  do katastru 

Lazníčky. Vinice a jiné další speciální plodiny se zde nenalézají. 

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

zabírají illimerizované půdy (kód 15), které se  nacházejí především v malých ostrůvcích po 
celém území. Na severozápadním konci se rozkládají hnědé půdy (kód 26 a 27), v centrální  
a severní části potom půdy mělké (kód 38). Největší část území zabírají půdy oglejené (kód 
46 a 48) a v nivách Říky,  Kyjanky a jejích přítoků půdy nivní (kód 58) a okrajově i půdy 
glejové (kód 71). 

Jak již bylo uvedeno,  část území zabírají illimerizované půdy. Hlavním 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 úplně vyluhován důležitý prvek - 
vápník. V přirozeném stavu je půdní reakce slabě kyselá nebo kyselá. Tento půdotvorný 
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 katastru obce Výkleky lze najít illimerizované hnědé půdy s 
příznivými vláhovými poměry, středně těžké s těžkou spodinou včetně jejich oglejených 
forem. 

Další významnější skupinou jsou hnědé půdy, které se vytvořily zvětráváním pevných 
hornin. Jejich typickým znakem je tomu odpovídající chemické složení, struktura a textura 
hornin a pokročilost zvětrávacího procesu. Rozhodujícími vlastnostmi a znaky těchto půd 
jsou zrnitost jemnozemě, hloubka půdního profilu, velikost, tvar a obsah skeletu. Ty jsou pro 
každou HPJ specifické. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornicí (kromě poloh s 
akumulací). Obsahem humusu většinou mírně převyšují hnědozemě. V řešeném území se 
nacházejí hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, středně těžké, štěrkovité, s dobrými 
vláhovými poměry až stálým převlhčením (kód 26) nebo malou vododržností (kód 27). 

Mělké hnědé půdy jsou v těchto katastrech lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 
kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité nebo pevná hornina, výsušné. 
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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 svahových 
hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké až středně štěrkovité (slabě kamenité), 
náchylné k dočasnému zamokření  (kód 46) 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) a nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, 
s nepříznivými vláhovými poměry, po odvodnění příznivější.  

Poslední, spíše okrajovou skupinou jsou půdy glejové (v nivách vodních toků) – jedná se 
o lokality zamokřené, po odvodnění vhodné pouze na louky, půdy středně až velmi těžké. 

Řešené území spadá do klimatické oblasti MT 9, která je charakterizována následovně : 

počet letních dnů 40-50,  počet mrazových dnů 110-130,  počet ledových dnů 30-40, 
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. 

V západní polovině katastrálního území Výkleky lze konstatovat, že se jedná o intenzivně 
zemědělsky využívanou krajinu, 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  

 živočišná výroba - farma živočišné výroby jižně od zastavěného území obce Výkleky, 

hospodářská zvířata ustájena ve dvou stájových objektech , provozovatelem chovu byla 
Moravská zemědělská a.s. Prosenice. V současné době nejsou objekty zastájeny. Ve 
vlastnictví a.s. je administrativní budova, objekt pro zpracování chmele a ubytovna, 
seník, sušička a jeden stájový objekt (bývalý kravín). Druhý stájový objekt byl v restituci 
vydán jinému majiteli. V objektu bývalého teletníku na farmě je plánován chov králíků 

 rostlinná výroba - Akciová společnost obhospodařuje 

 207,68 ha orné půdy (včetně 2ha rybízovny) 

 47,66 ha luk a pastvin 

 10,53ha ostatních ploch (včetně farmy a kamenolomu) 
V roce 1995 bylo v obci ukončeno pěstování chmele. 
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B. ZÁBOR ZPF  
V grafické části jsou plochy určené k trvalému záboru ZPF graficky znázorněny. Zkratka 

BV -plochy pro výstavbu RD,  ČOV -  čističku odpadních vod , TH – vodohospodářská díla 
(suché poldry), OV – občanské vybavenosti, P – podnikatelských aktivit, S – sportovně 
rekreačních zařízení. 

Plochy ohraničené zelenou barvou jsou určeny k výsadbě ekologicky významné zeleně, 
ve většině případů na úkor orné půdy. Podrobněji je ekologie popsána ve stati týkající se 
zeleně. Zde jsou plochy rozděleny na biokoridory - BK, biocentra - BC a interakční prvky - IP. 

Při zpracování ÚP Výklek - jeho zemědělské části - byly použity mapy v M 1:5 000. Ve 
stejném měřítku byly získány na Pozemkovém úřadu v Přerově mapy BPEJ. Trvalé zábory 
ZPF jsou v obci a jejím bezprostředním okolí znázorněny na mapě v měřítku 1:2 000. 

ZAŘAZENÍ BPEJ DO TŘÍD OCHRANY ZP: 

Kód BPEJ třída ochrany ZP 

5.15.00 II. 

5.15.10 II. 

5.26.04 III. 

5.27.01 III. 

5.38.16 V. 

5.46.00 II. 

5.46.10 III. 

5.48.11 IV. 

5.48.14 V. 

5.48.54 V. 

5.58.00 I. 

5.68.11 V. 

5.71.01 V. 

PODKLADY PRO ZEMĚDĚLSKO-EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ 
Zemědělská příloha  k územnímu plánu obce Výkleky byla zpracována v souladu se 

zákonem ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona        
č. 10/93 Sb. a  vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 13/94 Sb., 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. 
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C. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ  

 BV.3  Plocha pro výstavbu 2 RD. V jižní části obce v blízkosti ZD, trafostanice a čistírny 
odpadních vod . Plocha doplňuje stávající zástavbu. Objekty budou snadno napojeny na 
inženýrské sítě a stávající místní komunikaci. Zástavba je omezena na dva objekty 
s ohledem na sousedící ČOV , ZD a trafostanici.  

 BV 8 Lokalita pro výstavbu 5 RD. Je napojena prostřednictvím stávající místní 
komunikace. Plocha je umístěna v mírném svahu, konfigurace terénu a stávající vzrostlá 
zeleň zajišťují místu potřebnou intimitu. Nová zástavba nebude exponovaná z veřejného 
prostoru ani z dálkových pohledů. Zástavba je umístěna v prostorové návaznosti na 
organismus obce, její realizace funkčně posílí centrální úlohu návsi. 

 BV 15 Lokalita pro výstavbu 2 RD. Objety budou napojeny místní komunikací na silnici 
III/43617. Objekty jsou na soukromých pozemcích, v místě, které není exponováno 
z veřejného prostoru ani dálkových pohledů. 

 BV 17Lokalita pro výstavbu 2 RD je umístěna na severním okraji obce v sousedství 
regulační stanice a trafostanice. Dva navrhované objekty přímo navazují na silnici 
III/43617. Zástavba doplňuje stávající objekty a není uvažováno s jejím rozšiřováním. 

 BV 19Lokalita pro výstavbu 5 RD je umístěna na SV okraji obce v blízkosti DP 
bývalého lomu Výkleky a stávajícího CHLÚ Velký Újezd. Objekty budou napojeny  přímo 
na silnici  III/ 43618. Zástavba doplňuje stávající obytnou část. Je zajištěno její napojení 
na inženýrské sítě. Záměr realizace záměru byl převzat z původně zpracovaného 
konceptu ÚPNSÚ Výkleky, již v probíhajících úvodních fázích územní přípravy. 

 BV. 20  Lokalita pro výstavbu 8 RD je umístěna na jihovýchodní okraji obce v mírném 
svahu se západní orientací. Navrhované objekty budou napojeny na prostřednictvím 
místní komunikace na silnici III/43613. Lokalita navazuje na střed obce a posiluje úlohu 
návsi. Západní svah plně odpovídá požadavkům na bydlení. Místo není vystaveno 
pohledům z veřejného prostoru ani dálkovým pohledům a má tak potřebnou intimitu. 

 OV. 4 Plocha je navržena pro umístění hotelu ve vazbě na přírodní koupaliště v  
zatopeném lomu. Hotel je umístěn mimo hlavní veřejný prostor. Jeho realizace přirozeně 
zhodnotí atraktivitu přírodního koupaliště. Provoz zaměřený na pobyt ve zdravém 
přírodním prostředí (např. školy v přírodě) bude významným přínosem rozvoji turistického 
ruchu v obci a okolí.   

 OV 5  Pozemek je navržen pro vybudování občerstvení v návaznosti na areál 
přírodního koupaliště v zatopeném lomu. Vzhledem k terénní konfiguraci nedojde 
k narušení přírodního charakteru lomu. Poloha je výhodná také přehledným umístěním na 
vstupu do areálu. Dopravní napojení zprostředkuje místní komunikace. Lokalita není 
pohledově exponovaná z veřejného prostoru, ani prostoru zatopeného lomu. 

 S4   Plocha je navržena pro umístění karavanů bez možnosti budování trvalých staveb. 
Nachází se jihozápadním směrem od přírodního koupaliště v zatopeném lomu, od kterého 
je oddělena lesem. Dopravní napojení zprostředkovává pokračování místní komunikace. 
Lokalita není pohledově exponovaná z veřejného prostoru, ani prostoru zatopeného lomu.
 CH5  Plocha individuální rekreace chatových objektů je umístěna na východě katastru 
a doplňuje areál stávajícího plochy IR chatových objektů. Toto doplnění je ponecháno 
jako jediná možnost rozšiřování objektů IR. Plocha je přístupná stávající účelovou 
komunikací, která se na jižním okraji napojuje na silnici III/43613. Ze tří stran je plocha 
ohraničena lesem a není proto pohledově exponovaná z veřejného prostoru.   

 P1    Pozemek je určen k rozvoji podnikatelských aktivit. Je situován na JZ okraji obce 
v přímé vazbě na stávající zemědělské družstvo. Dopravní obsluhu zajišťuje silnice 
III/43617. Dále jihozápadním směrem je možnost výhledového rozvoje těchto aktivit. 
Návrh plochy je podepřen konkrétní poptávkou obce. Návaznost na areál ZD se jeví jako 
nejohleduplnější ke krajině – nedojde k vytváření nové lokality, ale pouze k doplnění 
stávající. Návrh současně počítá s intenzivnějším využíváním stávajícího areálu ZD. 
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 ČOV   Na okraji pozemku č.91 v jižní části obce. Místo je vytipováno s ohledem na 
odtokové poměry navrhované kanalizace a s ohledem na sousedící obytnou zástavbu 
(ochranné pásmo ČOV). ČOV je umístěna k okraji pozemku tak, aby nedošlo k jeho 
celkovému znehodnocení. 

 TH2-4  vodohospodářská zařízení-suché poldry, zábor je uvažován pouze pro hráze 
suchého poldru. Vybudování poldrů je důležité z hlediska zachycení přívalových vod. Při 
umístění v ploše ÚSES nedojde k omezení funkce systému ekologické stability. 

 D1-10  navrhované místní komunikace sloužící zejména obsluze návrhových ploch 
bydlení, čov. Část navrhovaných komunikací je v zastavěném území obce. 

 ZPF1  soukromé zahrady na severovýchodním okraji obce. Rozšiřují minimální 
stísněné pozemky stávající obytné zástavby 

 ZK1  plošný interakční prvek ve svahu na severovýchodním okraji obce. Napomáhá 
funkci suchého poldru TH1 – tedy zachycení přívalových srážek. 

D. ZÁBOR PUPFL  
 Při realizaci záměrů na rozvojových plochách nedojde k záboru pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

E. ZÁBOR ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ  
 K záboru dojde při realizaci záměrů NA TĚCHTO ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH: 

 BV 15  Zábor komunikace p.č. 562/4 - komunikace bude zachována pro obsluhu 
lokality, v komunikaci vede dálkový kabel. 

 BV 17 Zábor komunikace p.č 1284 - bude nahrazena mimo rozvojovou plochu . 
K záboru účelových komunikací také dojde při budování obslužných místních komunikací 
k jednotlivým rozvojovým plochám. Ve výkresech B9 a B11 jsou značeny jako D1 – D11. 

 F. ZÁBOR DOBÝVACÍCH PROSTOR 
K záboru dojde při realizaci záměrů NA TĚCHTO ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH: 

 OV 4   Zábor DP pozemky č. 988/2 , 988/16 -  Pozemky  jsou evidovány jako dobývací 
prostor. Těžba v lomu je však ukončena  a prostor slouží rekreačním účelům. 

 OV 5    Zábor DP pozemek č. 988/16 -  Pozemky  jsou evidovány jako dobývací prostor. 
Těžba v lomu je však ukončena  a prostor slouží rekreačním účelům. 

 S 3  Zábor DP pozemků č. 988 16, 988 15, 988 17, 988 35, 988 45, 988 13, 988 29  
Pozemky jsou evidovány jako dobývací prostory, svému účelu však neslouží, zatopený 
lom je v současnosti využíván k rekreaci 

 S 4 Zábor DP pozemek č. 988/21 -  Pozemky  nejsou evidovány jako dobývací prostor, 
část pozemku však leží za hranicí dobývacího prostoru, kterou udává jeho správce. 

G. EXISTENCE MELIORAČNÍCH ZAŘÍZENÍ, ODTOKOVÉ POMĚRY 
V zastavěném území obce a v lokalitách navržených  k zástavbě není vybudován stávající 
meliorační systém.  V katastru obce Výkleky – mimo zastavěné území se nachází několik 
lokalit s meliorací budovanou v  sedmdesátých letech. Tyto lokality zahrnují zemědělsky 
využívané pozemky a navrhovaná zástavba do nich nazasahuje.Melior.opatření byla 
ve Výklekách realizována v letech 1973-79 v následujících  lokalitách: 

 Celý severozápad katastru v roce 1973 a 1974 – lokality Rybníky a Bařinka. 
 Jižní cíp pod zastavěným územím obce v roce 1978 
 Severovýchod katastru, lokalita trhovec – v roce 1974 a 1979 
 Jihovýchod katastru 

 Podél toku Říka a část lokality Žernová – v roce 1978 

 Na pozemcích p.č. 1011 a p.č. 1029, tj. mezi zastavěnou částí obce a lokalitou Skalka v roce 1979 

H. POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
   V území nebyly provedeny pozemkové úpravy. 
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2.11  NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

A. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 
Sídelního útvaru Výkleky se z hlediska dopravy dotýkají zájmy dopravy silniční. 

ŠIRŠÍ VZTAHY 
Silnice III/43617, plní mimo oblužnou funkci pro přilehlou zástavbu i funkci napojení na 

silnici II/437 a R35 v prostoru obce Velký  Újezd a v prostoru obce Tršice na silnici II/436. 

B. SILNIČNÍ DOPRAVA 
Katastrálním územím obce Výkleky procházejí silnice: 

 III/43613 -  Lazníky-Svrčov-Výkleky 

 III/43617 – Tršice-Výkleky-Velký Újezd 

 III/43618 – Staměřice-Výkleky 
Tyto komunikace plní svou úlohu v propojení obce s okolím a s nadřazenou sítí. Jsou 

v zásadě stabilizovány, budou upravovány ve stávajících trasách s odstraněním dopravních 
závad stavebního i dopravně – technického stavu v kategorii S 7,5/60(50). Tímto se zlepší  
průjezdnost daných komunikací a zmenší se dopad hladiny hluku a vibrací na okolní krajinu. 
V zastavěném území budou jejich průjezdní úseky řešeny jako místní sběrné komunikace ve 
funkční třídě B2 a kategorii MS9/50. 

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 III. třídy 15 m. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Stávající místní komunikace jsou prostorově stabilizované, úpravy se předpokládají pouze 

ve smyslu odstranění dopravních závad. Navržené úseky místních komunikací budou při 
trasování vycházet z potřeb rozvojových ploch. 

Jsou navrženy tyto úseky: 

 Napojení stávajícího hřiště 

 Napojení rozvojové plochy BV.20 

 Propojení silnice směr Tršice a silnice směr Přerov 

 Napojení objektu č.13 

 Napojení rozvojové plochy BV8 

 Napojení rozvojové plochy BV15 

 Napojení rozvojové plochy S4 

 Napojení navrhovaných zahrad na SV obce 

 Náhrada účelové komunikace podél plochy BV 17 

 připojení ČOV 

Podle funkce se bude jednat o komunikace obslužné, v kategoriích MO7/30 a MO5/30 ve 
funkční třídě C3. 

HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Obcí Výkleky projíždí a zastavuje autobusová linka 920017 Tršice-Výkleky-Velký Újezd. 

K vylepšení hromadné autobusové dopravě navrhujeme opatřit  stávající zastávku před 
obchodem Výkleky – Dolní konec přístřeškem pro cestující. Pokud dojde k realizaci 
plánovaného rekreačního areálu při vytěženém lomu, bude dle potřeby posílena autobusová 
doprava v letních měsících, alespoň jednou ranní a večerní linkou.  

Jsou navrženy tyto autobusové zastávky a zálivy pro autobusy: 

 Zastávka se zálivem pro autobus směr Lipník n/B 
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C. PĚŠÍ PROVOZ 
V rámci pěší dopravy bude dobudován podél státní silnice v zastavěné části obce 

minimálně jednostranný chodník. Minimálně jednostranné chodníky budou řešeny i v rámci 
nového trasování místních komunikacích, v navržených lokalitách pro výstavbu rodinných 
domů. 

D. DOPRAVA V KLIDU     

GARÁŽOVÁNÍ  
  Garážování je v současné době řešeno na soukromých pozemcích rodinných domů. U 

návrhu nových lokalit zástavby rodinných domů bude otázka klidové dopravy řešena na 
vlastních pozemcích. S výstavbou hromadných (řadových) garáží se neuvažuje. 

PARKOVÁNÍ 
Parkování je v současné době umožněno v malé míře před budovou občanské 

vybavenosti (obecní úřad). S rozšířením parkovacích míst v obci pro veřejnost se počítá: 

 u stávající občanské vybavenosti (obchod) 

 u navrhovaného rekreačního centra u vytěženého lomu 

 u sportovního hřiště a výletiště 

 za občanskou vybaveností (kulturní dům) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S budováním odstavných ploch pro nákladní automobily soukromých autodopravců je 
uvažováno v areálu zemědělského družstva. 

E. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, ZEMĚDĚLSKÁ DOPRAVA 
V řešeném území k.ú. Výkleky hospodaří Moravská zemědělská a.s. Prosenice. 

Zemědělská doprava se odehrává po stávajících polních cestách, ale i po státní silnici 
procházející obcí. Je nutné navrhnout organizační opatření a zajistit doržování ustanovení 
Silničního zákona týkající se znečišťování silnic. Při současných majetkoprávních změnách 
v zemědělství, nelze uvažovat bez spekulací se směry rozvoje v oblasti zemědělských cest. 
Přesto lze však počítat se stabilizací  polních cest popř. s jejich rozšiřováním. 

  AKCE: ÚZEMNÍ PLÁN

  MÍSTO: VÝKLEKY

  BILANCE KLIDOVÉ DOPRAVY

OBJEKT JEDNOTKA

1 STÁNÍ 

NA JED

POČET 

JED. P
O

D
ÍL

 

% STÁNÍ 

KRÁTKOD. P
O

D
ÍL

 

% STÁNÍ 

DLOUHOD.

ODSTAVNÁ 

STÁNÍ

 obchodní jednotky m2 č.prod.pl. 20 80 70 3 30 1

 kulturní dům sedadlo 4 30 100 8 0 0

 rekreační centrum návštěvníci 10 150 100 15 0 0

 sportoviště návštěvníci 10 80 100 8 0 0

 hotel lůžko 4 50 0 0 100 13

Pk= 34 Pd= 14 Oo= 0

   Uplatnění koeficientů dle ČSN 736110:

              Ka= vliv stupně automobilizace  =                 1

                Kv= vliv velikosti sídelního útvaru =                 0,4

               Kp= vliv polohy řešeného území  =                 1

          Kd= vliv dělby dopravní práce =                 1

    CELKEM STÁNÍ:      N=Oo*Ka+(Pk+Pd)*Ka*Kv*Kp*Kd= 19
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F. CYKLOSTEZKY 

Stávající komunikace III/43613 a III/43618 jsou zavedeny do cykloturistické sítě okresu 
Přerov. 

G. ŽELEZNIČNÍ, LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA 

V širších územních vztazích se s vybudováním železniční trasy, letecké ani vodní dopravy 
na k.ú. Výkleky neuvažuje. 

H. HLUK SE SILNIČNÍ DOPRAVY 

Dle nařízení vlády č.502 /2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací jsou limitní hodnoty hluku ve venkovním prostoru stanoveny jako součet  základní 
hladiny hluku LAeq,T = 50dB a příslušné korekce: 

KOREKCE PRO STANOVENÍ HODNOT HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU 

ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ Korekce dB(A) 

Nemocnice – objekty 0 

Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území +5 

Výrobní zóny bez bydlení +20 

Pro noční dobu se užije další korekce –10 dB s výjimkou hluku ze železnice, kde se 
použije korekce –5 dB. 

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a 
v ochranném pásmu  drah se použije další korekce +5 dB. 

V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další 
korekci +12 dB. 

Z výše uvedeného plyne, že maximální přípustná hladina hluku z dopravy je pro obytnou 
zástavbu v blízkosti průjezdních úseků rovna 60dB ve dne a 50dB v noci. 
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2.12  TECHNICKÁ VYBAVENOST 

A. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

VÝCHOZÍ PODKLADY 

Výchozím podkladem pro zpracování územního plánu jsou: 

 mapové podklady řešeného území 

 Schválené ÚHZ pro SÚ Výkleky 

 Vlastní průzkumy na místě 1996-97 

 Souborné stanovisko ke konceptu řešení ÚPN Výkleky 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Výkleky se nachází v severní části okresu Přerov. Zastavěné území obce se 

rozkládá v údolí  potoka Kyjanka v nadmořské výšce 315-330 m n.m. 

Vzhledem k absenci komplexní splaškové kanalizace v obci je kvalita podzemní vody 

jednotlivých zdrojů ve většině případů nevyhovující. 

Moravská zemědělská a.s. Prosenice má vybudovaný vodojem, z kterého gravitačně 

zásobuje vlastní areál. 

V roce 1976 byly v obci prováděny hydrogeologické vrty za účelem zjištění a prověření 

možnosti vybudování vlastního zdroje pitné vody. Práce nebyly dokončeny. Rozbor kvality 
spodních vod nebyl v rámci ÚPD prováděn. 

Na jaře 2001 zpracovala firma Agroprojekt Olomouc dokumentaci pro vodohospodářské 

povolení. Návrh technického řešení zásobování obce Výkleky vychází z výše uvedené 
dokumentace. 

 Výstavba vodovodní sítě navazuje na stávající veřejný vodovod obce Velký Újezd okr. 

Olomouc. Vlastníkem a provozovatelem stávajícího vodovodu je obec Velký Újezd. Stávající 
vodovod zajišťuje těžbu vody ze zdrojů podzemní vody, akumulaci spotřební a protipožární 
vody, distribuci vody do dvou zásobních pásem vodovodu ZP 01 Velký Újezd a ZP 02 
Daskabát. Navrhovanou výstavbou se rozšiřuje spotřebiště vodovodu Velký Újezd o další 
zásobní pásmo ZP 03 Výkleky.  

V lednu 1999 byla vypracovaná TES - objednatel: Oderské podhůří, svazek obcí Výkleky, 
okres Přerov - řešící zásobování vodou obce Výkleky, Lazníky, Lazníčky – Svrčov, Tršice – 
Zákřov. Studie navrhuje zásobování uvedených obcí, eventuálně části obcí (Zákřov, Svrčov) 

výstavbou vodovodní gravitační distribuční sítě, navazující na stávající vodovodní síť v obci 

Velký Újezd - na distribuční síť zásobního pásma 01 – Velký Újezd. TES prokazuje reálnost 
záměru výstavby vodovodu, určuje základní technickoekonomické podmínky pro realizaci 
díla. Rozšiřuje stávající spotřebiště vodovodu Velký Újezd o zásobovací pásma: 

 ZP 03 – Výkleky 

 ZP 04 – Lazníky – Svrčov 

 ZP 05 – Lazníčky 

 ZP 06 – Tršice – Zákřov 

Stávající vodovod obce Velký Újezd má dostatečné kapacity pro připojení nově 

navrhovaných zásobních pásem. Vodním zdrojem vodovodu jsou tři trubní studny s celkovou 
vydatností 5,5 l/s. Těžená voda je dopravovaná ze zdrojů čerpáním na úpravnu vody. 
Úpravna vody je prováděna aerací, tlakovou filtrací a dezinfekcí. Úpravou vody se zajišťuje 
snížení koncentrace radonu, Fe a Mn, zajištění bakteriologické nezávadnosti vody. Upravená 
voda je dopravovaná čerpací stanicí do stávající vodovodní distribuční sítě, na kterou je 
připojen jako vodojem za spotřebištěm podzemní vodojem 2 x 400 m3, tj. 800 m3. 
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Vodovodní síť zásobních pásem je provedena z trub PVC tlakových DN 80 - 200 mm. Na 
vodovodní síť je připojeno zásobní pásmo Velký Újezd - 1030 obyvatel a zásobní pásmo 
Daskabát - 600 obyvatel. Zásobování z vodojemu je gravitační. Hladina vodojemu 420/415 m 
n.m. umožňuje gravitační zásobování vodou i v navrhovaných zásobních pásmech. 

Připojení navrhované distribuční sítě je provedeno na stávající distribuční řad 2-3 - DN 100 

mm na jižním okraji intravilánu obce Velký Újezd. V připojovacím uzlu je dosaženo 
provozního tlaku 0,56 MPa, tlak v tomto uzlu je regulován stávající redukcí tlaku na řadu 2-3. 
V místě připojení je navržena vodoměrná šachta měřící odběr vody nově připojených 
zásobních pásem. Od připojovacího uzlu pokračuje řad Ř4 extravilánovým územím směrem 
k obci Výkleky. Trasa řadu dále prochází zástavbou obce Vykleky. Po průchodu obcí řad 
povede extravilánovým územím do obce Lazníčky, projde obcí a povede extravilánovým 
územím do Zákřova, kde na konci zástavby končí. Ve Výklekách, Lazníčkách a Zákřově 
budou na páteřní řad připojené větevné ul. řady. Připojení Lazníků-Svrčova bude provedeno 
řadem navazujícím na páteřní řad pod obcí Výkleky. 

Nová vodovodní síť je navržena z trub PE DN 80 mm. Některé krátké uliční řady budou 

provedené z trub PE DN 50 mm. Řady DN 80 mm umožňují i dopravu požární vody. 
Konfigurace území podmiňuje, aby před obcí Výkleky byla na páteřním řadu osazena 
redukce tlaku. Redukcí tlaku se zajišťuje na síti provozní tlak v rozmezí od 0,25 MPa do 0,60 
MPa, tedy v tlakovém rozmezí odpovídajícím požadavkům ČSN. 

Tlakové poměry na řadu 2-3 při redukci tlaku : 

Kóta terénu   372,00 m  

Kóta čáry max. hydrostat. tlaku  420,00 m přetlak 0,48 MPa 

Kóta čáry minim. hydrostat. tlaku 415,00 m přetlak 0,43 MPa 

Kóta čáry max. provozního tlaku 419,00 m přetlak 0,47 MPa 

Kóta min. provozního tlaku 414,00 m přetlak 0,42 MPa 

Kóta tlaku za redukcí  410,00 m přetlak 0,38 MPa 

Tlakové poměry na řadu 2-3 v připojovacím uzlu  navrhovaného řadu Ř 4 

Kóta terénu   355,00 m  

Kóta max. čáry tlakové 410,00 m přetlak 0,55 MPa 

Kóta min. čáry tlakové 409,00 m přetlak 0,54 MPa 

Provozní tlaky jsou stanoveny pro průtok Qh. 

Vodovodní síť je dimenzovaná na průtok spotřebního množství Qh. Navržený profil 
hlavního řadu sítě DN 80 mm současně umožňuje odběr požární vody v množství 4,00 l.s-1. 
Kratší uliční řady jsou navrženy o profilu DN 50 mm, z těchto řadů se nepředpokládá odběr 
požární vody.  

Údaje o hydrostatickém tlaku v zásobním pásmu  03  : 

Zásobní pásmo   kóta území  přetlak MPa 

03 Výkleky 313,00 - 330,00 0,49 -  0,32 
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Potrubí a armatury   

Vodovodní síť bude provedena z trub PE – PN 10  DN 50 mm a PE PN 10 DN 80 mm. Na 
řadech DN 80 budou osazeny ve vzdálenostech stanovených ČSN požární hydranty DN 80 
mm.Nad obcí Výkleky bude na řadu 4 osazena armaturní šachta vybavená redukčními  
armaturami. Uzly sítě budou vybavené sekčními šoupátky se zemními soupravami. Na 
potrubí bude uložen identifikační vodič, nad potrubím ochranná folie. Na vodovodní sítí bude 
provedena tlaková zkouška předepsaná ČSN, vodovodní potrubí bude propláchnuto a 
dezinfikováno.  

Tlakové poměry na řadu 2 – 3 při redukci tlaku 

Kóta terénu 372,00 m 

Kóta čáry max. hydrostat. tlaku 420,00 m Přetlak 0,48 MPa 

Kóta čáry min. hydrostat. tlaku 415,00 m Přetlak 0,43 MPa 

Připojená zásobní pásma 

03        Výkleky 

04        Lazníky - Svrčov 

05        Lazníčky 

06        Tršice - Zákřov 

Spotřeba vody 

Qv – průměrná denní potřeba vody        70,31 m3/den 

Qm – maximální denní potřeba vody        98,41 m3/den 

Qh – maximální hodinová potřeba vody        2,05 l/s 

Qr – roční potřeba vody        25 663 m3/rok 

Kapacitní údaje stávajícího vodovodu Velký Újezd. 

Kapacita vodních zdrojů   5,50 l/s 

Kapacita úpravy vody   5,00 l/s 

Akumulační objem vodojemu   800 m3 

Celková délka vodovodní sítě   6 199 m3/rok 

Délka přivaděče do Daskabátu   1 555 m 

Denní kapacita vodovodu – průměr Qp  308,57 m3/den 

Denní kapacita vodovodu – maximum Qm  432,00  m3/den 

    Připojená zásobní pásma 01 – Velký Újezd 

 02 – Daskabát 

Potřeba vody stávajících zásobovacích pásem 

Pásmo 01 02 Celkem 

Qp – průměrná denní potřeba vody m3/den 158,08 78,00 236,08 

Qm – maximální denní potřeba vody m3/den 221,31 109,20 330,51 

Qh – maximální hodinová potřeba vody l/s 4,61 2,28 6,89 

Qr – roční potřeba vody m3/rok 57 699 28 470 86 169 

 



 

 

46 

Posouzení kapacity vodovodu Velký Újezd ve vztahu k plánované potřebě vody 

 Potřeba vody ZP 01 - 06 kapacita 

Qp – průměrná denní potřeba vody m3/den 306,39 308,57 

Qm – maximální denní potřeba vody m3/den 428,92 432,00 

Qh – maximální hodinová potřeba vody l/s 8,95 9,00 

Posouzení vodojemu Velký Újezd 

Akumulační obsah vodojemu je 2 x 400 m3=800 m3. Dle ČSN „vodojemy“ má minimální 
akumulační objem vodojemu dosahovat 60% potřeby Qm. Při maximální denní potřebě vody 
v zásobních pásmech 01 až 06 – Qm = 428,92 je nutná akumulace vody. Akumulační objem 
stávajícího vodojemu Velký Újezd je vyhovující. 

Celková délka vodovodní sítě navržená studií je 9 640 m, včetně přípojek 10 560 m. Síť je 
tvořena řady o DN 50 a 80 mm. Vodovod řešený studií má zajistit zásobování 567 obyvatel. 

Vodovod I. etapy zahrnuje výstavbu sítě v délce 4 380 m, tj. 46,3 % vodovodní sítě 
skupiny zásobních pásem 03 až 06. Vodovodem první etapy bude zajištěna dodávka vody 
pro ZP 03 Výkleky a jeho 270 obyvatel tj. 47,6% obyvatel skupiny zásobních pásem 03 až 
06, připojených na síť ZP 03 Výkleky. 

Kapacitní údaje navrhované stavby – zásobního pásma 03 

Průměrná denní potřeba vody Qp ZP 03 m3/den 35,10 

maximální denní potřeba vody Qm ZP 03 m3/den 49,14 

maximální hodinová potřeba vody l/s Qh ZP 03 l / s 1,02 

Potřeba požární vody Q pož l / s 4,00 

Roční potřeba vody Qr ZP 03 m3/rok 17 936 

Délka distribuční sítě – řadů  m 4 380 

Počet domovních přípojek  ks 75 

Délka veřejné části domovních přípojek  m 650 

Kapacita řadu Ř4 mezi připojovacím uzlem na distribuční síť ZP 01 Velký Újezd                        
a připojovacím uzlem distribuční sítě ZP 03 Výkleky (Řad 4 – km 0,00 – 1,760) 

Průměrná denní potřeba vody Qp ZP 03 - 06 m3/den 70,31 

maximální denní potřeba vody Qm ZP 03 - 06 m3/den 98,41 

maximální hodinová potřeba vody l/s Qh ZP 03  - 06 l / s 2,05 

Potřeba požární vody Q pož l / s 4,00 

Uvedená kapacita umožňuje připojení výhledových zásobovacích pásem ZP 04 – 06 na 
Řad 4. Navrhovaná distribuční síť ZP 03 a navazující pásma 04 – 06 budou provozována 
v tlakovém pásmu stávajícího, řídícího vodojemu VDJ Velký Újezd. Při navrhovaném využití 
akumulačního vodojemu VDJ Velký Újezd je však nutné zajistit, v rámci řešené úpravy, 
redukci tlaku na síti zásobních pásem ZP 03 – 06 tak, aby nebyl překročen maximální 
hydrostatický tlak 0,6 MPa. 
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B. KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

VÝCHOZÍ PODKLADY 
Výchozím podkladem pro zpracování územního plánu jsou: 

 mapové podklady řešeného území 

 SOMV Prosenice-Průzkumy a rozbory zpracované Stavoprojektem Olomouc  12/1988                               

 schválené ÚHZ pro SÚ Výkleky 

 souborné stanovisko ke konceptu řešení Územního plánu obce Výkleky 

 vlastní průzkumy na místě 1996 – 97 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V obci je vybudována kanalizační síť, odvádějící dešťové a splaškové vody, která je ve 

správě Obecního úřadu.Stávající kanalizační síť v obci je rozdělena na několik samostatných 
úseků, které jsou zaústěny do recipientu.Páteřní rozvody kanalizace jsou vedeny převážně 
podél komunikací, kde odvádějí ze silničních vpustí povrchové dešťové vody. Každá 
kanalizační výusť představuje pro recipient bodový zdroj znečištění.Rodinné domy a další 
objekty jsou odkanalizovány do žump na vyvážení, do přepadových septiků nebo přímo 
napojené na dešťovou kanalizaci. 

Fyzický stav kanalizace a její směrové a výškové uspořádání lze hodnotit z hlediska 

odvádění dešťových vod jako uspokojivé. Stávající systém odvádění dešťových vod 
z intravilánu i z extravilánu (retenční nádrže, meliorační zařízení, zaústění do kanalizace a 
do recipientů) je vyhovující. Při maximálních průtocích v recipientu (přívalové deště, prudké 
tání sněhu, povodně) velká voda zahlcuje kanalizační síť a rozlévá se. Výustní objekty je 
nutno opatřit žabími klapkami proti zpětnému vzdutí. 

Likvidace splaškových vod je řešena jak je uvedeno výše –do žump, jímek na vyvážení do 
přepadových septiků, které jsou napojeny na místní kanalizační síť nebo přímo do kanalizační 

sítě a recipientu. Septiky u rodinných domů zajišťují předčištění splaškových vod s účinností 
max. 30%. 

Stávající stoková síť je patrně z hlediska budoucího odvádění splaškových vod na účinnou 

ČOV nepoužitelná (mnoho dílčích úseků, spádové a výškové rozdíly). 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 

Dešťové odpadní vody – v zastavěném území 
Výpočet množství dešťových odpadních vod je proveden dle ČSN 73 67 01: 

Q = Y x S x q 

Kde: Y ………… odtokový koeficient pro různé kategorie zastavění 0,1-0,4 

        S ………… odvodňovaná plocha v ha ………………………….. ..35 ha 

        Q ………… intenzita přívalového 15 min. deště dle Trupla  

                           Pro      n = 0,5     q = 150 l/s/ha 

        Q     =        0,15 – 0,4 x 35 x 150 = 790 – 2100 l/s 

Splaškové vody 
Technická koncepce stavby : Vychází z dokumentace zpracované Agroprojektem Olomouc 

v roce 2001.Likvidace splaškových vod je navržena tlakovou kanalizací, tlaková kanalizační 
síť  je větevná. Kmenový výtlačný řad bude veden středem zástavby obce, souběžně se 
stávajícími sítěmi  plynovodu, vodovodu a dešťové kanalizace. Kmenovým řadem jsou 
produkované odpadní vody dopravované na ČOV situovanou v blízkosti recipientu t.j. toku 
Kyjanka, jižně obce. Na  kmenový řad budou navazovat uliční sběrné větve. Na kmenový řad 
i uliční větve  navazují výtlaky veřejných čerpacích jímek. Na jímky navazují gravitační 
kanalizační přípojky jednotlivých nemovitostí. Jímky budou vybaveny čerpadly s automatikou 
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o výkonu 0,7 l/s , H 70 – 100 m. Výtlačné potrubí je provedeno z trub polyetylenových PN 10. 
Kmenový řad o DN 80 – 100 mm, uliční řady o profilu DN 80 mm. Výtlaky jímek jsou 
provedené z potrubí DN 50 mm. Potrubí bude založeno v min. hloubce 1,30 m po terénem. 
Hloubka založení bude vázaná na uložení vedení plynovodu, vodovodu a dešťové 
kanalizace. 

Čerpací jímky jsou navržené z vodotěsných šachtových prefabrikovaných prvků,skruží . 

Střední hloubka šachet  bude cca 2,50 m .  Vstup do šachet bude kryt litinovým poklopem . V 
šachtách bude osazeno kalové čerpadlo, nerezové provozní potrubí , část zařízení 
automatiky .  

Čistírna odpadních vod  / ČOV / : 

Odpadní vody splaškové budou čištěny na obecní ČOV.ČOV je situovaná na levém břehu 
toku Kyjanka, 300 m od jižního okraje zástavby obce, těsně nad soutokem Kyjanky s tokem 
Říka. ČOV má kapacitu odpovídající hydraulickému a látkovému zatížení 300 EO. Jedná se 
o mechanicko biologickou ČOV s vyrovnávací nádrží. 

 

Kapacitní údaje stavby  

Počet připojených ekvivalentních obyvatel  EO   300 

Produkce splaškových vod na obyvatele q spec – l/den. 150 

Počet stávajících nemovitostí k připojení na kanalizaci  110 

Počet výhledových přípojek připojení  na kanalizaci 130 

Produkce odpadních, splaškových vod  Q 24-m3/d 45 

Produkce odpadních  splaškových vod  Q m –m3/d 63 

Max. hodinová produkce splaškových vod Qh –l/s 3,21 

Roční produkce odpadních splaškových vod Q r – m3/rok 16425 

 

Produkované znečištění kg/den  kg/rok koncentrace při Q 24 

BSK 5 18 6570 400 

CHSK 36 13140 800 

NL usaditelných 12 4380 266,6  

N celk. 3,3 990 73 

P celk. 0,69 248,4  15  

Požadované čistící účinky ČOV 

Pro velikost zdroje znečištění do 500 EO jsou stanoveny maxim. přípustné ukazatele 
znečištění vod (pro prosté vzorky odpadních vod) dle vládního nařízení 82/1999 Sb.  

ČOV má kapacitu odpovídající hydraulickému a látkovému zatížení 300 EO. Je tvořena 
vyrovnávací želbet.nádrží o objemu 20 m3, provzdušňovanou, vybavenou záchytným košem 
na shrabky. Návrh vyrovnávací nádrže je podmíněn tím, že odpadní vody do nádrže budou 
dopravované tlakovou kanalizací. ČOV je dále navržena jako mechanicko –biologická ČOV.  

Pro ČOV je stanoveno pásmo ochrany prostředí dle TNV 756011. Tento předpis stanoví 
pro ČOV do 500 EO s denním průtokem vyšším než 30m3 / den ochranné pásmo v šířce 
50m za předpokladu zakryté mechanické části čištění bez kalových polí a za předpokladu 
odvozu zahuštěných kalů k likvidaci dle zákona o odpadech. 
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C. VODNÍ TOKY 

V řešeném území obce Výkleky se nacházejí přírodní, částečně upravené vodní toky – 
Říka a Kyjanka. Vodní tok Říka je veden v hydrogeologickém pořadí pod číslem 4-10-03-128. 

Od severu přitéká do řešeného území vodoteč Kyjanka, která je pravobřežním přítokem 
vodoteče Říka. Tento potok je zařazen v kategorii melioračních neupravených přírodních 
toků. 

V západní části řešeného území je vybudován jeden suchý poldr  na meliorační svodnici 

(u chmelového hospodářství).Na vodoteči Kyjanka na severním okraji zastavěného území 
navrhujeme vybudovat další suchý poldr (dle VÚC) pro zachycení přívalových vod nad obcí. 
Další poldr navrhujeme vybudovat na pravostranném přítoku (meliorační svodnici) potoka 
Kyjanka (dle VÚC). 

 

D. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

VÝCHOZÍ PODKLADY 
Výchozím podkladem pro zpracování ÚPD jsou: 

 mapové podklady řešeného území 

 Projekt stavby – Plynofikace obcí Výkleky, Lazníky, Lazníčky, Zákřov, zprac. 
Agroprojekt Olomouc  

 Průzkumy a rozbory SOMV Prosenice, Výkleky zprac. v roce 1988 

 Vlastní průzkumy v řešeném území 

 Schválené ÚHZ 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Výkleky byla plynofikována - zásobována zemním plynem v roce 1996. V rodinných 

a bytových domech se topí po provedené plynofikaci převážně zemním plynem, ojediněle 
elektr. topením a pevnými palivy. Pro vaření a ohřev TUV je převážně zemního plynu, 
ojediněle propan-butanových lahví a elektrospotřebičů. 

 ROZVODNÁ VEDENÍ VTL PLYNU - REALIZOVÁNA V R. 1996 
 stávající vedení - jsou ve vyhovujícím stavu 

 rozšíření sítě VTL - v zájmovém území obce se nepředpokládá 

 Regulační stanice VTL/STL - realizována v r. 1996, kapacitně dostačující, 
nepředpokládá se rekonstrukce. Typ douřadá , jednostupňová o kapacitě 1 000m3 ZP/h. 
Pro regulační stanici VTL/STL je vybudována samostatná VTL přípojka ukončená v RS. 
Odtud pokračuje distribuční síť pro seskupení obcí Oderské podhůří – Výkleky, Lazníky, 
Lazníčky, Svrčov. 

 ROZVODNÁ VEDENÍ PLYNU 
 kompletní plynofikace stávajícího zastavěného území obcí Oderské podhůří byla 
provedena v r.1996 - 1997 

 distribuční síť je realizována z IPE SDR 11 jako středotlaká v tlakové hadině 0,3 MPa. 
Z obce Výkleky je veden dále propojovací STL řad do Lazník a Lazníček, Svrčova a 
Zákřova.  

VÝPOČET POTŘEBY PLYNU 
Výpočet potřeby plynu je převzat ze Zadání stavby – zpracoval Agroprojekt Olomouc 

(Souhrn potřeb zemního plynu pro plynofikací obcí – Výkleky, Lazníky, Lazníčky, Zákřov, 
Svrčov). 



 

 

50 

Seznam odběratelů kategorie VO 

Odběratel m3/hod m3/rok 

MZ a.s. Prosenice, stř. Výkleky 30 98.000 

Chmel. Středisko 290 196.400 

Velkoodběr celkem 320 294.400 

Seznam odběratelů v kategorii MO 

Odběratel m3/hod m3/rok 

MŠ + OÚ 6 20,000 

Prodejna 5 12,000 

Nákupní středisko 12 39,000 

Hotel 15 131,400 

Pohostinství 8 70,080 

Camping 3 26,280 

Maloodběr celkem 49 299,360 

Seznam odběratelů kategorie obyvatelstva 
Počet obyvatel Spotřeba 

 m3 /hod m3/rok 

do 1000 obyvatel 2,0 2.800 

Výpočet pro 330 odběratelů z toho 70% - 231 

 462 646.800 

Rekapitulace - Úhrnná potřeba zemního plynu zatěžující plyn. síť 
Způsob Počet odběratelů Spotřeba ZP 

m3 /hod m3/rok 

velkoodběr 2 320 294,400 

maloodběr 7 49 299,360 

obyvatelstvo 231 462 646,800 

Celkem 240 831 1240,560 
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E. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

ELEKTROROZVODY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Podkladem  pro  zpracování návrhu územního plánu obce Výkleky byl předchozí  

upravený koncept konzultovaný před zahájením prací na SME Přerov. Obec  Výkleky je 

zásobovaná elektrickou energií prostřednictvím odbočky z linky VN 22 kV  č.41. Z tohoto 

vedení je u obce Velký Újezd odbočka směr Výkleky. Z této odbočky jsou napájeny všechny 
distribuční a velkoodběratelské trafostanice. Stávající  napájecí linka je v dobrém technickém 
stavu   a  svým  průřezen  a provedením odpovídá současným  i  výhledovým  nárokům  na  
odběr  elektrické energie.  

Transformační stanice pro kamenolom je připojena ze stávajícího venkovního vedení 

kabelem VN22 kV.  

Výkonová bilance spotřeby el.energie 
V obci je provedena plynofikace, nepředpokládá se využití elektrické energie pro 

elektrické vytápění.   

Počet bytů stávajících   78 bj 

Počet bytů na konci návrhového období  102 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 61 bj x 1,6 kVA =   98,0 kVA 

30 % kategorie B2 31 bj x 2,6 kVA =   81,0 kVA 

10 % kategorie C1 10 bj x 10  kVA =  100,0 kVA 

Celkem 276,0 kVA 

Občanská vybavenost 30 % =   63,0 kVA 

Chatová oblast =   50,0 kVA  

Rezerva =   50,0 kVA 

Celkem 439,0 kVA 

Při zatížení transformátoru  na 85 % a předpokládaném účiníku 0,9 je potřebný  výkon na 
straně distribučních trafostanic  574 kVA. Z  výše  uvedeného  vyplývá,   že  nárůst  spotřeby 
elektrické   energie   ke konci návrhového období je možno zajistit pouze výměnou stávající 
transformačních jednotek 160 kVA za 250 kVA a výstavbou nových transformoven u lokalit 
BV19 a BV20. Tento návrh byl konzultován se zástupci SME a vyhovuje předpokládanému 
rozšíření stávající energetické sítě, novému návrhu obytné zástavby a občanské 
vybavenosti.  

Soupis transformačních stanic 
Transformační stanice distribuční   

TS-1 355001 Žilina 160 kVA 

TS-2 355002 Žilina 160 kVA 

TS-nová  Žilina 250 kVA lokalita BV19 

TS-nová  Žilina 160 kVA lokalita BV20 

Transformační stanice velkoodběratelské   

TS-3 355003ZD Žilina 100 kVA 

TS-4 355301 kamenolom zděná 160 kVA 

 



 

 

52 

Rozvody NN  jsou provedeny v obci  Výkleky převážně  venkovním  vedením, pouze ve 
středu obce jsou rozvody NN kabelovými rozvody. Celková rekonstrukce sítě NN a VO byla 
provedena v roce 1998. Při  výstavbě nové zástavby rodinných domků budou tyto objekty 
připojeny na kabelové vedení. Pouze nově navržené samostatně stojící objekty budou 
připojeny závěsnými kabely. V návrhovém období zůstanou zachovány páteřní rozvody NN 
podél hlavní komunikace.  

Veřejné osvětlení je řešeno samostatnými svítidly umístěnými na samostatných 
stožárech, částečně 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 UPNO bude síť veřejného osvětlení 
rozšiřována jako kabelová se samostatnými stožáry, tak aby vyhovovala ČSN 360400.  

OCHRANNÁ PÁSMA 
Jsou stanovena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné  

vzdálenosti, měřené kolmo  na vedení. U stávajících vedení jsou ochranná pásma určena 
vládním nařízením č. 80/1957 Sb. Ochranná pásma jsou v UPNO respektována. 

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 stanovena vyhláškou 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 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  
Do veřejně prospěšných staveb bude navržena výstavba venkovních vedení VN22 kV 

včetně výstavby transformačních stanic.  

 SPOJE A SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 Telefonizace - telefonní účastníci  obce Výkleky  patří do uzlového telefonního obvodu 

Přerov a jsou připojeni na vlastní digitální automatickou ústřednu. Rozvody v obci jsou 
provedeny převážně  zemními kabely. Pro  nově navrženou zástavbu budou rovněž 
budovány pouze kabelové rozvody. Rozšíření telefonizace obce bude řešeno na základě 
požadavků jednotlivých investorů.  

Dálkové kabely - řešeným územím prochází dálkové kabely ve správě Českého Telecomu  

-  přenosová  technika  pracoviště  Olomouc. Trasa stávajících rozvodů je v návrhu plně 
respektována. 

Radioreleové trasy - Řešeným územím neprocházejí radioreleové trasy ve správě 

Českých radiokomunikací Praha.  

Distribuce televizního signálu: distribuci  TV  signálu zajišťují následující TV vysílače 
 vysílač TV Brno - Kojál, pracující na:    

29 kanálu  -  ČT1, 9 kanálu  -  NOVA,   46 kanálu  -  ČT2 

 vysílač TV Zlín - Tlustá hora, pracující na: 

             22 kanálu  -  ČT1, 41 kanálu  -  NOVA,  51 kanálu  -  ČT2,  48 kanálu  -  Prima 
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F. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
Jedná se o obec menší velikosti nacházející se  v okrese Přerov. Výpočtová zimní  

venkovní teplota pro danou oblast je -15 0C, otopné období trvá 235 dní, průměrná zimní 
teplota + 3,90C. Zástavba obce je převážně tvořena vesnickými domky.  

ZDROJE TEPLA 
V obci nejsou dle zákona č.286/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (Zákon o ochraně ovzduší) zdroje větší jak 200 kW ( střední zdroje znečištění). 
Většina domků je vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je 
plynofikována.   

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 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)  

 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 75%, ostatní výše uvedené způsoby vytápění – 25%. 

G. NÁVRH KONCEPCE LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Sběr komunálního odpadu se provádí do odpadových kontejnerů a kuka nádob, odkud je 
odpad odvážen mimo řešené území. V obci je postupně zaváděn separovaný sběr do 
samostatných sběrných nádob, přičemž na skládku bude možné odvážet pouze 
nerecyklovatelný odpad. 

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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VÝPOČET MNOŽSTVÍ  
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 Z BYTOVÉHO FONDU 
Qd = N . 0,4 = 132,0 kg 

200,0 : 800 = 0,165 m3 

Qr = Qd . 365 = 60,225 m3/ rok 
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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. 

Likvidace odpadních vod – stávající způsob likvidace odpadních vod je nevyhovující. Obec 

dosud není odkanalizována v souladu se zájmy životního prostředí. Odpadní vody jsou 
vypouštěny do vodotečí a likvidovány v žumpách a septicích. Územní plán navrhuje 
vybudování stokové kanalizační sítě s přečerpáváním , vybudování sdružených čistíren 
odpadních vod a jedné čistírny centrální  v jižní části obce pod areálem hřiště. 

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

k doplnění rekreačních aktivit. Bude rozšířen areál přírodního koupaliště v zatopeném lomu a 
sice vybudováním hotelu, souvisejícího parkoviště a občerstvení. Lůžkovou kapacitu 
rekreačních zařízení doplní přestavba bývalého muničního skladu v jižní části obce na 
výletní restauraci. 

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. 

V řešeném území se nenacházejí žádné souvislé lesní masívy – ty jsou situovány až za 

severovýchodními hranicemi řešeného území (k.ú.Velký Újezd). Poblíž obce se nalézá 
několik rozptýlených menších lesíků s krajinotvornou a protierozní funkcí.Vzhledem k tomu, 
že z historického hlediska tyto lesy patřily obcím nebo soukromníkům, byl jejich stav vždy 
horší než u sousedních lesních komplexů náležících velkostatku Tršice a Veselíčko. Jejich 
původní skladba s dominantním zastoupením jedle, boru a místy i listnáčů byla časem 
změněna na převahu smrku (Picea abies). Maximální odhadnuté věkové stáří dřevin se 
pohybuje mezi 30-70 lety. 

Vliv na ovzduší – Výkleky 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 Výkleky je zpracován na základě požadavku vyhlášky 
č.135/2001 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.   

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 

ve Velkém Újezdě.  
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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 podle ustanovení § 108 ods. 2 písm. a, a odst. 3 stavebního 
zákona 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 uliční řad veřejné splaškové kanalizace viz. B.6  kanalizace, B.11 veřejně 
prospěšné stavby 

K2 centrální ČOV  91 

Veřejný vodovod 

V1 Napojení rozvojové plochy P1 1264, 15/2, 134/2 

V2 Napojení rozvojové plochy BV8 1270/2, 284, 70/2 

V3 Napojení objektu č.13 1306, 83/2, 14/2 

V4 Napojení rozvojové plochy BV15 1276/1, 1282/1 

V5 Napojení objektu č.155 593/1 

V6 Napojení rozvojové plochy S4 988/16, 1287 

Ochranné vodní nádrže - poldry 

TH2 Suchý poldr za severovýchodní hranicí obce 912, 896,1289 

TH3 Suchý poldr za severní hranicí obce 618,619/4,1291 

TH4 Suchý poldr za severozápadní hranicí obce 338,323,267,1292 

Elektrické vedení, trafostanice včetně napojení na stávající VN 

E1 TS pro zásob. východního okraje obce a plochy BV.20 988/1 

E2 TS pro zásob.severovýchod. okraje obce a plochy BV.19 988/46 

plynofikace 

L1 Napojení rozvojové plochy BV8 284, 1270/2, 70/2 

L2 Napojení objektu č.13 83/2, 1306, 14/2 

L3 Napojení rozvojové plochy BV.20 1037, 1045/6, 1045/8, 69, 1055 

L4 Napojení rozvojové plochy BV15 1276/1, 1282/1 

L5 Napojení objektu č.155 593/1 

Obslužné komunikace,chodníky 

D1 Napojení stávajícího hřiště 91,1304/4,1309/4 

D2 Propojení silnice směr Tršice a silnice směr Přerov  1304/3,4,33/2,1309/2,1309/1,1289,1308/1,
1308/3 

D3 Napojení rozvojové plochy BV.20 1259/1,1045/8,1059/3,1045/7,1045/6,69,10
45/5,1037 

D4 Napojení objektu č.13 1306,14/2,83/1,83/2,83/5 

D5 Napojení rozvojové plochy BV8 284,1270/2 

D6 Napojení rozvojové plochy BV15 1276/1,43,44 

D7 Napojení rozvojové plochy S4 988/16,1011,1287 

D8 Napojení navrhovaných zahrad na SV obce 988/13,988/14,1286 

D9 Náhrada účelové komunikace podél plochy BV 17 834/1,1284 

D10 Chodník v severovýchodní části obce 1286 

D11 Chodník podél návsi 1259/1,1045/8,85/1,18,85/2,1283 

Autobusová zastávka a záliv pro autobusy 

BUS1 Zastávka se zálivem směr Lipník n/B 1283,4,65 
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 2.16  FOTODOKUMENTACE 
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2.17  DOKLADY 
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PŘÍLOHA Č.1 - POPIS BIOCENTER, BIOKORIDORŮ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ 
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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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1. PROSTOR NÁVSI PODÉL SILNICE III. TŘÍDY 

2. OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – POŽÁRNÍ ZBROJNICE, MŠ, OBECNÍ ÚŘAD, NAVRŽENÁ 
VÝLETNÍ RESTAURACE V MÍSTĚ BÝVALÉHO MUNIČNÍHO SKLADU 

3. PROSTOR NÁVSI PODÉL SILNICE III. TŘÍDY – MÍSTO PRO NOVOU ZASTÁVKU, KAMENNÝ MOST, 
PŮVODNÍ AUTOBUSVÁ ZASTÁVKA 

4. AREÁL ZATOPENÉHO LOMU S PARKOVIŠTĚM 

5. AREÁL BYTOVEK NA SEVERNÍM OKRAJI OBCE 

6. OKRAJOVÉ ČÁSTI OBCE – JIH,SEVER, ZÁPAD 

7. LOKALITY PRO VÝSTAVBU RD – VÝHLED, BV 8 , BV 20  

8. LOKALITA PRO VÝSTAVBU 5 RD - BV 19 

 

 


