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I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Návrh územního plánu obce Podolí  se zpracovává na základě smlouvy o dílo č. 9/98 z 11.12.1998 
uzavřené mezi objednavatelem - Okresní úřad Přerov  a zhotovitelem Ing. arch. Vandou Ciznerovou 
autorizovaným architektem ČKA 01013, Labská 25, 625 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování  územního plánu obce Podolí  na základě zákona 
č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
O územním plánování a stavebním řádu v platném znění  a podle vyhlášky č. 131/1998 Sb. O územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. 

V první etapě zhotovitel provedl průzkumy a rozbory a jako jejich součást vypracoval výkres limitů 
využití území. Na jejich základě pořizovatel sestavil  Zadání pro zpracování územního plánu obce 
Podolí (dále jen Zadání) a tento návrh projednal podle ust. § 20 stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Zadání bylo schváleno na zasedání obecního zastupitelstva v Podolí, konaném 
dne 11. 1. 2000. 

Koncept územního plánu obce Podolí byl zhotovitelem předán k projednání v červnu 2000. Řeší 
katastrální  území Podolí u Přerova, které je současně jejím správním územím. Návrhové období 
závazné části je do roku 2015. 

Souborné stanovisko ke konceptu řešení územního plánu obce schválilo Zastupitelstvo obce Podolí 
usnesením č.22 na svém zasedání, konaném dne 26.2. 2001. 

MAPOVÉ PODKLADY 

Návrh územního plánu obce Podolí je zpracován nad digitální odvozeninou státního mapového 
podkladu, jejíž vyhotovení bylo zajištěno u firmy ZK - Brno s.r.o. 

Grafické zpracování zakázky bylo provedeno na počítači v prostředí grafického programu MicroStation 
ve formátu DGN. Mapový podklad (polohopis a výškopis) byl vyhotoven vektorizováním 
naskenovaných katastrálních map měřítka 1 : 2880 a státního mapového díla v měřítku 1 : 5 000 
v souladu s předpisem pro DKM (digitální katastrální mapu). Detailní popis dalších vytvořených 
souborů a sestavení vyplotrovaných výkresů je v informačním dokumentu, který bude odevzdán spolu 
s výkresovými soubory. 

Zjištěné nesoulady s mapovými podklady byly zakresleny podle podkladu stavebního úřadu a na 
základě průzkumů. Ve výkresu jsou označeny jako reambulované objekty. Původní parcelace v části 
bezprostředně navazující na současně zastavěné území je součástí dokladové části konceptu 
územního plánu. Parcely č. 183 a 184, které jsou v mapových podkladech (nad kterými je návrh 
zpracován) součástí honu p. č. 186 jsou zakresleny jako reambulované. 

OSTATNÍ PODKLADY 

 Územní plán velkého územního celku Olomoucká aglomerace - Terplan Praha 01/97, schváleno 
usnesením vlády č. 422 ze dne 16. července 1997. 

 Územní technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability 
ČR, MMR ČR, MŽP ČR 1996. 

 Program rozvoje okresu Přerov, III. etapa (Garep Brno, s.r.o., 05/99) 

 Statistické údaje:  

 a) údaje z publikace „Obce v číslech okres Přerov“, Okresní oddělení ČSÚ v Přerově, 

 b) údaje z publikace „Malý lexikon obcí České republiky 1995“. 

 Státní seznam nemovitých kulturních památek okresu Přerov, stav k 1.1.1988. 

 Seznam nemovitých kulturních památek místního významu. 

 Odvozená mapa radonového rizika okresu Přerov, měřítko 1 : 25 000, Univerzita Palackého 
v Olomouci 1997, zpracováno v ECO - GIS Centru Jaromír Demek, Vít Voženílek. 

 Podklady pro technickou infrastrukturu (uvedeny v kapitole G. Návrh koncepce dopravy, 
technického vybavení a nakládání s odpady). 

 Generel územního systému ekologické stability (Ing. Kolářová a spol., Brno 1992). 

 Vlastivěda Moravská - Přerovsko. 

 Územní plán obce Hradčany, Alfaprojekt Přerov, 1998. 

 Územní plán obce Tučín (Alfaprojekt 12/1992). 

 Podklady Přerovského pracoviště Ústavu památkové péče. 
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A.  Hlavní cíle řešení 
Hlavní cíle návrhu územního plánu obce jsou: 
 stanovení urbanistické koncepce, 

 určení základní regulace území 

 vymezení hranice zastavitelného území 

 řešení přípustného, nepřípustného a případně podmíněného funkčního využití ploch a jejich 
uspořádání 

B. Zhodnocení dříve zpracované a schválené 

územně-plánovací dokumentace (ÚPD) 

ÚPD NA ÚROVNI VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU 

Řešené území z hlediska širších vztahů je součástí území, řešeného územním plánem velkého 
územního celku Olomoucké aglomerace (Terplan Praha 01/1997), který byl schválen usnesením vlády 
č. 422 ze dne 16. 7. 1997 a jeho závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16. 7. 
1997. Územní plán obce Podolí, který je navazující územně plánovací dokumentací, bude toto řešení 
respektovat.  

Odlišnosti od územního plánu VÚC Olomoucká aglomerace: 

 osa regionálního biokoridoru RK 1539 byla po konzultaci s referátem životního prostředí okresního     
úřadu Přerov upřesněna. 

Byl zpracován „Program rozvoje okresu Přerov - III. etapa“ (Garep s.r.o., Brno, 05/99). Pro obec Podolí 
z tohoto programu nevyplývají konkrétní požadavky, mající vliv na územně plánovací dokumentaci, 
mimo obecnou část, dopravní a technickou infrastrukturu a oblast rozvoje kulturní krajiny, zemědělství 
a venkova a zlepšení stavu životního prostředí, které jsou řešeny územním plánem v jednotlivých 
oddílech odpovídajícím způsobem. 

ÚPD NA ÚROVNI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  

Pro obec Podolí byl zpracován Koncept územního plánu sídelního útvaru Podolí (Alfaprojekt Olomouc, 
02/1992), práce byly ukončeny souborným stanoviskem pořizovatele v roce 1993, dále nebylo 
pokračováno. Využitelnost  je orientační, záměry zde uvedené jsou překonány. 

C. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska 

ke konceptu územního plánu obce 
Souborné stanovisko pro zpracování územního plánu obce bylo splněno. K odchylkám nebo změnám 
došlo v následujících bodech (označení bodů podle číslování v Souborném stanovisku): 

ad 5 - Ochrana přírody a krajiny  

Byl upraven tvar navrhovaného plošného interakčního prvku IP 18 . Úprava nebyla v požadavcích 
„Souborného stanoviska“, byla dohodnuta při projednávání návrhu územního plánu. Rozšíření 
zalesnění v místní trati Debřa od Pavlovic je navrženo jako součást IP 21, rozšíření zalesnění v místní 
trati Kopaniny u obrázka je označeno jako plošný interakční prvek IP 29.  

ad 5 - ZPF 

Z důvodu přemístění kořenové čistírny odpadních vod do jiné polohy (za remízek) dochází 
k minimálnímu záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 



II.    ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A.  Vymezení řešeného území 

Řešeným územím návrhu územního plánu obce Podolí je správní území obce Podolí, které je 
současně vymezeno katastrálním územím Podolí u Přerova. 

Plocha řešeného území v souhrnu činí 214 ha. Takto vymezené území je doloženo v měřítku 1 : 5 000 
ve výkresu č.2 - Hlavní výkres, dále je v měřítku 1 : 5 000 doložen výkres č.6 - 8 Veřejně prospěšné 
stavby, ÚSES a zábor ZPFa pozemků určených k plnění funkce lesa. Zastavěné území obce a jeho 
nebližší okolí je doloženo v měřítku 1 : 2000 ve výkresu č. 2a, 3 - 5 Komplexní urbanistický návrh, 
Doprava,  Vodní hospodářství, Energetika, telekomunikace. 

B.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

a ochrany hodnot území 

B. 1. Přírodní podmínky 

GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Katastr Podolí se rozkládá v geomorfologickém celku nazvaném Podbeskydská pahorkatina (podcelek 
Kelčská pahorkatina, okrsek Tučínská pahorkatina). 

Území je budováno převážně starotřetihorními (paleogénními) sedimenty podslezské jednotky 
flyšového karpatského příkrovu (jílovce s vložkami pískovců) a jejich zvětralinami, v jižní a východní 
části katastru překrytými nezpevněnými sedimenty mladotřetihorního (neogénního) až čtvrtohorního 
stáří (zejména vápnitými jíly, méně sprašemi, hlínami, štěrky, písky). 

Pro reliéf území jsou charakteristické protáhlé ploché hřbety, obklopující široce rozevřené a nepříliš 
hluboké údolí Podolského potoka. 

PŮDNÍ POMĚRY 

V půdním pokryvu převažují luvizemě (illimerizované půdy), v západní a jižní části katastru přecházející 
v hnědozemě. V podmáčeném dně údolí Podolského potoka se vytvořily glejové fluvizemě (nivní 
půdy). 

KLIMATICKÉ POMĚRY  

Řešené území se nachází dle Mapy klimatických oblastí Československa (Geografický ústav ČSAV, 
1971) v teplé klimatické oblasti T2. 

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5°C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou 
teplotou cca 18,5 až 19°C, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou -2 až -2,5°C. 

Roční úhrn srážek činí v dlouhodobém průměru přibližně 650 mm. V posledních letech se ovšem roční 
úhrny srážek pohybují hluboko pod tímto průměrem. Nejvíce srážek spadne v letním období (červen - 
srpen), nejméně na přelomu zimy a jara (leden - březen). 

Charakteristiky proudění vzduchu jsou ovlivňovány reliéfem, takže dochází k místním změnám 
proudění vůči globální cirkulaci, vyznačující se převládajícím severozápadním směrem větru. 
Modifikace proudění vzduchu vlivem reliéfu ovšem není možno vzhledem k absenci sítě měřících 
stanic nikterak blíže posoudit. 
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Typickým jevem je tvorba místních teplotních inverzí, vázaných na radiační typ počasí (jasno 
a bezvětří), kdy se chladný vzduch stékající z odlesněných svahů hromadí v údolních polohách 
při Podolském potoce. 

HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Podolský katastr přísluší celý do povodí Moštěnky. Říční síť tvoří pouze Podolský potok a jeho krátký 
levostranný přítok z východní části katastru. Oba toky pramení přímo v katastru a jsou tudíž jen málo 
vodné. 

Rozložení průtoků je v průběhu roku přirozeně rozkolísané. Obecně nejvíce vody odteče v jarních 
měsících, nejméně koncem léta a na podzim. 

Oběh podzemních vod je vázán zejména na polohy propustných štěrků a písků v neogenních 
sedimentech. 

BIOGEOGRAFICKÉ POMĚRY 

Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území nachází 
v karpatské podprovincii biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, v západní části 
Hranického bioregionu. 

Regionálně fytogeografické členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) řadí území 
do fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum, zastoupeného fytogeografickým okresem 
Moravská brána. Z fytogeografických vegetačních stupňů je zastoupen pouze stupeň kolinní 
(pahorkatinný). 

Dle Geobotanické mapy ČSSR vydané Botanickým ústavem ČSAV (1970) tvořily původní vegetaci 
převážně dubohabrové háje. Podolský potok byl lemován olšinami a jaseninami. 

SESUVNÁ ÚZEMÍ 

V zájmovém území podle podkladu ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace není registrováno sesuvné 
území. Vlivem vodní či větrné eroze může dojít k sesuvům. 

RADONOVÉ RIZIKO 

Podle podkladů map velkého měřítka se na katastrálním území nevyskytuje lokalita s vysokým 
přirozeným zatížením, celé katastrální území se podle těchto podkladů nachází v kategorii velmi 
nízkého radonového rizika. Pro podrobné posouzení pro stavební činnost je však potřebné ověření 
přímým měřením. 

B. 2. Širší územní vztahy 

SPRÁVNÍ VZTAHY 

Jedná se o obec ležící 6,5 km východně od města Přerova, kam spáduje  za vyšší občanskou 
vybaveností i za pracovními příležitostmi. Katastrálně sousedí s obcemi Želatovice, Tučín, Pavlovice 
u Přerova, Hradčany a Čechy. Zemědělskou půdu na katastru obdělává „Agras Želatovice“. Řešené 
území je součástí Olomoucké aglomerace. Z hlediska nadřazených systémů se jedná o okrajovou 
polohu, bez nadřazených liniových staveb a záměrů (s výjimkou existujících liniových staveb technické 
infrastruktury). 

DOPRAVNÍ VZTAHY 

Katastrálním územím obce prochází silnice III/01860 Želatovice - Podolí a na jižní hranici katastru 
silnice II/150 Votice - Havlíčkův brod - Prostějov - Valašské Meziříčí (původně I/18). 

Železniční trať katastrem neprochází. Západně katastru obce v Přerově je vedeno těleso železniční 
tratě  č.331 Přerov - Brno, které se křižuje s tratí č. 330 Přerov - Břeclav a č. 270 Praha - Bohumín. 

Trasa VRT se v zájmovém území obce neprojeví, je vedena mimo.  
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Katastr obce je ovlivňován leteckou dopravou letiště Přerov. Toto letiště funguje v současné době jako 
letecká základna Bochoř pro provoz vrtulníků a provoz klasických letadel dle potřeby vojenských 
leteckých opraven. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Obec je plynofikována. Distribuční síť je provozována v tlakové hladině 100 kPa z regulační stanice RS 
Q 1 200 Želatovice. Katastrem obce Podolí prochází VVTL DN 700, PN 64 a VTL DN 150 PN 40 č.642 
Čechy - obec. 

Území obce Podolí je v současné době napájeno z venkovního vedení VN 22 kV č. 45, s napěťovou 
hladinou 22 kV, 50 Hz. 

Obec Podolí je v současné době zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu vybudovaného 
v roce 1980. Jedná se o skupinový vodovod Přerov. 

V části obce Podolí je stávající jednotná kanalizace. Do kanalizace je napojeno 50% obyvatel obce, 
zbývající část má septiky či žumpy s odvozem. Do kanalizace je napojena i odvodňovací drenáž. 
Stávající kanalizace z velké části neodpovídá ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

B. 3. Urbanizační předpoklady 

Katastrální území obce je protáhlého tvaru ve směru severovýchod - jihozápad. Vlastní obec leží 
ve střední části katastru. Téměř 92 % katastru je pokryta zemědělskou půdou, převážně ornou půdou.  

Podolí je dopravně obslouženo st. silnicí  III/01860, jejíž průtah obcí je veden ve směru východ - západ 
a je základním dopravním skeletem. St. silnice je historickou dopravní trasou, vzniklou v souvislosti 
se vznikem obce  středověkou kolonizací v prostorově uzavřené terénní proláklině jako návesní ves. 
Systém místních komunikací je velmi jednoduchý a je plně navázán na st. silnici III/01860. 

V současně zastavěném území obce jsou plochy vhodné k zastavění rodinnými domy, jejich využití je 
však  omezeno majetkoprávní vztahy.   

Historicky došlo k postupnému vymístění občanské vybavenosti z původní návsi do jihovýchodní části 
obce. 

Zemědělská výroba a podnikatelské aktivity se v obci nenacházejí. 

Vzhledem k blízkosti města Přerova, územním rezervám ploch pro bydlení má obec předpoklady 
územního rozvoje. 

B. 4. Ochrana památek 

V území souvisí jednak s respektováním evidovaných a neevidovaných stavebních památek 

a s respektováním charakteru dosavadní zástavby obce a to jak z hlediska architektonických forem, 

tak z hlediska urbanistického vývoje obce. 

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Při veškerých zemních 
pracích je nutno zajistit možnost záchranného archeologického výzkumu, alespoň formou dozoru. 
Na katastru se nade vsí nachází hrob kultury se šňůrkovou keramikou. O lokalitě existují pouze 
písemné zmínky - nelze zakreslit. 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  

PAMÁTKY ZAPSANÉ V STÁTNÍM SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK 

V řešeném území nejsou žádné evidovány. 



PODOLÍ 11 

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Památky místního významu jsou evidovány viz Chyba! Neznámý argument přepínače. a zakresleny 
ve výkresu č. 2a Komplexní urbanistický návrh -1 : 2 000. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Seznam nemovitých kulturních památek  místního významu 
(podklady Přerovského pracoviště Ústavu památkové péče) 

Označení Název Místo 

1 kaple sv. Cyrila a Metoděje na návsi 

2 pomník obětem I. světové války s pamětní 
deskou A. Karasovi, který padl v roce 1945 

na návsi 

3 památník osvobození park před budovami č.p. 33 a 34 

 

V návrhu územního plánu obce doporučujeme k zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek 
místního významu níže uvedené kříže. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Kříže doporučené k zapsání do seznamu nemovitých kulturních 
památek  místního významu  

Označení Název Místo 

4 kříž hřbitov  
(podnět obce při průzkumech a rozborech) 

5 kříž u Metelkových - příjezd od Želatovic  
(podnět při průzkumech a rozborech) 

 

B. 5.  Požadavky vyplývající ze základních demografických, 
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů 

Statistické údaje dokládají pokles přírůstku obyvatel. Jedná se o typický jev pro většinu území ČR. 
Nárůst obyvatel lze předpokládat pouze na základě možnosti výstavby nových bytových jednotek, ale 
rozvoj bytové výstavby bude silně ovlivněn  majetkoprávními vztahy a ekonomickou situací. 

Aktuální počet obyvatel v obci Podolí je 173 obyvatel. Výhledový počet obyvatel  do roku 2015 
předpokládáme maximálně 190 obyvatel. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Trvale bydlící obyvatelstvo (1869 - 1991) 

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 

Počet 146 186 253 212 228 230 224 173 

 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Struktura trvale bydlícího obyvatelstva  (rok 1991) 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo  Průměrný věk Index stáří 

96 41,5 1,75 

 

Potřeba nové výstavby je v současné době minimální. Většinou jde o odstranění nechtěného soužití 
dvou generací a zlepšení malého plošného standardu (m

2
/ osobu). 

Žádné další požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů 
obce nejsou. 
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B. 6. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí 

OVZDUŠÍ 

Velký význam pro kvalitu ovzduší v obci má provětrávání území, ovlivňující rozptyl emisí z místních 
zdrojů. V Podolí se může projevovat zhoršené provětrávání zejména při směrech proudění kolmých 
na průběh údolí místního potoka. Negativní vliv na rozptyl emisí mají též inverze. 

Kvalita ovzduší v Podolí se podstatně zlepšila po plynofikaci  lokálních topenišť.  

Liniovým, celkově však ne příliš významným zdrojem znečištění je silniční doprava (výfukové plyny 
a prašnost z vozovek). 

V předjarním a jarním období bývá občasným problémem prašnost z polí, související s působením 
větrné eroze.  

Za určitých meteorologických podmínek obtěžuje obec výrazný zápach z řízené skládky, která 
se nachází na vedlejším katastru Hradčan.   

Zdrojem zápachu je i chov skotu v zastavěné části obce. Orientačně vypočtené pásmo hygienické 
ochrany činí 28 m od imisního středu a zasahuje dva sousední objekty.  

Územní plán obce nenavrhuje žádná speciální opatření ke zlepšení kvality ovzduší v obci. V případě 
zařízení pro chov hospodářských zvířat je třeba dodržovat ustanovení zákona č. 309/91 Sb. v platném 
znění a vyhlášky č. 211/97 Sb. k tomuto zákonu.  

VODA 

Kvalita povrchových a podzemních vod je v řešeném území plošně snižována zejména vlivem smyvu 

půdních částic a průsaků nežádoucích chemických látek z pozemků orné půdy a nezabezpečených 

hnojišť. 

Podolský potok je znečišťován též komunálními odpadními vodami vypouštěnými do jeho koryta. 

Potenciálními zdroji kontaminace vod jsou skládky (i staré) a silniční doprava. 

Snížení kvality vody v Podolském potoce souvisí i s narušením jeho přirozených samočisticích 

schopností vlivem regulace koryta a likvidace břehové dřevinné vegetace.  

Základní řešení problematiky znečištění povrchových a podzemních vod jsou následující: 

 pomocí vytvoření kanalizačního systému napojeného na čistírnu odpadních vod snížit míru 

znečišťování Podolského potoka komunálními odpadními vodami na minimum, 

 nepřipustit zakládání hnojišť řádně nezabezpečených proti únikům nežádoucích látek, 

 při pozemkových úpravách požadovat realizaci protierozních opatření, zabraňujících smyvu 

ze zemědělské půdy do vodotečí, 

 revitalizačními opatřeními posílit samočisticí schopnosti Podolského potoka. 

PŮDA 

V místech s trvalým vegetačním krytem je půda ušetřena přímých negativních vlivů rozsáhlejšího rázu. 

Velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy jsou v různé míře postižené vodní erozí (nejvíce 

patrně ve svažitých partiích jihozápadní části katastru) a větrnou erozí (především v otevřených 

hřbetních a svahových partiích). Míra aktuálního působení eroze závisí na řadě faktorů (zejména 

na sklonu a délce svahu, charakteru půdy, způsobu obhospodařování, druhu pěstované plodiny, 

intenzitě a délce srážek a podílu a rozmístění trvalé vegetace v krajině) a nelze ji tudíž bez podrobných 

analýz detailněji specifikovat.  

Hlavním nástrojem hlubšího rozboru problematiky půdní eroze a případných způsobů jejího řešení jsou 
komplexní pozemkové úpravy. K účinným protierozním opatřením patří zejména: 
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 rozčlenění erozí ohrožených scelených pozemků na pozemky menší, oseté či osázené různými 
plodinami a orané v různých směrech, 

 členění ploch orné půdy pásy trvalé vegetace, mezemi a komunikacemi, 

 důsledné vyloučení okopanin z erozí ohrožených pozemků, 

 zatravnění či zalesnění svažitých, výrazně erozně ohrožených pozemků či jejich částí. 

Je navržena krajinná zeleň na erozně ohrožených svazích z východní strany obce, která je ovšem 
vzhledem k potenciálnímu nebezpečí sesuvů podmíněna zpracováním inženýrsko - geologického 
posudku. Potřeba protierozní ochrany území se též promítá v situování řady prvků územního systému 
ekologické stability (ÚSES)  tak, aby vedle ekologických funkcí plnily i funkce protierozní. 

Možným závažným problémem, který ovšem nelze bez speciálních analýz přesněji identifikovat, je 

zatížení půd toxickými látkami. Ke vstupu toxických látek do půdy docházelo a nadále může docházet 

zejména vlivem:  

 používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem persistentních toxických látek,  

 používání průmyslových hnojiv s obsahem toxických látek (např. kadmia),  

 spadu z ovzduší (např. v okolí silnic či dálkovým přenosem).  

Je třeba omezit používání přípravků, jež obsahují toxické persistentní látky, na minimum, v případě 

existence jiných funkčně obdobných prostředků je vůbec nepoužívat. 

AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY, VEGETAČNÍ KRYT, KOSTRA EKOLOGICKÉ 

STABILITY 

Řešené území má charakter kulturní krajiny, výrazně ovlivněné lidskou činností (především 
zemědělstvím, méně např. stavebními aktivitami).  

Dnešní podobu krajiny podstatně ovlivnila intenzifikace zemědělství - odlesnění,  scelování pozemků, 
chemizace, velkoplošné odvodnění. K nejvýraznějším negativním projevům intenzifikace zemědělství 
patří v krajině snížení její prostupnosti (díky zrušení řady polních cest), pokles podílu rozptýlené 
dřevinné vegetace (na mezích, kolem zrušených cest apod.), zrychlený odtok vody spojený s rozvojem 
půdní eroze a se zvýšenou pravděpodobností výskytu povodňových jevů, celková nadměrná 
eutrofizace krajiny (obohacení živinami) spojená se šířením ruderální (plevelné) vegetace, regulace 
Podolského potoka.  

Ve vegetačním krytu celkově převažují produkční společenstva kulturních plodin na orné půdě. Podíl 
ploch s trvalou vegetací dřevinných a bylinných společenstev je podstatně nižší.  

Lesy jsou v katastru zastoupeny jen několika drobnými izolovanými porosty, nepravidelně 

rozmístěnými v zemědělsky využívané krajině. Ve všech případech jde o listnaté lesy s proměnlivou 

dřevinnou skladbou převážně přírodě blízkého charakteru (hojně zejm. jasany). Ekologická hodnota 

lesních porostů je ovšem negativně ovlivněna jejich malou rozlohou a nadměrnou eutrofizací 

(obohacením živinami) z okolních polí a ze zařízení na dokrmování zvěře. 

Významnou krajinotvornou a ekologickou hodnotu mají v řešeném území vedle zmíněných lesních 
porostů dále především náletové porosty dřevin na dochovaných mezích, v bývalém úvozu severně 
od historického jádra obce, na ladem ležících plochách a místy i podél potoka (nad obcí i pod ní). 
Náletové porosty dřevin se vyznačují převážně pestrou, místně proměnlivou dřevinnou skladbou, 
s převahou autochtonních (geograficky původních) druhů (duby, vrby, bříza, trnka, růže šípková, bez 
černý, svída aj.), často též se zplanělými švestkami. Jistým oživujícím prvkem v krajině jsou také 
vysázené porosty dřevin s dominancí jehličnanů a exotických druhů keřů (např. v oploceném areálu 
na severozápadním okraji obce, ve svahu nad potokem jihozápadně od obce či nad asfaltovou cestou 
k Hradčanům). Výsadby těchto porostů ovšem zavádějí do krajiny řadu nepůvodních druhů dřevin 
a jsou tudíž z ekologického hlediska málo vhodné až zcela nežádoucí. Méně výrazně se v obraze 
krajiny projevují stromořadí ovocných dřevin (např. švestky u silnice do Želatovic či hrušně u potoka 
pod obcí).  
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Ekologicky relativně nejstabilnější části krajiny, obvykle zvané ekologicky významné segmenty krajiny 

(EVSK), vytvářejí její kostru ekologické stability. V podolském katastru nebyla dosud kostra ekologické 

stability vymezena. 

V krajině podolského katastru lze navrhnout řadu opatření, která se příznivě promítnou v jejím 
ekologickém i estetickém stavu. K hlavním navrhovaným a doporučeným opatřením patří: 

 výsadby a dosadby stromořadí podél komunikací, a to buď z domácích listnatých dřevin (např. lípa 

malolistá, lípa velkolistá, javor mléč, javor klen, jasan ztepilý, dub letní), nebo z ovocných dřevin 

odolných proti běžným chorobám, 

 postupné nahrazování jehličnanů a exotických keřů ve výsadbách geograficky původními dřevinami 

(zejm. dubem letním, habrem, lípami, javory, jilmy, v podmáčených polohách olšemi, vrbami 

a jasany), 

 zalesnění svažitých pozemků východně od obce s výhradním nebo alespoň převažujícím 

zastoupením geograficky původních dřevin (dubu letního, habrů, javorů, jilmů) – zalesnění je ovšem 

vzhledem k potenciálnímu nebezpečí sesuvů podmíněno zpracováním inženýrsko-geologického 

posudku, 

 zalesnění části svahu jihozápadně od obce (v místě navrhovaného biocentra) s výhradním nebo 

alespoň převažujícím zastoupením geograficky původních dřevin (dubu letního, habru, lip, javorů, 

jilmů), 

 vymezení prvků kostry ekologické stability, 

 zajištění ochrany ekologicky významných lokalit (legislativní i faktické), 

 prověření možností revitalizačních opatření na Podolském potoce. 

Celkové vegetační úpravy krajiny katastru musí být především záležitostí zpracování komplexních 

pozemkových úprav a vytváření územního systému ekologické stability. Jen tak lze dosáhnout 

požadovaného účinku, kterým je vytvoření harmonické kulturní krajiny, se zabezpečenými funkcemi 

ekologickými a estetickými. 

SKLÁDKY 

V řešeném území se nenachází v současné době žádná využívaná skládka odpadu. Malá skládka při 
záhumenní cestě objevená při terénním průzkumu již byla zlikvidována. 

HLUK 

V obci se v současné době nenachází žádný významnější zdroj nadměrného hluku. 

B. 7. Ochrana přírody a krajiny  

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. 

V katastru Podolí není vyhlášeno ani navrženo žádné zvláště chráněné území.  

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení 

významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které 

utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými 

prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, 

které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.  
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Na území podolského katastru se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků 

lesy a vodní toky. Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona dosud v území nejsou 

zastoupené, navrhuje se registrovat  

 část úvozu severně nad obcí, vedené v kultuře pastvina - p. č. 26, 27, 29, 37 - část, 37/1 - část 

(pro registraci je třeba provést upřesnění ploch), 

 pás dubů a babyk na rozhraní parcel 24/1 a 146/2 ( pro registraci je třeba provést upřesnění ploch). 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby 

nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce (§ 4 odst. 2 zákona).  

Pro obecně vyjmenované významné krajinné prvky platí v řešeném území následující zásadní 
požadavky: 

 na území lesa podporovat přírodě blízkou skladbu porostů (v souladu se zákonem č. 289/1995 sb. - 
lesní zákon), 

 zachovat přirozený charakter lesíka na severní straně úvozu nad obcí, 

 nevypouštět do koryta Podolského potoka nečištěné splaškové vody, 

 zachovat přirozený charakter dosud podstatně neupravené pramenné části Podolského potoka. 

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

K zabezpečení ochrany krajinného rázu katastru existuje legislativní opora zejména v zákoně 

č. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní 

a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou 

a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být 

prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 

kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině."  

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s estetickou 

hodnotou jednotlivých partií krajiny. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které 

by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 zákona č. 114/92 Sb.) 

souhlas orgánu ochrany přírody. 

PAMÁTNÉ STROMY 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb. za památné stromy. 

V řešeném území nejsou vyhlášeny  žádné památné stromy. K vyhlášení se navrhují: 

 lípa malolistá 2 ks na parcele č. 132 u kříže v západní části obce, 

 lípa malolistá 4 ks na parcele č. 93/1 u kapličky na návsi, 

 lípa malolistá 1 ks na rozhraní parcel č. 44 a 15/1 při záhumení cestě v severní části obce 

v soukromé zahradě, 

 dub letní ve stromořadí podél polní cesty v severovýchodní části obce, 

 dub letní na parcele 241/2 u silnice v jihovýchodní části obce. 
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C.  Návrh urbanistické koncepce 

Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené zástavby 
typické pro tento region a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako souvisle 
urbanizovaný celek.  Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů 
ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami (konfigurace terénu), 
trasami technického vybavení a majetkoprávními vztahy. 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Je respektován  ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace a upřesněn podle aktuálních vyjádření. 

Je respektován „Program rozvoje okresu Přerov - III. etapa“ (Garep s.r.o., Brno 05/99). Pro řešené 
území nevyplývají žádné specifické požadavky nad rámec řešené problematiky. 

Navrhujeme rozšíření cykloturistických tras o trasu Podolí - Pavlovice u Přerova a Podolí - Hradčany. 
Tím dojde k zvýšení  atraktivity z hlediska cestovního ruchu a rekreace. 

Je upřesněn návrh lokálního územního systému ekologické stability v návaznosti na katastry okolních 
obcí a územně technický podklad Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Nadregionální a regionální 
územní systém ekologické stability. Je navržena možnost  řešení protierozní ochrany nejvíce 
ohrožených pozemků v rámci ÚSES.  

SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ OBCE 

Z důvodu přehledu o možném urbanistickém dotváření obce jsou navrženy rozvojové plochy. 

Plochy bydlení  jsou situovány zejména do proluk a do ploch bezprostředně navazujících na stávající 
zástavbu  (označeny B) a do výhledových ploch . 

Zásadně zpracovatel doporučuje realizovat  výstavbu v  jedné lokalitě a následně v dalších. 
Je nežádoucí, aby vznikaly dlouhodobě  ojedinělé objekty mimo kompaktní zástavbu. 

Plochy občanské vybavenosti - požadavky na plošný rozvoj těchto funkcí nejsou. Rezervy pro rozvoj 
podnikání komerčního charakteru a podnikatelské aktivity jsou v objektech bydlení. 

Plochy sportovně-rekreační - kapacitně odpovídají velikosti obce. Nové plochy nejsou navrhovány.  

Výstavba individuálních rekreačních objektů ani objektů nadmístní rekreace se nenavrhuje. 

Veřejná zeleň - stávající plochy budou zachovány. 

Památky místního významu - 

Na katastrálním území jsou evidovány: kaple sv. Cyrila a Metoděje, pomník obětem I. světové války 
a památník osvobození. Tyto památky budou udržovány. V návrhu územního plánu obce 
doporučujeme k zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek místního významu kříž na 
hřbitově a kříž u Metelkových - příjezd od Želatovic 

Základní podmínkou dalšího rozvoje obce je vyřešení likvidace odpadních vod - realizace ČOV 
a připojení dalších objektů na kanalizační síť.  
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D.  Návrh členění území obce na funkční plochy a 

podmínky jejich využití 

D. 1.  Členění území 

Řešené území (správní území Obce Podolí, které je současně vymezeno katastrálním územím Podolí 
u Přerova) je rozděleno do samostatně vymezených ploch. Každé vymezené ploše území je přičleněna 

funkce resp. funkční typ. Plocha je pak označována jako funkční plocha. Ta je vyjádřena graficky 
barvou a dále kódem funkčního typu (zakresleno ve výkresu 2 a 2a). Každá funkční plocha má 

stanoveny podmínky využití formou regulativů funkčního využití (charakteristika plochy - dominantní 

funkce, přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněné využití) a prostorových regulativů (stavební 
čáry, výška zastavění atd.) Návrh  regulativů využití a uspořádání ploch je samostatnou kapitolou. 

Celé řešené území je závazně členěno na území zastavitelné a území nezastavitelné. 

Zastavitelné území ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené 
schváleným územním plánem. Jsou to plochy již zastavěné a plochy navržené k zastavění nebo jiným 
urbanizačním záměrům. Uvnitř zastavitelného území jsou však i plochy funkčně vymezené jako 
nezastavitelné - plochy veřejné zeleně. Zastavitelné území je vymezeno vnějšími hranicemi souhrnu 
zastavitelných ploch. 

Závazně stanovené hranice zastavitelného území se vztahují k návrhovému období územního plánu  
do roku 2015. 

Nezastavitelné území tvoří plochy nezastavěné a v návrhovém období nezastavitelné  - tj. všechny 
plochy mimo současně zastavěné území obce, kde zůstává zachována nebo je navrhována zeleň, 
vodní plochy, zemědělský a lesní půdní fond, územní systém ekologické stability. V nezastavitelném 
území není dovoleno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční 
využití těchto ploch a dále staveb pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, 
objektů nezbytných pro technické zabezpečení města a úprav vodních toků, apod. 

Současně zastavěné území je tvořeno stavebními parcelami (zastavěných ploch a nádvoří) 
a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny 
a kolaudovány). Hranice je stanovena podle § 139a ods. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Pro potřeby vyhodnocení předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu je ve výkresu č. 8 
stanovena hranice současně zastavěného území podle vyhl. č. 13/1993 Sb. 
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D. 2.  Seznam funkčních ploch a funkčních typů užívaných 
v územním plánu obce 

ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

B PLOCHY A OBJEKTY BYDLENÍ 

Bo  - bydlení obecné 

Bv  - bydlení venkovské 

OV PLOCHY A OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

R  PLOCHY A OBJEKTY REKREACE A SPORTU 

 Rs - rekreace a sport 

 Ri - rekreace individuální 

D DOPRAVNÍ PLOCHY A KORIDORY 

 liniové stavby jsou bez kódu (silnice, místní komunikace, účelové komunikace, 
 cykloturistické trasy a významné pěší trasy) 

 plocha polního zemědělského letiště je vyznačena jako Pt s překryvnou funkcí dopravní 

 parkoviště ve výkresech  bez kódového označení, ve výkresu č.3 je označení P a počet stání 

T  PLOCHY A OBJEKTY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 liniové stavby jsou bez kódu 

NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

Z  PLOCHY ZELENĚ 

Zk - krajinná zeleň, ÚSES 

Zv - veřejná zeleň 

L PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

P  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Po - orná půda 

Ps - zahrady a  drobná držba    

Pt - trvalé travní porosty 

VO VODNÍ TOKY A PLOCHY 

 ve výkresové části jsou vodní toky bez kódu 

ROZDĚLENÍ PLOCH Z HLEDISKA NÁVRHOVÉHO OBDOBÍ 

STÁVAJÍCÍ (STAV) plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání je bez větších 
plánovaných změn (prvky shodné se současným stavem) 

NAVRŽENÉ (NÁVRH)  plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami 
v návrhovém období 2015 

VÝHLEDOVÉ (VÝHLED) plochy s urbanizačním záměrem po návrhovém období 2015 
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E.  Limity využití území a ochrana území 

Všechny limity v území jsou  závazné.  

OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 

(dle Zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Řešené území  je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Na katastrálním území 
Podolí se nachází nade vsí hrob kultury se šňůrkovou keramikou - není lokalizován. 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  

Památky zapsané v Státním seznamu nemovitých kulturních památek 

V řešeném území nejsou žádné evidovány. 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

(dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

V řešeném území se nenacházejí. 

OSTATNÍ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

Významné krajinné prvky 

Na území podolského katastru se nacházejí výhradně zákonem obecně vyjmenované krajinné prvky - 
lesy (lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zákona 
č. 289/1995 Sb.) a vodní toky (tok přírodní dle KN a pramenná část Podolského potoka bez vlastní 
parcely). Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona nejsou dosud v území 
nezastoupené.  

Přírodní parky, území se zvýšenou ochranou krajinného rázu 

V řešením území se nenacházejí. 

Památné stromy 

V řešeném území se nenacházejí. 

Lokalita s výskytem chráněných druhů organismů 

V řešeném území nebyla zjištěna. 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Vstupním limitem jsou prvky regionálního ÚSES obsažené v územním plánu VÚC Olomoucká 
aglomerace – v k. ú. Podolí úseky regionálního biokoridoru RK 1539. 

OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 

(dle Zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů) 

Prognózní zdroj nerostných surovin 

Není evidován. 

Výhradní ložisko nerostných surovin 

Není evidováno. 

Chráněné ložiskové území 

Není evidováno. 
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Dobývací prostor 

Není evidován. 

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU 

Ochrana zemědělské půdy 

Ochrana zemědělského půdního fondu je prováděna podle Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, Zákona č.388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České 
republiky a vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

Ochrana lesa 

Lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou chráněny prostřednictvím zákona č. 289/95 
Sb. (lesní zákon). Veškerá rozhodnutí, jež se dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., jsou 
podmíněna souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení 
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (v grafické části dokumentace územního plánu bylo 
území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa účelově označeno jako ochranné pásmo lesa).  

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

Dle zákona 14/98 Sb. stanoví nebo zruší ochranné  pásmo vodních zdrojů vodohospodářský orgán. 
V obci není ochranné pásmo veřejných studní stanoveno. Umístění studní se řídí dle ČSN 75 5115.  

Provozní pásmo pro údržbu vodních toků 

Je 6 m od břehových hran. 

OCHRANNÉ PÁSMO PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ 

(dle Zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon) 

Ochranná pásma II. stupně II.A a II.B zdrojů přírodní minerální vody Horní Moštěnice (9. plenární 
zasedání SmKNV v Ostravě dne 21.4.1983).  

OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI 

Zátopové území se na řešených katastrech nevyskytuje. 

OCHRANA OVZDUŠÍ 

Území není součástí žádné oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší ve smyslu vyhlášky MŽP ČR 
č. 41/1992 Sb. 

OCHRANA STAVEB 

Pásma ochrany  provozů a zařízení 

Na území obce nejsou vyhlášená žádná. 

Ochranné pietní pásmo hřbitova 

Je 50 m a nemá vliv na zástavbu.  

OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

SILNIČNÍ  OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné silniční pásmo  na silnicích III. třídy je 15 m mimo zastavěnou část obce. Rozhledová pole 
úrovňových křižovatek pozemních komunikací. 
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ŽELEZNIČNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 

V katastru se nenacházejí. 

LETECKÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

Polní letiště 

Ochranné pásmo polního letiště v katastrálním území Podolí je vymezené dle obecných předpisů 
pro pracovní letiště. 

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

OCHRANNÁ PÁSMA VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Zásobování vodou 

Ochranné pásmo přiváděcího řadu  - 1m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Čištění odpadních vod 

ČOV je v obci navržena a má ochranné pásmo 50m. 

Ochranné pásmo kanalizace - 1,5 m, od vnějšího líce potrubí. 

OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTROROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Ochranné pásmo  venkovního vedení velmi vysokého napětí (VVN 34-400 kV) 

Řešeným územím prochází vedení 400 kV č. 403, jeho ochranné pásmo je 20 m. 

Ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí(VN 1-35 kV) 

Území obce Podolí je v současné době napájeno šesti odbočkami z venkovního vedení VN 22 kV 
č.45, s napěťovou hladinou  22 kV, 50 Hz, stř. 3 x 35 AlFe 6. Celková šířka ochranného pásma je  
23 m. Ochranné pásmo trafostanic VN/NN - 30 m, u nově budovaných po 1.1. 1995 20 m. 

OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Ochranné a bezpečnostní pásmo VVTL  

Katastrem prochází VVTL DN 700 PN 64, jeho bezpečnostní pásmo od objektů zástavby je stanoveno 
200 m na každou stranu od osy plynovodního potrubí. Ochranné pásmo je stanoveno 4 m na obě 
strany od půdorysu. 

Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL  

Katastrem prochází VTL DN 150 PN 40, jeho bezpečnostní pásmo je stanoveno 20 m na každou 
stranu od osy plynovodního potrubí. Ochranné pásmo je stanoveno 4 m na obě strany od půdorysu. 

Ochranné pásmo STL  

Ochranné pásmo je stanoveno 1 m na obě strany od půdorysu. 

TELEKOMUNIKAČNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné pásmo kabelů a zařízení telekomunikací 

Na katastru se nenachází. 

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

(dle Směrnice Ministerstva národní obrany čj.:01721 z 8.11.1958) 

V řešeném území platí „Generální souhlas“. Vojenská správa v území nemá žádné objekty a zařízení 
a na řešení územního plánu nemá požadavky. 
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F.  Přehled a charakteristika vybraných ploch 

zastavitelného území 

F. 1.  Plochy bydlení 

STÁVAJÍCÍ STAV 

 tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Vývoj domovního a bytového fondu v letech 1930 až 1991 

Počet domů Počet rodinných domů Bytový fond  
(počet trvale obydlených bytů) 

1930 1950 1970 1991 1961 1970 1980 1991 1961 1970 1980 1991 

47 54 59 59 57 59 60 59 65 68 71 65 

 

Průměrný počet osob na 1 byt  je 2,66  (v roce 1991). 

Navrhovaný počet osob na 1 byt  je 2,7 (v roce 2015). 

Potřeba nové výstavby je v současné době minimální. Většinou jde o odstranění nechtěného soužití 
dvou generací a zlepšení malého plošného standardu (m

2
/ osobu). Potřeba výstavby nových bytů 

pouze pro obyvatele obce by byla pokryta, rekonstrukcemi či nahrazením objektů stavebně a provozně 
nevyhovujících. Je zde však zájem oživit obec a vytvořit prostor pro mladé rodiny. V případě obce 
Podolí by se částečně pokryla potřeba výstavby RD pro obyvatele města Přerova. 

NAVRHOVANÉ PLOCHY 

Stanovení prognostických údajů pro vývoj počtu obyvatel a s tím související výstavbou a přestavbou 
bytového fondu je v současné době vývoje našeho hospodářství značně obtížné, migrační zájem je 
nepředvídatelný spolu s odhadem míry potřebné rezervy. Návrhové lokality budou mít spíše charakter 
námětů a úvah o možném urbanistickém dotváření obce. 

Podle potřeb obyvatel probíhají přestavby a dostavby jednotlivých RD individuálně na základě 
územního a stavebního řízení stavebního úřadu. V zastavěné části se nacházejí  proluky i objekty 
vhodné k přestavbě. 

Na plošný rozvoj území obce váže i plošný rozvoj sítí základní technické infrastruktury na jejímž 
financování (i údržbě) se bude podílet každý daňový poplatník. Žádoucí je proto udržet kompaktní 
zástavbu ve vazbě na historický půdorys obce. Nezbytné je respektovat krajinářsko-estetická kritéria, 
zájmy ochrany krajiny, primárních zdrojů a hygienu prostředí. S ohledem na výše uvedené zásady je 
vždy vůle jednotlivce - majitele či uživatele konkrétního pozemku regulována společenským zájmem 
obce, který bude odrážet tyto obecně uznávané zájmy ostatních obyvatel. 

Ve  výkresech č. 2 a 2a  jsou vymezeny pro novou obytnou zástavbu. 
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LOKALITY NAVRŽENÉ K ZÁSTAVBĚ 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Přehled ploch navržených k zástavbě RD - návrhové období 

Označení 
lokality 

Parcela Počet RD Poznámka 

B 1 129 1 -2  

B 2 130/5 1  

B 3 101/1, 101/4, 101/2  1 - 2   

B 4 24/2 1  

B 5 část honu 146/1 

 

6 - 8 pohledově exponované místo, veškeré 
inženýrské sítě musí být vybudovány, 
v západním okraji lokality prochází kabelové 
vedení do vodojemu ve správě VaK Přerov, 
nutná přeložka 

B 6 53/1, 63, 148, 149, 150/1, 71/2, 
58/1, 58/2, 150/2, 151, 152, 153, 
154, 155/4, 155/3, 155/2, 155/1, 

156/1 

6 veškeré inženýrské sítě musí být vybudovány 

Počet  bytových jednotek v RD  16 - 20 

 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Přehled ploch navržených k zástavbě RD - výhled 

Označení 
lokality 

Parcela Počet RD Poznámka 

B 7 část honu 146/1 6 pohledově exponované místo, veškeré 
inženýrské sítě musí být vybudovány, 
v západním okraji lokality prochází kabelové 
vedení do vodojemu ve správě VaK Přerov 

B 8 stavební parcela 28, 1/2 1 v současné době hospodářský objekt - stodola 

Počet RD celkem       7 

 

Přehled lokalit učených k přestavbě nelze uvést. Jedná se o individuální řešení konkrétní situace 
ve vazbě na majetkoprávní a ekonomickou situaci.  

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Orientační bilance navrženého řešení 

Plochy bydlení  Výchozí počet BJ  Přírůstek BJ Úbytek BJ Celkem 

Současný stav 65   65 

Návrhové období 65 16 - 20 0 81 - 85 

Výhledové období 81-85 7 0 88 - 91 

 

Při navrhování lokalit bydlení není znám konkrétní investor. V některých lokalitách z tohoto důvodu 
existuje více variant počtu rodinných domků, které zde lze umístit. Proto i počet navržených bytových 
jednotek je nutné brát jako orientační. 

POPIS PLOCH 

Lokalita B 1 

Předpokládaný počet:   1 - 2 RD 

Nachází se při příjezdu do obce. Jedná se o mírný jižní svah. Dotčená parcela: 129. Napojení lokality 
je ze silnice III. třídy. 
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Lokalita B 2 

Předpokládaný počet:  1 RD 

Nachází se při příjezdu do obce. Jedná se o mírný jižní svah. Dotčená parcela: 130/5. Napojení lokality 
je ze silnice III. třídy. 

Lokalita B 3 

Předpokládaný počet:  1 - 2 RD 

Nachází se v jihozápadní části obce. Je pohledově exponovaná při příjezdu do obce. Dotčená parcela: 
101/1. Napojení lokality je z nově vybudované komunikace, nutno dobudovat inženýrské sítě. 

Lokalita B 4 

Předpokládaný počet:  1 RD 

Nachází se v severovýchodní části obce u stávající účelové komunikace. Dotčená parcela: 24/2. 
Napojení lokality je z nově vybudované komunikace, nutno vybudovat inženýrské sítě. Pohledově 
exponované území - dálkové pohledy. Je navržena v souvislosti s uvažovanou výstavbou v lokalitě B 5. 

Lokalita B 5 

Předpokládaný počet:  max. 6 - 8 RD 

Nachází se v severovýchodní části obce. Dotčená parcela: část honu 146/2. Ve východní části lokality 
je část honu užívána jako zahrada včetně malého zahradního domku. V mapových podkladech není 
tato parcelace zanesena. Napojení lokality je z nově vybudované komunikace v severní části lokality.  
Je nutno vybudovat inženýrské sítě a přeložit silový kabel k vodojemu. Pohledově exponované území - 
dálkové pohledy. 

Lokalita B 6 

Předpokládaný počet:  6 RD 

Nachází se v severovýchodní části obce. Jedná se o zahrady a drobnou držbu navazující na stávající 
zástavbu. Zástavba je realizovatelná pouze za předpokladu sloučení některých parcel. Dotčené 
parcely: 53/1, 63, 148, 149, 150/1, 71/2, 58/1, 58/2, 150/2, 151, 152, 153, 154, 155/4, 155/3, 155/2, 
155/1, 156/1. Napojení lokality je z nově vybudované komunikace, nutno vybudovat inženýrské sítě. 

 Lokalita B 7 

Předpokládaný počet:  6 RD 

Jedná se o výhledovou lokalitu, která se nachází v severovýchodní části obce. Dotčené parcely: část 
honu 146/2. Napojení lokality je z nově vybudované komunikace. Je nutno vybudovat inženýrské sítě 
a přeložit silový kabel k vodojemu. Pohledově exponované území - dálkové pohledy. 

Lokalita B 8 

Předpokládaný počet:  1 RD 

Nachází se v severovýchodní části obce u stávající účelové komunikace. Dotčené parcely p. č. 1/2 
a stavební p. č. 28. V současnosti se zde nachází hospodářský objekt - stodola. Výhledově by bylo 
vhodné umístění rodinného domu v souvislosti s výstavbou v lokalitách B4 - 6. 

PŘESTAVBOVÁ ÚZEMÍ 

Přestavbová území nejsou územním plánem specifikována. Jednotlivé přestavby budou probíhat 
na základě územních a stavebních povolení. 
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F. 2. Plochy občanské vybavenosti 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Podolí má základní občanskou vybavenost. 

A/ VZDĚLÁNÍ 

Mateřská škola   Želatovice 

ZŠ - I. stupeň   Želatovice 

ZŠ - II. stupeň   Přerov 

B/ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

zdravotní středisko  Želatovice 

zubař    Přerov 

C/ ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

knihovna   v obci 

kulturní sál   v obci kulturní zařízení - 50 míst, 120m
2
 

tělocvična   není 

hřiště    výletiště s hřištěm pro malou kopanou, samostatné výletiště  

ostatní aktivity   Přerov 

D/ MALOOBCHODNÍ SÍŤ 

prodejna potravin „Lumír“ - cca 100 m
2
 

Občerstvení - nevaří se , cca 45 míst, 120 m
2
 

F/ SPRÁVA A ŘÍZENÍ 

obecní úřad   v obci 

pošta    Želatovice 

farní úřad a hřbitov  farní úřad v Přerově, kaplička a hřbitov v obci 

matrika    Přerov 

stavební úřad   Přerov 

úřad práce   Přerov 

finanční úřad   Přerov 

policie    Přerov 

katastrální úřad   Přerov 

soud, státní zastupitelství Přerov 

okresní úřad, školský úřad Přerov 

okresní hygienická stanice Přerov 

G/ SPOLKY, SDRUŽENÍ 

Hasičský sbor, Myslivecký svaz, Rybářský svaz, Klub důchodkyň, Senior - důchodci. 

Veškeré objekty občanské vybavenosti jsou zakresleny ve výkresu č. 2a 

Nová občanská vybavenost může vznikat v objektech individuálního bydlení. Potřeba nových 
rozvojových ploch není. 
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F. 3. Plochy rekreace a sportu 

STÁVAJÍCÍ STAV 

REKREACE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Z hlediska nadmístního významu není v ÚPN VÚC obec Podolí zařazena mezi vybrané obce 
s rekreačním využitím.  Obec se nachází mimo oblast cestovního ruchu. V samotné obci není nabídka 
atraktivit pro cestovní ruch a rekreaci zastoupena. 

REKREACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Obec má velice dobré podmínky pro místní rekreaci, která má tyto formy: 

 výletiště v severovýchodní části obce, 

 výletiště s hřištěm pro malou kopanou v blízkosti „ochranné nádrže Podolí“, 

 vycházky a pobyt v přírodě, 

 cyklistika, 

 ve velmi dobře dostupných obcích Tučín a Čechy jsou koupaliště. 

Na katastru se nacházejí jeden individuální rekreační objekt - chata. 

Je žádoucí údržba komunikací ve volné krajině z důvodu vhodnosti pro cykloturistiku případně 
jezdeckou turistiku. 

NÁVRH 

Navrhujeme napojení obce na systém cyklotras v území viz. výkres č. 1 a 2. 

Je reálná i jezdecká turistika (zvlněný terén nabízí vynikající panoramatické výhledy do velmi širokého 
okolí), blíže není návrhem územního plánu specifikována. 

Nové plochy pro objekty individuální rekreace  na katastru nejsou navrženy. 

F. 4. Plochy zemědělské  výroby a  služeb 

STÁVAJÍCÍ STAV 

CHARAKTERISTIKA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 

Struktura zem. půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. Jedná se o  intenzívně 

zemědělsky využívanou půdní držbu. 

V katastru obce se nachází 195,09 ha zemědělské půdy. V obci hospodaří zemědělské družstvo Agras 

Želatovice a.s. a 5 soukromých zemědělců. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.    Seznam soukromých zemědělců v obci  

Jméno soukromníka Adresa Výměra (ha) 

Ladislav Odstrčil Podolí 13 18 

Ing. Lubomír Sehnula Podolí 37 4 

Miroslav Stoklásek Podolí 31 1 

Mgr. Petr Kudela Podolí 44 3 
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Zemědělské družstvo „Agras Želatovice“ se sídlem v Želatovicích již v obci živočišnou výrobu 
neprovozuje. 

Soukromou farmu provozuje p. Odstrčil Ladislav v objektu p. č. 8. 

Chováno 16 kusů býků a 2 krávy, hnůj je vyvážen denně na blízké hnojiště. Pásmo hygienické ochrany 
nebylo pro tuto farmu vyhlášeno. 

NÁVRH 

Plochy pro zemědělskou výrobu nejsou navrhovány. S rozšířením soukromé farmy není v návrhovém 
období uvažováno. 

F. 5. Plochy lesního hospodářství 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Lesy na katastru Podolí jsou na výměře 1.9789 ha ve správě lesů České republiky oblastní správa 

Prostějov, 1,6 ha je obecního lesa, 3 obyvatelé mají soukromé lesy. 

Tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Seznam vlastníků soukromých lesů  v obci  

Jméno soukromníka Adresa Výměra (ha) 

Milan Chmelař Podolí 66 0,1516 

Arnošt Zapletal Podolí 8 0,3555 

Jaroslava Prokešová  Podolí 4 0,12 

 

Vlastním hospodařením se návrh územního plánu obce nezabývá. 

NÁVRH 

V návrhu územního plánu nejsou samostatně navrženy nové plochy lesa. 

F. 6. Plochy výrobní a výrobních služeb 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V samotném současně zastavěném území obce není průmyslová výroba zastoupena. 

V obci jsou drobní podnikatelé viz Chyba! Neznámý argument přepínače.. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Seznam drobných podnikatelů (osob samostatně výdělečně 
činných) v obci 

V obci jsou drobní podnikatelé - OSVČ Číslo popisné 

Potraviny „Lumír“- p. Šebestová 49 

Kudela Petr - sítotisk 44 

Zdráhalová Ludmila - Potraviny (mimo obec - Tučín) 68 

Menšík Radek - zprostředkovatelská služba 69 

Prokeš Václav - klempíř 4 

Chmelař Libor - stavební činnost 7 

Běhal František - autodoprava 5 

 



PODOLÍ 28 

Podnikatelské aktivity se realizují v objektech individuálního bydlení. 

NÁVRH 

Nenavrhujeme územní rezervu pro podnikatelské aktivity. 

Individuálně mohou vznikat provozovny podle konkrétních potřeb v jednotlivých objektech bydlení 
v souladu s regulativy funkčního využití území. 

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

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Plochy zastavitelného území vymezené návrhem územního plánu 
větší než 0,5 ha 

Pořadové číslo plochy Označení (název plochy) Výměra v ha Druh funkčního využití 

1 B 5 1,12 A 

2 B 6 0,73 A 

celkem  1,85 A 

Poznámka: 

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

F. 8. Plochy veřejné zeleně 

ZÁKLADNÍ KATEGORIZACE ZELENĚ 

Vegetační formace v území jsou tvořeny plochami vyhrazenými (vyhrazená zeleň) a plochami 
veřejnými (zeleň veřejná).  

Zeleň vyhrazená je tvořena: 

 soukromými zahradami u rodinných domků a zemědělských usedlostí, 

 oplocenými plochami zeleně výrobních a skladovacích zařízení. 

Zeleň veřejná je rovněž tvořena řadou subkategorií. Zásadně ji lze dělit na: 

 menší parkově upravené plochy, 

 zeleň doprovodnou a izolační (břehové porosty, izolační zeleň komunikací), 

 půdoochrannou a rozptýlenou zeleň. 
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STAV, NÁVRH A VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ZELENĚ 

Zeleň vyhrazená 

Soukromé zahrady u rodinných domků a zemědělských usedlostí 

Soukromé zahrady se výrazným způsobem podílejí na estetickém vzhledu obce, jsou důležitým 

prostorem relaxace jejich majitelů, plní funkce hygienické, mikroklimatické, hospodářské. 

Zanedbatelný není ani jejich význam ekologický - jsou biotopem řady druhů zpěvných ptáků a často 

dalších druhů mnohdy chráněných živočichů, jako jsou ježci, ještěrky, různé druhy hmyzu. Jejich 

údržba spočívá na zájmu a zálibách jejich majitelů. 

Plochy pro rekreaci 

Jeden areál výletiště  je volně přístupný, nachází se ve východní části obce. Výletiště je doplněné 
výsadbami smrků a bříz. 

Navrhuje se  částečně omezit smrky a nahradit je domácími velkotvarými listnáči. 

Druhá plocha výletiště je pod ochrannou nádrží. Byla postižena sesuvem půdy. V současné době je již 
zajištěna opěrnou zdí. žádné úpravy nenavrhujeme.  

Zeleň veřejně přístupná 

Zeleň menších parkově upravených ploch 

Zeleň parkově upravených ploch je tou kategorií, kterou většina lidí chápe jako veřejnou zeleň 
v pravém slova smyslu. Zeleň veřejná zřejmě plní především funkce estetické, často je místem 
setkávání obyvatel obce. 

V Podolí se stávající veřejná zeleň nachází na poměrně rozsáhlé ploše návsi v historické části obce. 
Ploše návsi dominuje kaplička se  čtyřmi krásnými lípami, pomníkem padlých, je využita též 
soukromými předzahrádkami osázenými zeleninou, květinami, trvalkami. Veřejná plocha je osázena 
jehličnany. Původně tu byla i vodní nádrž, jejíž stopy jsou patrné v terénu. Návsí protéká potok. 
Součástí návsi je i plocha před hostincem. Velká část návsi je obecní pozemek. 

Náves se navrhuje jednotně upravit dle samostatného projektu se zpevněnými  vjezdy a výsadbou 
domácích listnatých stromů, odpovídajících venkovskému charakteru obce. Pro úpravy se doporučuje 
vykoupit soukromé předzahrádky na p. č. 2, 18, 21, 22.  

Nejrozsáhlejší ucelená a upravená plocha veřejné zeleně v obci je v dolní části údolí bezejmenného 
levostranného přítoku Podolského potoka, se zatrubněným tokem. Je osázená pestrou směsí 
jehličnanů ( různé druhy smrků, jalovců, zeravy, borovice), stále zelených listnáčů (zimostráz). Plocha 
má vysloveně městský, exotický charakter a nepůsobí v obci přirozeně. Jedná se o obecní pozemek.  

Navrhuje se postupná rekonstrukce plochy  s revitalizací toku  a výsadbami domácích listnatých 
stromů, odpovídajících venkovskému charakteru obce.  Totéž platí i pro zelený pás podél upraveného, 
vydlážděného a vypřímeného koryta toku (obecní pozemek) ve východní části obce, na který navazují 
neoplocené předzahrádky. 

Do celkových  úprav zeleně v obci by měla být zahrnuta i malá plocha veřejné zeleně na obecním 

pozemku s obrázkem p. Marie Hostýnské a třemi krásnými lípami.  Plochu je třeba vyčistit od náletů, 

doplnit kříž, který byl původně umístěn mezi lípami. 

Izolační zeleň 

Izolační zeleň se v území nenachází. 
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Doprovodná zeleň  

Doprovodná zeleň u komunikací, zejména mimo zastavěné území, je nevýrazná, místy vyžaduje 

doplnění. Nejvýznamnější doprovodnou zelení je stromořadí podél  cesty p. č. 142/2, a doprovodný 

porost podél úvozové cesty p. č. 97, které jsou s důvodů své kvality navrženy jako VKP. Nově se 

navrhuje podél komunikace v navržené lokalitě rodinných domků, kde velkotvaré stromy přispějí 

k zapojení lokality do krajinného rámce obce. 

Zeleň půdoochranná a rozptýlená 

V zastavěném území obce se tato zeleň nevyskytuje, v jejím bezprostředním okolí se nachází 

ve svahu nad garážemi, na vysokých mezích v jižní části obce, podél úvozové cesty v severní části 

obce. Ve volné krajině je součástí ÚSES. Jako půdoochranné se navrhuje zalesnění svažitých ploch  

jihovýchodně od obce. Při realizaci výsadeb je třeba zohlednit problematiku potenciálních sesuvů půdy. 

ZÁVĚR 

V zeleni obce převládají zahrady u rodinných domků a selských usedlostí, které spolu s několika 

velkými solitérními stromy v obci, alejí velkých dubů a porosty u starého úvozu v severní části obce 

vytvářejí její estetický rámec. V obci je jsou poměrně velké plochy veřejné zeleně, méně vhodný je 

sortiment jejich výsadeb. Převládají v nich jehličnany v této oblasti nepůvodní. 

Obec má poměrně kvalitní prostor pro sport a rekreaci, který se navrhuje k částečným úpravám.  

Prostory historického jádra obce  skýtají možnosti výrazné úpravy a zlepšení   veřejné zeleně v této 

části obce. Územní plán navrhuje krajinnou zeleň jihovýchodně od obce z důvodů protierozní ochrany. 

SOUPIS VÝZNAMNÝCH STROMŮ V OBCI NAVRŽENÝCH K VYHLÁŠENÍ 

 lípa malolistá 2 ks na parcele č. 132 u kříže v západní části obce, 

 lípa malolistá 4 ks na parcele č. 93/1 u kapličky na návsi, 

 lípa malolistá 1 ks na rozhraní parcel č. 44 a 15/1 při záhumení cestě v severní části obce 

v soukromé zahradě, 

 dub letní ve stromořadí podél polní cesty v severovýchodní části obce, 

 dub letní na parcele 241/2 u silnice v jihovýchodní části obce. 

G.  Návrh koncepce dopravy, technického 

vybavení a nakládání s odpady 

G. 1.  Doprava 

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

SILNIČNÍ  SÍŤ 

Katastrálním územím obce Podolí prochází  silnice: 

II/150  Votice - Havlíčkův Brod - Prostějov - Valašské Meziříčí 

III/01860  Želatovice - Podolí 

Silnice II/150 (původně I/18) je směrem na východ v Bystřici pod Hostýnem připojena na silnice II/437 
Město Libava - Bystřice p. H. - Jablůnka se spojením na Vsetín a na  silnici II/438 Teplice u Hranic - 
Holešov - Otrokovice. 
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V Přerově je II/150 připojena na silnice vyššího dopravního významu. 

Silnice II/150 tvoří jižní hranici katastrálního území obce. Dlouhodobě je držena územní rezerva 
plánované přeložky silnice II/150, a to trasou mezi obcemi Prusy a Čechy, a dále jižně obce Želatovice. 
Pokud bude  nová trasa realizována, nebude již v katastrálním území obce Podolí. 

Silnice III/01860 je v Želatovicích připojena na silnici II/150, její celková délka je 2,063 km a v centru 
obce Podolí končí. 

ŽELEZNIČNÍ  SÍŤ 

Západně katastru obce, v Přerově (6,5 km), je vedeno těleso železniční tratě  č. 331 Přerov - Brno, 
které se v Přerově  křižuje s tratí č. 330 Přerov - Břeclav  a č. 270  Praha - Bohumín. V úseku  Přerov - 
Břeclav je trať zařazena do mezinárodního tahu  E -65 Gdynia - Warszava - Ostrava - Wien - 
Klagenfurt - Rieka a v úseku Přerov - Bohumín  do mezinárodního tahu E - 40 Le Havre - Paris - 
Nürnberg - Praha - Ostrava - Košice - Lvov.  

Východně obce cca 18 km je vedeno těleso železniční tratě Kojetín - Ostrava. Jedná se o trať 
celostátního významu  II. řádu č. 300, je to trať jednokolejná neelektrifikovaná. Obec a její katastrální 
území jsou zcela mimo trasy železničních tratí. 

LETECKÁ  DOPRAVA 

V Přerově funguje v současné době vojenské letiště jako letecká základna Bochoř pro provoz vrtulníků 
a provoz letadel dle potřeby České  armády. Je situováno na pozemcích ve správě Ministerstva obrany 
ČR. Není využito pro veřejnou  dopravu. 

Navrhovaná ochranná pásma vojenského letiště budou zřejmě zasahovat katastr obce, nejsou však 
vyhlášena a v současnosti probíhá jejich projednávání.  

Při hranici s obcí Hradčany se nachází polní zemědělské letiště. Je to letiště pracovní, jehož provoz 
není součástí dopravního systému území. 

VODNÍ DOPRAVA 

Severně mimo zájmové území je  držena územní rezerva pro vodní cestu Dunaj - Odra - Labe. 

NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

SILNICE 

Podolí je dopravně obslouženo silnicí  III/01860, jejíž průtah obcí je veden ve směru východ - západ 
a je základním dopravním skeletem. Silnice je historickou dopravní trasou, vzniklou v souvislosti se 
vznikem obce  středověkou kolonizací v prostorově uzavřené terénní proláklině jako návesní ves  
s kruhovou návsí. 

Silnice v zastavěné části obce nevykazuje žádné výrazné dopravní závady. Nepředpokládáme tedy ani 
ve výhledu žádné úpravy její trasy. 

III/01860 je zařazena do kategorie  S 7,5/60 mimo zastavěnou část obce a v zástavbě pak ji 
navrhujeme zatřídit do kategorie M 12/50, jako dvoupruhovou obousměrnou komunikaci s možností 
zřízení zastavovacích nebo parkovacích pruhů.  

Průjezdný úsek silnice obcí navrhujeme zařadit do funkční třídy C 1 jako obslužnou spojovací 
komunikaci bez omezení přístupu k objektům, kde zastavování a parkování se dovoluje i na jízdních  
pruzích, pokud zůstane volný průjezd. Použití pro hromadnou dopravu je v této funkční třídě výjimečné, 
směrově může být vozovka nerozdělena, křižovatky jsou úrovňové. 

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE 

Systém místních komunikací je velmi jednoduchý a je plně navázán na silnici III/01860.  

Stavebním vývojem obce v tomto století pokračovala stavba obytných domů i za kruhovou návsí a to 
podél silnice východním směrem, západním směrem podél vodoteče a polní cesty. Na volné návesní 
ploše, kde v jiných obcích vznikaly veřejné stavby a chudinské domky je postavena pouze kaple. 
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Významnou místní komunikací je trasa vedená východním směrem, která na okraji zastavěné části 
obce přechází do kategorie účelových polních cest. Tato vede jako místní spojka do obce Hradčany. 

Křižovatky místních komunikací se  silnicí  jsou  bez problémů a dopravních závad. 

V zadání územního plánu bylo požadováno navrhnout obratiště z důvodu zlepšení obslužnosti v ulici 
„U lesa“. Stavba byla v průběhu zpracování návrhu již realizována. 

Pro dopravní obsluhu nově navrhované obytné zástavby na severním okraji obce je navržena nová 

trasa místní komunikace v kategorii M 8/30 (D1) o šířce vozovky 6 m. Je vedena po vrstevnici 
a navázána na stávající trasy komunikací. 

Navrhujeme převést stávající účelovou komunikaci vedenou z prostoru od obecního úřadu do nové 

zástavby (lokality B4 - B8) do kategorie M 8/30 místních komunikací (D1). Záhumenní účelovou 

komunikaci navrhujeme  převést do kategorie místních komunikací M 8/30 (D2). Záhumenní účelovou 

komunikaci k lokalitě B3 navrhujeme  převést do kategorie místních komunikací M 8/30 (D7). 

Místní komunikace jsou  vybudovány většinou v kategorii  M  10,25/30 jako jednopruhové obousměrné 
komunikace s výhybnami a jednostranným parkovacím a nebo zastavovacím pruhem. Přidružené 
pruhy vč. výhyben nejsou zřízeny a doprava je provozována pouze na jízdním pruhu. 

Místní komunikace, která je v návaznosti na účelovou komunikaci spojnicí do obce Hradčany a místní 
komunikace v údolnici Podolského potoka jsou  upraveny v kategorii M 8/30 se dvěma jízdními pruhy 
2 x 3 m. 

PĚŠÍ  TRASY 

Základem pěších tras v obci je  vedení chodníku pro pěší oboustranně podél silnice, které je však 
přerušeno v prostoru návsi, kde jsou částečně suplovány příjezdnými komunikacemi do objektů statků. 
Dále jsou zbudovány krátké úseky pro pěší obsluhu  do jednotlivých objektů. Ulice v údolí Podolského 
potoka má zřízen chodník jednostranně, ale není souvislý. Navrhujeme doplnění krátkých úseků 

chodníků podél silnice III. třídy (D8) 

Pro pohyb pěších i cyklistů volnou krajinou je možno použít účelové polní cesty zejména 
pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce ale i jako dopravní spojení mezi obcemi při absenci hromadné 
dopravy. Zpřístupňují se tak lokální cíle jako jsou lesní a vodní plochy nebo sousední obce. 

CYKLISTICKÉ  TRASY 

V obci nejsou vedeny žádné speciální cyklistické stezky, ale je tomu tak v sousedních katastrálních 
územích, kde  jsou značené cyklotrasy, na které navrhujeme obec připojit. 

Jedná se o regionální trasu č. 6035 vedenou po silnice III/43716 z Dřevohostic přes Hračany 
do Pavlovic, na kterou je možno obec připojit stávajícími účelovými cestami. Dále navrhujeme propojit 
cyklotrasu po účelové komunikaci do Domaželic a vyloučit tak pohyb cyklistů po dopravně 
frekventované silnici II/150 do Přerova, kde je vedena Moravskou bránou  „Jantarová stezka“. Na ni se 
mohou cyklisti připojit v  Oseku n. B. a nebo v Prosenici, aniž by využívali silnic s vyšší dopravní zátěží. 

Směrem na Lhotu a Týn nad Bečvou se mohou cyklisti připojit na cyklotrasy v lesním komplexu mezi 
Helfštýnem a Hranicemi n. M. a opět na dálkovou „Jantarovou stezku“ vedenou údolím Bečvy. 

V Přerově je možno se připojit na trasu R - 16 Zlín - Holešov - Přerov, která vede jihozápadně 
od zájmového území obce, jihovýchodně zájmového území je vedena R - 14 Kyjov - Kroměříž - 
Holešov - Bystřice p. H. - Valašské Meziříčí. 

Vedení  cyklotras je zřejmé z výkresů č. 1 a  2. 

DOPRAVA  V  KLIDU 

V obci nejsou žádná parkoviště vyčleněná dopravní značkou. Na návsi je vybudována víceúčelová 
zpevněná plocha, kde se otáčí autobusové linky a v době fungování hostince sloužila zřejmě i jako 
parkoviště. Tuto funkci bude plnit i nadále. 

V předprostoru obecního úřadu a hostince je nyní vybudováno rozšíření vozovky místní komunikace 
pro podélné parkování pěti automobilů. Toto parkoviště je dostačující pro 25 míst v hostinci 
při automobilizaci 1 : 2,5. Další případné potřeby parkování jsou mimořádné v době konání 
společenských akcí v obci, a pak je možno použít jednorázově jízdní pruh místní komunikace. 
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Vyčlenění plochy pro parkování nákladních aut autodopravce není na obecních pozemcích možné, 
došlo by k záboru veřejné zeleně a omezení ostatních obyvatel obce. Obec s vytvořením územní 
rezervy pro parkování autodopravce nesouhlasí a trvá na zajištění parkování na vlastních pozemcích 
firmy. 

Garážování automobilů stávající i výhledové je v obci řešeno individuálně v obytných domech. 
Na jižním okraji zástavby jsou dvě navazující  lokality řadových garáží, a to 3 a 8  boxů. Další možnost 
rozvoje této lokality garáží není možná. 

ÚČELOVÁ  DOPRAVA 

V katastru obce není  zemědělská farma, ta je situována v obci Želatovice. Zemědělská obsluha 
pozemků firmou AGRAS Želatovice s.r.o. v okolí zástavby obce je vedena po silnici III/01860 
a po místních komunikacích obce.  

Účelové polní komunikace vycházejí paprsčitě z obce na okolní pozemky. Nejvýznamnější je polní 
cesta vedená údolím Podolského potoka k obsluze vodojemu, která vede do rozsáhlých polností mezi 
Tučínem a Pavlovicemi. 

Dále má značný význam pro prostupnost krajiny i zpevněná spojka do Hradčan s napojením 
na Dřevohostice. Tomu odpovídá i její kategorie, je vybudována jako Pp 6/40. Tato trasa zemědělské 
dopravy prochází zástavbou, ale její jiné trasování není možné z důvodů konfigurace terénu 
a parcelace pozemků. Je to hlavní polní cesta, která slouží i obyvatelům Podolí. 

Záhumenní cesta obsluhující pozemky domů po severním okraji zástavby v návrhové lokalitě obytných 
domů bude ponechána. 

Na přítoku Podolského potoka vznikl nový sportovní a společenský areál pro obyvatele obce s vodní 
nádrží  po její hrázi je vybudována nová účelová komunikace jako spojka obou stran údolí. 

Vzhledem k problémům se sesuvem půd v bezprostředním okolí obce je navržena krajinná zeleň na 
této problematické lokalitě na východním okraji obce. Toto řešení umožní obnovit i původní účelové 
zemědělské cesty. Cesty splní i funkci protierozní. Je navržena účelová komunikace v místní trati Křivé 

(D3), podél navrhovaného plošného interakčního prvku IP 18 a IP 29, která se napojí na účelovou 
komunikaci na Hradčany. 

K obsluze navrhované čistírny odpadních vod z obce, která je lokalizována při vodoteči  jihozápadně 

obce navrhujeme vybudovat novou účelovou komunikaci v kategorii P 4/30 (D5). 

Dále navrhujeme obnovit propojení účelovou komunikací v lokalitě „U vile“ (D4) rovněž v kategorii 
P 4/30, kde zůstaly krátké úseky původní cesty. Jejich propojení bude plnit i funkci  protierozní. 

HROMADNÁ DOPRAVA 

AUTOBUSOVÁ  DOPRAVA 

Podolí  je dopravně obsluhováno  dopravní firmou  ČSAD  Ostrava, a to linkami: 

920 011  Přerov - Soběchleby - Horní Netčice, 3 spoje v sobotu a neděli               

920 020  Přerov - Podolí - Všechovice - Provodovice, celkem 15  spojů, 10 v pracovní dny, 2 v sobotu 
a neděli,  3 ve dnech školy   

V obci je autobusová zastávka jako točna, autobusy zde zajíždějí a otáčejí se. Zastávka je vybavena 
čekárnou pro cestující a víceúčelovou zpevněnou plochou trojúhelníkového tvaru.  

V pracovní dny je obec obsloužena deseti spoji v obou směrech, v sobotu z neděli pěti, 3 spoje jsou 
určeny pro školáky.  Autobusová doprava je pro obsluhu obce dostatečně četná a tedy vyhovuje. 
Rovněž vyhovuje zařízení autobusové zastávky. 

VLAKOVÁ  DOPRAVA 

Nejbližší vlaková stanice je 6,5 km vzdálený Přerov, který je současně nejbližší rychlíkovou stanicí 
na trati Přerov - Brno a Praha - Bohumín a je železničním uzlem pro tratě č. 270, 330 a 331. 
Autobusová doprava  dopraví  cestující  na železniční stanici. 
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DOPRAVNÍ  ZAŘÍZENÍ 

Přímo v obci nejsou žádná dopravní zařízení, nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je cca 6 km 
v Přerově a nebo 8 km v Dřevohosticích. Kompletní vybavenost pro motoristy je nejblíže  v Přerově.  

OCHRANNÁ PÁSMA A NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU 

SILNIČNÍ  DOPRAVA 

Ve výkresové části elaborátu jsou vyneseny ochranné silniční pásma  na st. silnicích III. třídy  15 m 
mimo zastavěnou část obce.   

Rozhledové trojúhelníky jsou vyneseny  na silnicích pro rychlost 50 km/hod, tj. 35 m od středu 
křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 15 m od středu křižovatky. 

Vzhledem k tomu, že st. silnice končí v obci a intenzita dopravy nepřesahuje 500 vozidel za 24 hodin 
nebylo v obci provedeno sčítání intenzity dopravy a neprovádíme tedy výpočet  hlukového pásma.  

LETECKÁ  DOPRAVA 

Na návrší východně obce při významné účelové komunikaci na Hradčany je polní zemědělské letiště. 
Ochranné pásmo polního letiště v katastrálním území Podolí je vymezené dle obecných předpisů 
pro pracovní letiště. (Ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy v délce 1000 m oběma směry 
od obou koncových hran letištní dráhy, ve sklonu roviny 1 : 50 v úseku 500 m od hrany drány rozšířené 
oběma směry v úhlu 15 °. Přechodovou plochu oběma směry od delší hrany dráhy ve sklonu 1 : 7 
do výšky 5 m, tj. 35 m širokou.). Ochranná a technická pásma nebyla vyhlášena. 

Katastr obce zasahují ochranná pásma s výškovým  omezením vojenského letiště Přerov. Skládají se 
s ochranného pásma vzletových prostorů, přibližovacích prostorů, vodorovné roviny, kuželové plochy 

a přechodových ploch. Vztažný bod letiště je 203,21 m.n.m. Těmito pásmy bude omezena výšková 

hladina nových staveb.  Ochranné pásmo nesmí být narušeno žádnými novými překážkami. Ochranná 
pásma nebyla zatím vyhlášena. Nová navrhovaná výstavba v obci nepřesáhne výšku okolního terénu, 
neboť obec leží v údolí a tím nenaruší ochranná pásma s výškovým omezením letiště. 

G. 2. Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení  

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Podolí má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov. Jedná 
se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze tří zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, 
který má jednostupňovité čištění (návrh na dvoustupňové čištění) čerpána voda řadem OC DN 700 
do hlavního vodojemu Švédské šance 2 x 5000 m

3
 s max. hladinou 277,0 m.n.m. Zásobní řad 

OC DN 500, který vede v souběhu s výtlakem OC DN 700 neslouží svému účelu, je mimo provoz, 
využíván pouze jako odkalovací potrubí.  

Z tohoto vodojemu je zásobena: 

 větev 1 TP. Přerova 

 větev Moštěnská až Stará Ves 

 větev Pavlovice 

 větev Dřevohostice 

 větev 2. TP. Přerov, 

 polovina obce Moštěnice, Vlkoš, Bochoř, Lověšice, Věžky.  
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Na 2. TP Přerova je napojena městská část Henčlov. Pavlovická větev vede odbočkou z Moštěnické 
větve (tedy gravitace z vodojemu Švédské šance) přes Beňov, Prusy, které zásobuje pitnou vodou 
a přes čerpací stanici Želatovice do vodojemu Tučín 1x400 m

3
 s kótou max. hladiny 305,50 m n.m., 

a dalším systémem až do Pavlovic u Přerova. Z vodojemu Tučín vede gravitační řad do čerpací 
stanice Pavlovice a odtud do věžového vodojemu Pavlovice 1x200 m

3
 s max. hladinou 337,50 m n.m., 

odtud jsou gravitačně zásobeny Pavlovice u Přerova. Obec Podolí je tedy gravitačně zásobena 
z tohoto vodojemu. Vodovod byl v obci postaven v roce 1980. Rozvod vody byl proveden z PVC DN 
100 - hlavní řady. Trasa vodovodu je vedena v převážné části v zatravněných plochách podél 
komunikací.  

Požární zabezpečení vodou je řešeno osazenými hydranty na vodovodní síti, dalším alternativním 
zdrojem jsou veřejné studny, respektive Podolský potok.  

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Přehled stávajících studní 

Označení studny Popis lokality 

S 1  u kaple, veřejná 

S 2 u konce místní cesty v jižní části obce, veřejná 

S 3 za obecním úřadem, veřejná 

 

Dle místního šetření lze konstatovat , že požadované ochranné pásmo nelze u všech těchto zdrojů 
akceptovat. Dle ČSN 75 5115, 83 0611, 83 0612.  

Stávající způsob zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci je vyhovující a není třeba provádět 
žádná technická opatření. 

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

Požární zabezpečení vodou je řešeno osazenými hydranty na vodovodní síti, dalším možným zdrojem 
je odběr požární vody z veřejných studní, respektive z vodní nádrže, která je fázi realizace či 
Podolského potoka. Jako zdroj vody pro hašení v případě požáru je v obci protipožární nádrž 
a protipožární skříňky. 

Potřeba vody - stávající: 

Výpočet potřeby vody dle směrnice č.9 ze dne 20. července 1973, s přihlédnutím k trendu snižování 
spotřeby vody u obdobných lokalit. 

Stávající potřeba vody 

obyvatelstvo včetně vybavenosti Qp = 173 x 120 = 20 760 l/den, což je 0,24 l/s 

 

Celková potřeba Qp =  0,24 l/s 

Maximální denní potřeba Qm = Qp  x kd = 0,24 x 1,5 = 0,36 l/s 

Maximální hodinová potřeba Qh = Qm x kh = 0,36 x 1,8 = 0,648 l/s 

Roční potřeba vody QR = 20,76 m
3
/den x 365 = 7 577 m

3
/rok 

 

NÁVRH ZÁSOBENÍ VODOU OBCE PODOLÍ 

KONCEPCE ZÁSOBENÍ 

Vzhledem ke tomu že byl v obci vybudován veřejný vodovod v roce 1980 dle platných ČSN 73 6005 
a ČSN 75 5402, 75 5401 a ON 75 5411, není řešení otázky zásobování vodou problémovou oblastí.  
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Pro zástavbu v navrhovaných lokalitách B1 a B2 není třeba provádět přívod vody. Nemovitosti budou 
napojeny na stávající veřejný vodovod v obci PVC 90, vedoucí při jižní straně navrhovaných lokalit. 
Pro oblast výstavby B3 bude proveden veřejný vodovod PE 63, který bude veden při kraji stávající 
místní cesty. Navržený vodovod bude napojen na stávající rozvod v obci PVC 90. Z tohoto navrženého 
řadu bude jednotlivými přípojkami prováděno zásobování pitnou vodou. Napojení navržených lokalit B4 
až B8 bude provedeno z navrhovaného vodovodního řadu napojeného na odbočnou větev PVC 90, 
která bude prodloužena dále severním směrem a bude odbočovat k navrhovaným zástavbám a dále 
bude vedena jižním směrem s napojením na stávající vodovodní větev vedoucí obcí.  Tím bude 
provedeno zakruhování navrženého vodovodního řadu. Navržený rozvod vody bude proveden PVC 90. 
Veškeré navržené trasy budou vedeny po veřejných pozemcích se zajištěním přístupu pro obsluhu 
a údržbu navrženého zařízení.  

Potřeba vody - návrh: 

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

Lokalita B1 2 RD (2 x 3) 6   osob 

Lokalita B2 1 RD (1 x 3) 3   osob 

Lokalita B3 2 RD (2 x 3)  6   osob 

Lokalita B4 1 RD (1 x 3) 3   osob 

Lokalita B5 8 RD (8 x 3) 24  osob 

Lokalita B6 6 RD (6 x 3)  18  osob 

Lokalita B7 6 RD (6 x 3) 18  osob 

Lokalita B8 1 RD (1 x 3) 3    osob 

celkem  27 RD (27 x 3) 81 osob 

 

a/ obyvatelstvo QpN = 81 x 120 = 9 720 l/den, což je 0,113 l/s 

b/ občanská a technická vybavenost Qp = 81  x 10  = 810 l/den, což je 0,009 l/s 

 

Celková potřeba QpN
c
 = 0,113 + 0,009 = 0,122 l/s 

Maximální denní potřeba QmN = Q
c
pN  x kd = 0,122 x 1,5 = 0,183 l/s 

Maximální hodinová potřeba QhN = QmN x kh = 0,183 x 1,8 = 0,329 l/s 

Roční potřeba vody QR = 10,53 m
3
/den x 365 = 3 843 m

3
/rok 

 

Potřeba vody - celkem: 

Celková potřeba QpN
c
 = 0,240 + 0,122 = 0,362 l/s 

Maximální denní potřeba QmN = Q
c
pN  x kd = 0,362 x 1,5 = 0,543 l/s 

Maximální hodinová potřeba QhN = QmN x kh = 0,543 x 1,8 = 0,977 l/s 

Roční potřeba vody QR = 7 577 + 3 843 = 11 420 m
3
/rok 
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající systém zásobování je vhodný a bude zachován. Navržený vodovod pro výhledovou zástavbu 
bude proveden z PVC 90 pro lokality B4 - B8 a PE 63 pro lokalitu B3. Pro oblast B1 a B2 nebude třeba 
provádět nové rozvody, zástavba bude napojena ze stávajícího rozvodu.    

Délky rozvodů budou činit celkem: 

B3  PE 63   85,0 m  

B4 - B8  PVC 90   728,0 m 

V místě křížení s komunikacemi, bude potrubí uloženo do chrániček. Uložení potrubí bude provedeno 
dle platné ČSN resp. dle schválených směrnic pro daný typ kanalizačního potrubí. Nad trubním potrubí 
bude veden identifikační vodič. Napojení jednotlivých nemovitostí na navržené veřejné rozvody bude 
provedeno formou přípojek.  

PODKLADY 

Zaměření skutečného provedení vodovodu v obci  12/97 

Plán rozvoje vodovodu a kanalizace - Přerov, zpracovatel AQUATIS a.s. Brno 1997 

Místní šetření a projednání s DOOS 02/99 

Platné ČSN, THP ukazatele, odborná literatura pro vodní hospodářství - zásobení vodou 

Vyjádření DOSS zákony 138/73 Sb., 130/74 Sb. ve znění pozdějších úprav, 17/92 Sb. 244/92 Sb. 

ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Podolí se rozkládá po obou březích Podolského potoka. Kanalizace v obci byla budována 
postupně a netvoří ucelený systém. Kanalizaci tvoří deset kanalizačních větví, které jsou postupně 
zaústěny do Podolského potoka. Do stávající jednotné kanalizace jsou napojeny splaškové odpadní 
vody od cca poloviny obyvatel obce po předchozím předčištění v septicích, přibližně pětina obyvatel 
vypouští takto předčištěnou vodu přímo do potoka a pětina obyvatel má jímky na vyvážení. Kanalizace 
v obci byla budována postupně v letech 1960 - 1980 z betonových trub. Do kanalizace je napojena i 
odvodňovací drenáž. 

Součástí kanalizace je rovněž záchytný příkop vedoucí východně podél polní cesty nad zástavbou 
v severní části obce. 

V obci nebyla provedena pasportizace kanalizace. Z pochůzky v terénu však vyplynulo, že stav 
kanalizace v obci není v dobrém technickém stavu a to včetně objektů na kanalizační síti. Obecně lze 
konstatovat, že kanalizační síť z velké části neodpovídá ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační 
přípojky. Rovněž nevhodný systém likvidace odpadních vod je alarmující a vyžaduje stavbu čistírny 
odpadních vod. V současné době jsou zcela jistě překračovány stanovené limity znečištění 
vypouštěných odpadních vod.  

NÁVRH STOKOVÉ SÍTĚ 

Na základě zjištěných informací o stavu kanalizační sítě v obci je třeba zaevidovat podrobně 
problémové úseky a zjednat jejich nápravu. Dále je třeba zajistit, aby nebyly dále překračovány 
hodnoty znečištění vypouštěných vod do Podolského potoka stanovené vládním nařízením č. 82/1999 
Sb. o vypouštění odpadních vod. Povinnost k přistoupení řešení dané problematiky navíc vyplývá ze 
zákona č. 410/1992 Sb. o obcích, a č. 138/1973 Sb. o vodách. 

Danou problematikou se zabývala studie „Likvidace odpadních vod Podolí“, zpracovaná firmou 
Ing. František Zábranský HYDRO-EKO v 10/1998. Návrh spočívá v podchycení jednotlivých vyústí do 
Podolského potoka dvěmi kanalizačními větvemi, vedoucími po obou stranách potoka. Na konci obce 
by pak odpadní vody odváděné navrženými stokami byly přivedeny na novou čistírnu odpadních vod.  
Rovněž bude třeba provádět postupnou rekonstrukci nevhodných částí kanalizační sítě. Návrh bude 
odpovídat ČSN 75 6101, 75 6401, 73 6709, 75 6402 a 73 6005 a dalších souvisejících předpisů. 
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Napojení navržené zástavby bude provedeno do navržené jednotné kanalizace resp. stávající veřejné 
kanalizace. V případě lokality B1 je navrženo prodloužení stávající kanalizační větve AA DN 300, 
oblast určená pro zástavbu B2 a B3 bude napojena na stávající stokovou síť. Pro zástavbu B4, B5, B7 
a B8 bude provedena výstavba nové jednotné stokové sítě vedené v navržených respektive stávajících 
komunikacích. Pro odkanalizování lokality B6 je navržená kanalizační větev z hlediska úklonů svahu 
na pozemcích navržených pro výstavbu. Profily jednotlivých větví jsou navrženy předběžně DN 300 
a DN 400.  

Podchycení jednotlivých vyústění i hlavní kanalizační sběrač jsou navrženy rovněž v profilu DN 300 
a jednotná kanalizační větev z PVC DN 300 a DN 400. V místech podchycení budou provedeny 
odlehčovací šachty, přičemž stávající vyústění bude zachováno jako odlehčení s vyústěním 
do recipientu. Na kanalizačním sběrači bude za obcí provedena odlehčovací komora pro oddělení 
splaškových a dešťových vod. 

Technické řešení  

Veškerá přepojení i navrhované kanalizační stoky budou provedeny z potrubí PVC či PE, které bude 
splňovat veškeré podmínky pro použití do aplikovaného prostředí. Uložení kanalizačního potrubí bude 
odpovídat platným ČSN i schváleným předepsaným směrnicím výrobců kanalizace. Po provedení 
uložení potrubí a jednotlivých objektů na síti bude provedena zkouška kanalizace dle ČSN 75 6909. 

Kanalizační sběrač I AA podchytávající jednotlivé vyústění, bude proveden v celkové délce 1 147 m 
v profilu DN 400. Další vedlejší stoky pro podchycení stávajících vyústění jsou navrženy v tomto 
rozsahu: 

I AA-1  DN 300   271,0 m 

I AA-3  DN 300   160,0 m 

I AA-3.1 DN 300     31,0 m 

Lokalita B1 bude odkanalizována do navrženého prodloužení stávající kanalizační větve DN 300 
v délce 48,0 m. Nově navržená kanalizace bude jednotná. 

Pro lokalitu B2 a B3 nebude třeba provádět novou kanalizaci. Navržené zástavby budou napojeny 
na stávající jednotnou kanalizaci. 

Pro lokality B4 až B8 je navržena nová jednotná kanalizace, která bude napojena do navrženého 
kanalizačního sběrače. Navržené trasy kanalizace jsou navrženy v komunikacích mimo větev 
odkanalizující oblast B6, která bude vedena při jižní hranici navrhované kanalizace.  Přehledově se 
jedná o výstavbu kanalizace v tomto rozsahu: 

I AA-2  DN 400, DN 300  149,0 m, 235,0 m 

I AA-2.1  DN 300    205,0 m 

I AA-2.2  DN 300    218,0 m. 

Veškeré objekty (revizní šachty a pod.) na kanalizační síti budou použity typové dle platných směrnic 
a nařízení. 

Čistírna odpadních vod 

Čištění odpadních vod je navrženo biologických způsobem v kořenové čistírně s dočištěním 
v biologickém rybníku. Před kořenovou čistírnou je navrženo mechanické předčištění - lapák písku 
a kombinovaná mělká nádrž.  

Hlavní čistírenskou jednotku zde tedy tvoří kořenová čistírna, která pracuje na základě horizontální 
filtrace odpadních vod zemním ložem, za spoluúčasti mokřadních rostlin. Plocha kořenové čistírny je 
uvedena v odstavci  „Návrh KČOV“. Za navrženou čistírnou bude dále zřízen biologický rybník, kde 
budou dále přivedeny odlehčené vody. Výtok z biologického rybníka bude uskutečňován 
do Podolského potoka. Účinnost tohoto přírodního čištění je cca 90 %. Pro umožnění příjezdu 
k čistírně odpadních vod bude zřízena obslužná komunikace. Pro tuto technologii není potřebná žádná 
dodatková energie a do terénu zapadá i oplocení vytvořené výsadbou zeleně. Vzhledem k umístění 
navržené lokality bude třeba vyžádat potřebnou výjimku z hlediska umístění v ochranném pásmu lesa.  
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Návrh KČOV 

EO = 254   VFC = 31,29 m
3
/den   Qp = 0,36 l/s 

Qz = 1,92 l/s   (BSK5) = 11,43 kg/den   BSK5 = 365,29 

Kořenová čistírna: 

 - BSK5 = A = 11,430 kg O2/ den 

 - septiky s účinností 25 % --- A1 = 0,75 x 11,430 = 8,573 kg/den 

- předčištění s účinností 15 % --- A2 = 0,85 x 8,573 = 7,287 kg/den 

 

plocha potřebná pro kořenovou čistírnu ........... 5 m
2
 / EO 

EO = 7 287 : 60 = 122 

plocha KČOV = 122 x 5 = 610 m
2
 

účinnost KČOV  75% --- A3 = 0,25 x 7,287 = 1,822 

Biologický rybník  .......... zatížení 3,5 g/m
2
/den 

plocha BR = 1. 822 / 3,5 = 521 m
2
 

účinnost BR  50% --- A4 = 0,5 x 1,822 = 0,911 kg/den 

Zbytkové znečištění .......... BSK5 = A4 / VFC = 911 / 31,290 = 29,11 mg / l 

 

Výpočet množství odpadních vod (splaškové vody) stávající 

Počet obyvatel       173 

Potřeba pitné vody vč. občanské vybavenosti   120 l / ob. / den 

Produkce odpadních vod     20,76 m
3
/den 

CELKEM       20,76 m
3 
/ den = 1,61 l/s 

 

Výpočet znečištění 

BSK 5   60 g / obyv. / den x 173 obyv.  10,38 kg / den 

CHSK   110 g / obyv. / den x 173 obyv.  19,03 kg / den 

Nerozpustné látky 55 g / obyv. / den x 173 obyv.   9,52 kg / den 

Koncentrace 

BSK5  14,09   kg / den / 50,66 m
3 
/ den   =   278 mg / l 

CHSK  30,00g kg / den / 50,66 m
3 
/ den   =  592 mg / l 

NL  10,00   kg / den / 50,66 m
3
 /den    =  197 mg / l 

Výpočet množství odpadních vod (splaškové vody) návrh 

počet obyvatel výhled  81 osob  - 81 EO  

specifická potřeba vody 130 l/ob./den 

Výpočet množství odpadních vod (splaškové vody) 

Počet obyvatel E.O. celkem (173 + 81)    254 
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Potřeba pitné vody vč. vybavenosti a zemědělství  123,2 l / obyv. / den 

Produkce odpadních vod     31,29 m
3
 

CELKEM       31,29 m
3 
/ den = 1,92 l/s 

Výpočet znečištění 

BSK 5  60 g / obyv. / den x 254 obyv. (0,75)  11,430 kg / den 

CHSK  120 g / obyv. / den x 254 obyv. (0,9)  27,432 kg / den 

Nerozpustné látky 55 g / obyv. / den x 254 (0,6)  8,382 kg / den 

Koncentrace 

BSK5  11,430   kg / den / 31,29 m
3 
/ den   =   365 mg / l 

CHSK  27,432   kg / den / 31,29 m
3 
/ den   =  877 mg / l 

NL  8,382     kg / den / 31,29 m
3
 /den    =  268 mg / l 

Výpočet množství dešťových vod 

Rozloha zastavěného území     15,00 ha 

Koeficient odtoku      0,3 dle ČSN 75 61 01 

Intenzita 15 min. deště      127 l / s / ha 

Celkový odtok dešťových vod     572 l / s 

Výpočet množství extravilánových vod 

Území ohrožené vodní erozí     65,8 ha 

Koeficient odtoku      0,15 dle ČSN 75 6101  

Intenzita 15 min. přívalového deště    127 l / s / ha 

Celkový odtok přívalového deště z území   1253 l / s 

 

Řešení stávajícího nevhodného stavu je navrženo podchycením existujících kmenových stok před 
jejich vyústěním do recipientu navrženým kanalizačním sběračem. V místě napojení jednotlivých stok 
na navržený kanalizační sběrač, budou zřízeny odlehčovací šachty s vyústěním do Podolského potoka. 
Dále bude za obcí postavena odlehčovací komora pro oddělení dešťových vod. Vodoteč je ve správě 
Zemědělské vodohospodářské správy.  Kanalizační sběrač je předběžně navržen v dimenzi DN 400.  

Přesný návrh ČOV a trasy nového kanalizačního sběrače bude proveden v další fázi zpracování 
projektové dokumentace.  

Pro zmírnění přítoku přívalových extravilánových vod byla nebyla zpracována dosud žádná 
dokumentace, kromě jihovýchodního okraje obce - Přední kopec, Zadní kopec, Křivé, U kamene, kde 
již byla realizována ochranná nádrž a to jedna ochranná a jedna zásobní - suchá. Dále v rámci 
projektové dokumentace ochranných nádrží je navržena obnova polní cesty v prostoru 
nad realizovanými nádržemi. Obnovou těchto polních cest bude provedeno zkrácení délky svahu což 
je jeden z hlavních faktorů zmírnění eroze.  

PODKLADY 

Studie „Likvidace odpadních vod Podolí“ 04/94 

Studie likvidace odpadních vod - region Domaželice 05/1995 

Plán rozvoje vodovodu a kanalizace - Přerov, zpracovatel AQUATIS a.s. Brno 1997 

Místní šetření a projednání s DOOS 02/99 

Platné ČSN, THP ukazatele, odborná literatura pro vodní hospodářství - zásobení vodou 
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Vyjádření DOSS zákony 138/73 Sb., 130/74 Sb. ve znění pozdějších úprav, 17/92 Sb. 244/92 Sb. 

VODOTEČE 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obcí Podolí protéká jediná vodoteč a to Podolský potok, který je ve správě Zemědělské 
vodohospodářské správy, územní pracoviště Přerov. Tato vodoteč pramení na katastru obce a protéká 
katastrem obce ve směru severovýchod - jihozápad. Do potoka je zaústěn odpad z vodní nádrže, která 
je v současné době ve stadiu realizace. Vodoteč je v zastavěné části obce sevřena pobřežními zdmi 
z lomového kamene. Na potoku je značný počet přemostění, které slouží jako přístup k jednotlivým 
nemovitostem. 

NÁVRH 

Na základě požadavků dotčených organizací tj. 

SMS ÚP Přerov ze dne 25.11.1998, 

Povodí Moravy a.s. ze dne 24.11.1998, 

které byly požádány o sdělení svých zájmů a zařízení v řešeném katastru, se neuvažuje s žádnou 
novou investicí v této oblasti.  

PODKLADY 

Stanoviska DOSS viz. navazující kapitoly. 

Kapitola Vodní hospodářství - 11.2. Odkanalizování území. 

Místní šetření a projednání s DOSS 11-12/98. 

INUNDACE 

Inundace stávajících recipientů není stanovena ani požadována v rámci projednávání.  

VODNÍ NÁDRŽE 

SOUČASNÝ STAV 

V obci Podolí je zrealizována „Ochranná nádrž Podolí“, která bude vlastníkem i správcem tohoto 
vodního díla. Zájmová oblast se nachází v části hydrologického pořadí 4-12-02-092. Napájení nádrže, 
která se skládá jak ze zatopené nádrže, tak i suché nádrže - poldru je realizováno srážkovými vodami 
z přilehlému svahu. Tato nádrž má za úkol zachytit přívalové vody z polí, z oblasti nad budovanou 
nádrží. Zátopová plocha zásobní nádrže činí dle projektové dokumentace 0,267 ha a suché nádrže 
0,055 ha.  

NÁVRH 

V oblasti budování nádrží není uvažováno s žádným vodním dílem.  

ZÁVLAHY 

V zájmovém území není evidováno a tudíž ani provozováno žádné závlahové zařízení. 

ODVODNĚNÍ 

Na základě vyjádření SMS - ÚP jsou na katastru obce odvodněny pozemky z roku 1961, 1964, 
1965,1967,1969, 1970,1990 které byly předány do majetku dnešního ZD Želatovice. Toto zařízení je 
zakresleno ve výkresové příloze č.1. Při návrhu inženýrských sítí bude toto území respektováno. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranná pásma kolem recipient všech recipientů: 6 m od břehových hran. 
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Ochranné pásmo kanalizace - 1,5 m, od vnějšího líce potrubí. 

Ochranné pásmo vodovodu - 1m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Dle zákona č. 14/1998 Sb. stanoví nebo zruší ochranné  pásmo vodních zdrojů vodohospodářský 
orgán. V obci není ochranné pásmo veřejných studní stanoveno. Umístění studní se řídí dle ČSN 75 
5115.  

Na katastru obce se nachází ochranné pásmo II. stupně II.A a II.B přírodní minerální vody Horní 
Moštěnice. 

G. 3. Protierozní ochrana 

Je řešena v rámci územního systému ekologické stability. Samostatně není předmětem řešení 
územního plánu. Žádná dokumentace na protierozní opatření není na katastru zpracována. 

G. 4. Zásobování elektrickou energií 

Výchozí podklady 

Mapové podklady v měřítku 1 : 5000, 1 : 1000.   

Síť VN, NN, VO  - SME RZ Přerov a na místě samém. 

Síť VVN  - SME a.s. Ostrava. 

Místní rozhlas - SME RZ Přerov a na místě samém 

Trasy místních telefonních kabelů – SPT TELECOM Přerov. 

Dálkové kabely a optické kabely - SPT TELECOM Olomouc. 

Vojenská zařízení - VÚSS Olomouc. 

Průzkum na místě samém. 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Nadřazená energetická síť 

Síť 400 kV: 

Řešeným územím prochází vedení 400 kV č. 403 

Síť 220 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení 220 kV. 

Síť 110 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení 110 kV. 

Síť vysokého napětí (VN) 

Území obce Podolí je v současné době napájeno jednou odbočkou z venkovního vedení VN 22 kV 
č.45, s napěťovou hladinou  22 kV, 50 Hz, stř. 3 x 35 AlFe 6.  Stávající vedení  je chráněno ochranným 
pásmem, které je vymezeno svislými rovinami krajních vodičů ve  vzdálenosti 10 m na obě strany.  

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno: 

 zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat výbušné 
a hořlavé látky, 

 vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m, 
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 provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, 
zdraví a majetek osob. 

Vyjímky z ochranných pásem povoluje dle zákona č. 458/2000 Sb. provozovatel přenosové nebo 
distribuční sítě. 

Celková šířka ochranného pásma je  23 m a je vyznačena v situaci. Vedení je součástí distribuční 
soustavy 22 kV. Dle sdělení SME a.s. je stav rozvodné soustavy 22 kV přenosově i mechanicky dobrý 
s dostatečnou rezervou, která pokryje požadavky na příkon i pro návrhovém období. Hlavní vedení 
i odbočky VN jsou  uloženy na betonových  sloupech. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je v síti VN provedena zemněním. 

Řešeným územím neprochází kabelové vedení 22 kV. 

Transformační stanice 22/0,4 kV 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Označení transformačních stanic dle výkresové  dokumentace 

Označení Umístění, název Typ Výkon (kVA) 

   instalovaný typový 

TS 1    Podolí     BTS          160 400 

 

Trafostanice TS 1 současným potřebám příkonu vyhovuje.  

Distribuční síť nízkého napětí  (NN) 

Zhodnocení mechanického a technického stavu sítě NN 

Rozvody nízkého napětí 4 x 400/230 V jsou vesměs venkovního provedení vodiči AlFe 4x35 
a 3x50+35 na betonových sloupech podél komunikací. Odtud jsou závěsnými kabely  4x16 napojeny 
přes střešníky jednotlivé rodinné domy. Ukončení kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních 
SIL na jednotlivých objektech, v pilířích na hranici parcely nebo ve skříních SIL na sloupech.. 

Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě je dobrý a vyhovující. Současným potřebám 
odběrů síť NN vyhovuje.  

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Stávající veřejné osvětlení obce sleduje trasy distribučních rozvodů NN. Vesměs se jedná 
o výložníková svítidla, která jsou umístěna na podpěrných bodech sítě NN spolu s vedením NN. 
Veřejné osvětlení je napojeno ze samostatné skříně VO kabelem AYKY 4x35. Rozvody na sloupech 
jsou provedeny vodiči AlFe 16 mm 

2
. Osvětlení je ve vyhovujícím stavu, část svítidel je vyměněna 

za nová. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Pro informaci uvádíme přehled ochranných pásem vedení včetně ochranných pásem elektrických 
stanic. Venkovní trafostanice 22/0,4 kV mají ochranné pásmo stejné jako venkovní vedení VN 22 kV. 
Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče, v případě elektrických stanic 
pak v kolmých rovinách od oplocené nebo obezděné hranice objektu stanice. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Ochranná pásma energetických  zařízení 

Zařízení Vedení vybudovaná 
do 31.12.1994 

Vedení budovaná 
po 1.1.1995 

Kabelová do 110 kV 1 m 1 m 

22 kV 10 m 7 m 

110 kV 15 m 12 m 

220 kV 20 m 15 m 

400 kV 25 m 20 m 
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Elektrické stanice 30 m 20 m 

Prostor ochranných  pásem  je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického zařízení a 
zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená ochranná pásma energetických děl 
nelze uplatňovat z hlediska záboru ZPF, ale pouze jako omezující faktor z hlediska výstavby a  
činností. Režim v ochranných pásmech upravuje  zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a některých zákonů a navazující vyhlášky. 

Ochranná pásma požaduje SME a.s. plně respektovat. 

NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

Nadřazená energetická síť 

V návrhovém období zůstanou zachovány trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní. 

Síť 400 kV: 

V návrhovém období se neuvažuje s budováním nových zařízení napěťové hladiny 400 kV. 

Síť 220 kV: 

V návrhovém období se neuvažuje s budováním nových zařízení napěťové hladiny 220 kV. 

Síť 110 kV: 

V návrhovém období se neuvažuje s budováním nových zařízení napěťové hladiny 110 kV. 

Síť 22 kV: 

Síť 22 kV bude rozšířena na základě energetické náročnosti požadavků nových objektů. Připojování 
nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou (zák.458/2000 Sb. a vyhl. 169/95 Sb.  
ve znění vyhl. 196/96 Sb.). Ochranné pásmo pro nová a přeložená  venkovní vedení je dáno zákonem 
č.458/2000 Sb. a to 7 m na každou stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je 
tedy cca 17 m. 

Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období 

Základním údajem pro návrh distribučního systému obce je stanovení soudobého maximálního 
zatížení. Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době 
předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, 
spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech. 

Podíl bytového fondu: 

Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů 
a průmyslové sféry tj. elektřina a plyn (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy 
o stupeň elektrizace "A", kde se elektrická energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. 
Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče uvažovat i některé 
spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky 
náročnější. 

 

Celková bilance elektrické energie: 

lokalita B1  2 RD  8,0 kW 

lokalita B2  1 RD  4,0 kW 

lokalita B3  2 RD  8,0 kW 

lokalita B4  1 RD  4,0 kW 

lokalita B5  8 RD  32,0 kW 

lokalita B6  6 RD  24,0 kW 

lokalita B7  6 RD  24,0 kW 

lokalita B8  1 RD  4,0 kW 
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celkem:   27 RD  Pi = 108,0 kW 

Soudobý příkon   Pp = 81,4 kW 

činitel soudobosti:    = 0,75 

 

Lokality B1 a B2 budou napájeny ze stávající kabelové sítě NN, lokalita B3 ze stávajícího nadzemního 
vedení NN. 

Pro lokality B4 až B8 bude nutno vybudovat samostatné kabelové vedení z distribuční trafostanice T1, 
na které se připojí přes pojistkové skříně v pilířích jednotlivé rodinné domy. Trasa kabelu bude shodná 
se stávajícím kabelovým vedením až po stávající rozpojovací pojistkovou skříň a dále pokračuje 
samostatně k uvedeným lokalitám. 

Zajištění  příkonu pro lokality B4 až B8 se provede přezbrojením trafostanice ze stávajícího výkonu 
160 kVA na 250 kVA.. 

Dle směrnice JME a.s. č.18/91 je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 bytovou jednotku 
4,0 kW, což je hodnota pro realizační období po roce 2010. 

Přeložka kabelu napájejícího vodojem Tučín 

Pro realizaci výstavby lokality B5 a B7 bude třeba provést přeložku silového kabelu vedoucího do 
vodojemu Tučín, který je ve správě organizace Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Jedná se 
konkrétně o kabel typu AYKY 4B x 35 mm - 400 V. Délka přeložky bude činit 220 m. Daný kabel 
protíná navržené lokality B5 a B7. 

Veřejné osvětlení 

V lokalitě B1 a B2 bude prodlouženo stávající VO na sloupech směrem k Přerovu. V lokalitě B3 
se využije pokrytí stávajícího VO. 

V lokalitách B4 až B8 je nutno vybudovat nové veřejné osvětlení kabelovým vedením se svítidly 
na ocel. stožárech. Napájení nové větve se provede ze stávajícího rozvaděče VO nebo z nadzemního 
rozvodu VO přes pojistkovou skříň.    

G. 5. Spoje 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Dálkové kabely 

Obcí neprochází  trasy dálkových kabelů ve správě SPT Telecom ani kabely pro vojenské účely. 

Místní telefonní sítˇ (MTS) 

MTS v obci je provedena nově kabelovým vedením v zemi. Kabely jsou vedeny po jedné, místy 
po obou stranách ulic,  přípojky do každého objektu převážně venkovním vedením uloženým 
na sloupech vedení NN a VO. V obci je jeden veřejný telefonní automat. Pro obec je proveden přívod 
z telefonní ústředny Želatovice zemním kabelem, ze kterého jsou provedeny přes účastnické 
rozvaděče telefonní přípojky. 

Místní rozhlas 

V obci je v současné době proveden rozvod místního rozhlasu venkovním vedením, které je upevněno 
na podpěrných bodech venkovního vedení NN. Reproduktory místního rozhlasu jsou umístěny 
na sloupech vedení NN a VO tak, aby byla pokryta celá obec. Ústředna místního rozhlasu je umístěna 
v objektu obecního úřadu. 
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Distribuce televizního signálu 

V řešeném území je zajištěna následujícími TV vysílači: 

TV Nový Jičín - Veselecký kopec pracujícím na 34.k. (ČT 1), 

TV Brno - Kojál pracujícím na 9.k. (NOVA), 29.k. (ČT 1) a 46.k. (ČT 2). 

NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

MTS 

Pro zajištění nových linek MTS se použijí rezervy ve stávajícím rozvodu. Pro telefonizaci lokalit B4 
až B8 bude vyvedena samostatná větev ze stávajícího podružného rozvaděče.  

V souvislosti s nárůstem telefonních linek byl informován SPT TELECOM Olomouc, který řeší 
požadavky na zvýšení kapacity v rámci své investiční činnosti. 

Pro plánovaný narůst 27 RD bude nutno zajistit kapacitu 35 telefonních linek při koeficientu 1,3 linek 
na 1 RD. 

Místní rozhlas   

Lokalita B1 až B3 je pokryta stávající sítí. 

Pro ostatní lokality B4 až B8 bude rozšíření místního rozhlasu provedeno kabelem v zemi napojením 
na stávající rozvod. Reproduktory budou umístěny na stožárech nového VO.  

G. 6. Plynofikace 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Podolí je plynofikována z distribuční sítě obce Želatovice v souladu s aktualizací generelního 
řešení plynofikace obcí Želatovice - Tučín a rozšíření o obec Podolí. Aktualizace byla zpracována 
firmou ELGAS Přerov a schválena správou SMP, a.s. Ostrava dne 23.3. 1998. Distribuční síť je 
provozována v tlakové hladině 100 kPa z regulační stanice RS Q 1200 Želatovice. Stávající rozvody 
v obci jsou provedeny v dimenzi  90, 63 a 50 mm.Trasy plynovodů jsou zakresleny ve výkrese č. 5. 

Katastrem obce Podolí prochází VVTL DN 700 PN 64, jehož provozovatelem je Transgas, s.p. a VTL 
plynovod č. 642 DN 150 PN 40 Čechy - obec. 

ODBĚR VELKOODBĚRATELŮ 

žádný 

ODBĚR STŘEDNÍCH ODBĚRATELŮ 

žádný 

NÁVRH 

Rozvod plynu k novým lokalitám je veden převážně v zelených pásech s tím, že jsou respektovány 
stávající inženýrské sítě dle ČSN 73 6005. Dimenze navrženého plynovodu jsou provedeny 
z PE profilu DN 90/63/ a 50 mm. 

Pro zástavbu B1 a B2 nebude třeba provádět nové veřejné rozvody, lokality budou napojeny 
ze stávajícího trubního vedení PE 90, vedoucího při jižním okraji přilehlé komunikace. Pro zástavbu 
v lokalitě B3 je navržena odbočná větev PE 50, která bude vedena při kraji místní obslužné 
komunikace. Pro navržené lokality B4 až B8 jsou navrženy nové rozvody, které budou vedeny 
po veřejných pozemcích podél komunikací. Dimenze navržených rozvodů jsou PE 63. 

V dalším období se nepředpokládá s dalším rozšířením rozvodu plynu v obci vzhledem k nově 
provedeným rozvodům. Další napojení ať už soukromých či podnikatelských subjektů bude probíhat 
formou přípojek.  
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Stávající potřeba zemního plynu: 

Odběr - obyvatelstvo stávající RD a b. j.   70 x 3  = 210 m
3
 

Odběr - obyvatelstvo výhled RD   27 x 3  = 81 m
3
 

Odběr - obyvatelstvo celkem   291 m
3
 , 349,2 m

3
/h 

ODBĚR VELKOODBĚRATELŮ 

V obci nejsou žádní. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Roční potřeba zemního plynu 

Odběr kategorie Výpočet Výsledek 

Obyvatelé  97 x 3 000 m
3
. rok

-1
 291 000 m

3
. rok

-1
 

Maloodběratelé 0 m
3
. rok

-1
 0 m

3
. rok

-1
 

Velkoodběratelé  0 m
3
. rok

-1
 0 m

3
. rok

-1
 

Celkem roční potřeba 291 000 m
3
. rok

-1
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Pro zástavbu B1 ani B2 nebude třeba provádět nový rozvod plynu. Pro lokalitu B3 je navržen rozvod 
z PE 50 v délce 90,0 m. Navržené lokality B4 až B8 určené pro výstavbu RD  budou zásobeny 
z navrženého rozvodu PE 63 v celkové délce 699,0 m. Z navržených rozvodů budou zástavby 
zásobovány plynem formou přípojek. Průběh navržených tras je ve výkrese č. 5. 

Rozvod zemního plynu je po obci navržen na bázi STL plynovodu z materiálu PE v dimenzích  DN 50 
a DN 63 z materiálu SDR 11 - TŘ dle ISO S  5. V místě křížení s komunikacemi bude potrubí uloženo 
do chrániček. 

Rozvody budou provedeny dle ČSN 3864 13, 7360 05  a TPG 702 01. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy (zák. č. 458/2000) k zajištění jejich 
bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední 
blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
od jejich půdorysu. 

Ochranná pásma činí : 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 

V ochranném pásmu zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly 
ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to technické a bezpečnostní 
podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, 
umisťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu 
provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz 
příslušného plynárenského zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenící do větší hloubky než 20 cm 
nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě 
strany od osy plynovodu. 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Bezpečnostní pásma (zák. č. 458/2000) plynárenských zařízení jsou určena k zamezení nebo zmírnění 
účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 
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Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového 
zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu pouze s předchozím písemným 
souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. 

Pro informaci uvádíme přehled bezpečnostních pásem vedení včetně bezpečnostních pásem 
regulačních stanic.  

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.  Bezpečnostní pásma  

Zařízení Bezpečnostní pásmo 

Regulační stanice VTL 10 m 

Regulační stanice VVTL 20 m 

VTL do DN 100 15 m 

VTL do DN 250 20 m 

VTL nad DN 250 40 m 

VVTL do DN 300 100 m 

VVTL do DN 500 150 m 

VVTL nad DN 500 200 m 

PODKLADY 

Stávající zpracované generely firma AGP Olomouc 

Jednání s SmP a.s. Ostrava 

Platné ČSN, THP ukazatele, platné a související ČSN 7360 05, 3864 10, 3864 17, 3864 13, zákon 
222/94 Sb. 

G. 7. Zásobování teplem 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 
elektrické energie. Lokální vytápění rodinných domů řešeno individuálními kotli. Objekty občanské 
vybavenosti a podnikatelských aktivit budou mít samostatné kotelny. 

G. 8. Nakládání s odpady 

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání 

s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti 

nakládání s odpady. 

Obec Podolí nemá platnou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem. Svoz běžného komunálního 

odpadu, ukládaného občany do 110 l nádob (popelnic), zajišťují Komunální služby Přerov (v zimním 

období 2x za měsíc, v letním období 1x za měsíc). Separovaný sběr odpadů není zaveden. Plocha 

pro kontejnery pro separovaný sběr byly vytipována v centrální části obce u kulturního sálu na parcele 

č. 62. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje provozovatel řízené skládky na katastru Hradčan, a to 2x 

do roka. Odvoz stavebního odpadu si zajišťují občané dle potřeby individuálně. 

Na poli nakládání s odpady je v Podolí potřebné: 

 zamezit vytváření divokých skládek, i formou represívních opatření, 

 zajistit sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu v souladu se zákonem 
č. 125/1997 Sb. (zejména pak zajistit separovaný sběr využitelných složek odpadu a nebezpečného 
odpadu). 
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 vydat obecní vyhlášku o nakládání s odpady. 

H.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání 

ložisek nerostů a ploch pro jeho technické 

zajištění 

Na katastru obce Podolí není evidován (obvodním báňským úřadem Brno v souladu s ustanovením 
§ 29, odst. 3 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění) prognózní 
zdroj nerostných surovin, výhradní ložisko nerostných surovin, chráněné ložiskové území ani dobývací 
prostor. 

I.  Návrh místního územního systému ekologické 

stability 

ÚSES je v souladu s ust. § 4 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem.  

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z teze, že je třeba od sebe oddělit 
jednotlivé ekologicky relativně labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů 
a pro uchování přirozeného genofondu krajiny vzájemně propojit izolovaná přirozená stanoviště 
rostlinných společenstev (a na ně vázaných druhů živočichů) pro území charakteristických. Těmto 
požadavkům odpovídá vytváření územních systémů ekologické stability krajiny - ÚSES. 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou - biocentrum, 
biokoridor, interakční prvek. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako biotop 
nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného 
či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako 
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 
jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu 
do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní 
v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). 

Návrh lokálního (místního) ÚSES řešeného území byl zpracován v generelové podobě v rámci 
rozsáhlého územního celku v roce 1992 (Kolářová a spol., Brno). Dle dokumentace generelu 
procházejí katastrem Podolí: 

 jeden nadregionální biokoridor, 

 dvě větve lokálního ÚSES. 

Nadregionální biokoridor je v generelu ÚSES veden severozápadní částí katastru Podolí, kde by měl 
reprezentovat zejména typická lesní společenstva Podbeskydské pahorkatiny. Veškeré prvky tohoto 
biokoridoru (jeho jednotlivé úseky i vložené lokální biocentrum) jsou v podolském katastru navrženy 
na orné půdě. 
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Jedna ze dvou větví lokálního ÚSES navržených generelem ÚSES, jež by měla reprezentovat zejména 
typická lesní společenstva širšího území v relativně sušších polohách, probíhá západní a jižní části 
katastru, převážně po orné půdě, s využitím stávajících ploch trvalé vegetace jako jádrových částí 
biocenter. Větev ovšem nemá navržené pokračování za jižní hranicí podolského katastru. 

Druhá větev lokálního ÚSES, jež by měla reprezentovat převážně lesní společenstva na vlhkých až 
mokrých stanovištích, je vedena v generelu ÚSES ve vazbě na tok Podolského potoka a jeho 
levostranného přítoku po celé délce katastru (i zastavěným územím). Tato větev je v generelu ÚSES 
označena jako variantní. 

Navržený systém biokoridorů a biocenter je v generelu lokálního ÚSES doplněn o návrh poměrně 
husté sítě interakčních prvků, sloužících zejména k důkladnému rozčlenění zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků. 

Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES je podstatný schválený územní plán velkého 
územního celku (VÚC) Olomoucká aglomerace z roku 1997, který ve své závazné části obsahuje 
prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, převzaté z územně technického podkladu (ÚTP) 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Územní plán 
VÚC nepočítá s existencí nadregionálního biokoridoru v severozápadní části katastru. Naproti tomu 
nově zavádí do jihovýchodní a jihozápadní části katastru regionální biokoridor RK 1539, určený 
k přesnějšímu vymezení.  

Pro potřeby územního plánu obce byl návrh ÚSES zpracován nad digitalizovanou mapou katastru 
nemovitostí. Podoba navrženého ÚSES v zásadě vychází z generelu lokálního ÚSES z roku 1992. 
Vlivem některých skutečností (zejména schválení ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace, požadavků obce 
a návrhu některých nových funkčně odlišných ploch) došlo oproti generelové podobě k následujícím 
úpravám v pojetí a vymezení některých prvků ÚSES: 

1. Generelem ÚSES navržený nadregionální biokoridor v severozápadní části podolského katastru 
byl nahrazen regionálním biokoridorem RK 1539, který je tedy oproti ÚPN VÚC veden severnější 
trasou. Důvodem změny lokalizace RK 1539 oproti ÚPN VÚC je zajištění kontinuity biokoridoru 
přes administrativní hranice obce (tak, aby navazoval na vymezení v sousedních katastrech).  

2. Původně dvě navržená lokální biocentra jihozápadně od obce (v generelu ÚSES BC 14/46 a BC 
15/46) byla v souladu s požadavky obce sloučena do jednoho, plošně rozsáhlejšího biocentra.  

3. Generelem ÚSES navržené biocentrum BC 7/47 na jihovýchodním okraji katastru bylo začleněno 
do navazujícího biokoridoru (v generelu ÚSES označeném jako BK 18/46,47). Důvodem je 
zejména existence vhodnějších ploch pro návrh biocentra v sousedním k. ú. Čechy. 

4. V severozápadní části katastru bylo s ohledem na existující zpevněnou cestu mírně upraveno 
vymezení lokálního biocentra v trase regionálního biokoridoru (v generelu ÚSES BC 6/46) 
a zaústění navazujících biokoridorů. 

5. Generelem ÚSES variantně navržená větev lokálního ÚSES na Podolském potoce byla ukončena 
v biocentru jihozápadně od obce a dále k východu nepokračuje. Důvodem je zejména zatrubnění 
části vodního toku v obci bez reálné možnosti revitalizace a existence polního letiště ve východní 
části katastru, křižujícího trasu původně navrženého biokoridoru (BK 8/46, 47). Místo některých 
částí zrušeného biokoridoru BK 8/46, 47 byly nově navrženy interakční prvky.  

6. S ohledem na některé další skutečnosti (např. návrh zalesnění východně od obce či existence 
polního letiště s ochranným pásmem) byl mírně upraven návrh sítě interakčních prvků.  

7. Bylo provedeno přečíslování prvků ÚSES tak, aby byla z důvodu přehlednosti vytvořena 
posloupnost číslování v rámci katastrálního území obce (v generelu byly prvky číslovány v rámci 
jednotlivých mapových listů Základní mapy ČR 1 : 10 000). 

8. Obecně bylo upuštěno od dříve tradičně užívaného členění prvků ÚSES dle funkčnosti (příp. 
hydrických řad). Všechny prvky ÚSES jsou v rámci územně plánovací dokumentace považovány 
za navržené (jde o návrh z hlediska prostorové lokalizace, nikoliv funkčnosti prvků). 

Přehled navržených prvků ÚSES v k. ú. Podolí (na prvním místě je uvedeno nové označení dle 
územního plánu obce, na druhém místě původní označení dle generelu ÚSES s číslem mapového listu 
1 : 10 000 v pomocném kladu okresu Přerov): 

biocentra:   BC 1 – BC 6/46 (mírně upraveno) 

   BC 2 – BC 14/46 (část) + BC 15/46 (část) + BK 19/46 
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biokoridory:  BK 1 – BK 22/46 

   BK 2 – BK 23/46 

   BK 3 – BK 17/46 

   BK 4 – BK 20/46 

   BK 5 – BK 25/46 

   BK 6 – BK 18/46,47 + BC 7/47 

interakční prvky: IP 1 – IP 40/46 

   IP 2 – IP 39/46 

   IP 3 – IP 40A/46 (část) 

   IP 4 – IP 40A/46 (část) 

   IP 5 – IP 90/46 

   IP 6 – IP 41/46 

   IP 7 – IP 83/46 

   IP 8 – BC 14/46 (část) + BK 8/46,47¨(část) 

   IP 9 – IP 87/46 

   IP 10 – IP 88/46 (mírně upraveno) 

   IP 11 – IP 89/46 

   IP 12 – IP 95/46,55 

   IP 13 – IP 85/46 + IP 86/46 

   IP 14 – IP 84/46 

   IP 15 – IP 21/47 (část) 

   IP 16 – IP 21/47 (část) 

   IP 17 – BK 8/46,47 (část) 

   IP 18 – IP 22/47 (podstatně zvětšeno) 

   IP 19 – IP 23/47 + IP 24/47 (upraveno) 

   IP 20 – IP 25/47 (část) 

   IP 21 – IP 26/47 (část) 

   IP 22 – IP 26/47 (část) 

   IP 23 – IP 27/47 

   IP 24 – IP 40A/46 (část) 

   IP 25 – IP 40A/46 (část) 

   IP 26 – IP 35/46,47 

   IP 27 – IP 36/46,47 + IP 18/47 (upraveno) 

   IP 28 – IP 29/47 

   IP 29 – nový 

   IP 30 – nový 

Cílová podoba jednotlivých skladebných prvků ÚSES je determinována jejich funkcí v systému. 
Základní skladebné prvky (biocentra a biokoridory) by měly reprezentovat v prvé řadě typická lesní 
společenstva Podbeskydské pahorkatiny, doplněná o další ekologicky hodnotná společenstva vodní, 
mokřadní a bylinná (např. v případě BC 1, kde nelze celou plochu zalesnit s ohledem na ochranné 
pásmo plynovodu). V případě interakčních prvků je cílová podoba podstatně variabilnější, daná 
i dalšími funkcemi prvků (estetická, protierozní aj.). 
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Stručná charakteristika jednotlivých prvků ÚSES převzatá z generelu ÚSES je uvedena v příloze.  

Důležitým úkolem z hlediska budoucího vytváření ÚSES je zpracování dalších stupňů projektové 
dokumentace, zejména jako součástí lesních hospodářských plánů a osnov a návrhu společných 
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. 

J.  Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 

a asanačních úprav 

V této části textu jsou závazně vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 29 zák. č. 50/1976 ve znění 
pozdějších předpisů. Pro veřejně prospěšné stavby lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou graficky vymezeny ve výkresu č.6 Zařazení těchto staveb 
musí schválit obecní zastupitelstvo. 

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

STAVBY PRO DOPRAVU 

D1 - místní komunikace k lokalitám B4 - B5, B7 - B8 

D2 - místní komunikace k lokalitám B5 a B6 

D3 - účelová komunikace (místní trať Přední a Zadní kopec, Kopaniny u obrázka) 

D4 - účelová komunikace (místní trať Díly od Tučína)  

D5 - účelová komunikace k navržené ČOV  

D6 - účelová komunikace (místní trať Debřa od Pavlovic) 

D7 - místní komunikace k lokalitě B3 

D8 - doplnění chodníků v obci 

STAVBY PRO TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

T1 - čistírna odpadních vod a hlavní sběrač 

T2 - jednotná kanalizace pro lokalitu B4 - B8 

T3 - prodloužení stávající kanalizace pro lokalitu B1 

T4 - vodovodní řad pro lokality B4 - B8 

T5 - prodloužení stávajícího vodovodu k lokalitě B3 

T6 - kabelového vedení NN pro lokality B4 - B8 

T7 - přeložka kabelového vedení NN napájejícího vodojem Tučín 

T8 - větev STL plynovodu pro lokalitu B 3 

T9 - větev STL plynovodu pro zástavbu v lokalitě B4 -7 

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K ASANACI 

Návrhem územního plánu nejsou navrženy žádné objekty k asanaci. 
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K.  Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Návrh řešení požadavků civilní obrany (zjednodušená doložka civilní obrany) v rámci územního plánu 
obce Podolí je zpracován na základě požadavku vyhlášky č.131/1998 Ministerstva pro místní rozvoj 
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (příloha č.2). 

Návrh řešení požadavků CO je zpracován ve zjednodušené formě, úměrně velikosti obce a v rozsahu 
pracovní verze přílohy č.1 vyhlášky č..../1999.  (Číslo vyhlášky není doposud známo.) 

A) NÁVRH ŘEŠENÍ UKRYTÍ 

Ukrytí obyvatel obce je řešeno v podzemních podlažích rodinných domů. Je možné i v objektu bývalé 
obecního úřadu a pohostinství. Objekty občanské vybavenosti jsou vyznačeny a popsány ve výkresu 
č. 2a Komplexní urbanistický návrh. Řešení podrobného plánu ukrytí obyvatel a tzv. pohotovostního 
plánu není předmětem řešení územně plánovací dokumentace. 

B) VYMEZENÍ ZÁPLAVOVÝCH, OHROŽENÝCH A OCHRANNÝCH OBLASTÍ 

Na katastru obce se nenacházejí. 

C) NÁVRH ŘEŠENÍ EVAKUACE OBYVATELSTVA A NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ 

V případě nutné evakuace je možné ubytování v okolních obcích zejména Hradčanech, Želatovicích 
a ve městě Přerově.  

D) NÁVRH ŘEŠENÍ MÍST A PLOCH PRO SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY 
A HUMANITÁRNÍ POMOCI. 

Obec má sklad CO v obci Želatovice. 

E) CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ SKLADUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY Z HLEDISKA JEJICH 
DRUHU, POLOHY A VLIVU NA OKOLÍ. 

Objekty skladující nebezpečné látky se na katastru nevyskytují. 

F) MOŽNOSTI VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO HRANICE  ZÁSTAVBY 
OBCE 

Na katastru nelze uskladnit nebezpečné látky. Možnost vyvezení a uskladnění nebezpečných látek je 
na skládce nebezpečného komunálního odpadu v Hradčanech. 

G) NÁVRH PLOCH A VYMEZENÍ NEZAVALITELNÝCH KOMUNIKACÍ K VYUŽITÍ PŘI PROVÁDĚNÍ 
ZÁCHRANNÝCH, LIKVIDAČNÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍ 

Funkci nezavalitelných komunikací v obci plní systém účelových komunikací, který je doplněn 
o navrženou účelovou komunikaci ve východní části obce - za navrženou krajinnou zelení. 

H)  NÁVRH PLOCH A MÍST PRO SPECIÁLNÍ OČISTU OSOB A TECHNIKY 

V obci nejsou navrženy. 

I)  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 z  3 studní veřejných. Požární zabezpečení vodou je řešeno 
osazenými hydranty na vodovodní síti, dalším možným zdrojem je odběr požární vody z „Ochranné 
nádrže Podolí“ a protipožární nádrže. V obci jsou protipožární skříňky . Vodovodní síť s hydranty je 
zakreslena ve výkresu 4. 
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J)  NÁVRH ŘEŠENÍ  ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ 
A PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

Není řešeno územním plánem. 

K) NÁVRH PLOCH PRO ŘEŠENÍ BEZODKLADNÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB 

V návrhu územního plánu nejsou navrhovány. 

L.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na životní prostředí, na 

zemědělský půdní fond a na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů 

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

Navrhované řešení územního plánu Podolí předpokládá zejména následující pozitivní ovlivnění 
životního prostředí obce: 

1. Vytvoření kanalizačního systému s napojením na ČOV se projeví zlepšením kvality vody 
v Podolském potoce. 

2. Navrhované vegetační úpravy krajiny (vytvoření ÚSES, zvyšování zastoupení geograficky 
původních dřevin v lesních porostech, zalesnění, výsadby stromořadí) posílí celkovou ekologickou 
stabilitu a estetickou hodnotu krajiny a napomohou zvýšení biologické diverzity a uchování 
přirozeného genofondu krajiny. 

3. Navrhované vegetační úpravy v zastavěném území přispějí ke zkvalitnění obytného prostředí. 

Zásadní negativní dopady na životní prostředí navrhované řešení územního plánu Podolí 
nepředpokládá.  

L. 2.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení   na zemědělský půdní fond 

POUŽITÁ METODIKA 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona 
č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP 
ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ÚZEMÍ 

Z hlediska využití území je řešené katastrální území členěno takto: 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Struktura půdního fondu v území 

P O D O L Í  u  Přerova 
plocha  

(ha) 
podíl ploch  

(%) 
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P O D O L Í  u  Přerova 
plocha  

(ha) 
podíl ploch  

(%) 

Výměra celkem 213,84 100,00 

Zemědělská půda celkem 195,09 91,23 

z toho  orná půda  

 zahrady 

 ovocné sady 

 pastviny 

180,84 

9,56 

3,06 

1,63 

84,57 

4,47 

1,43 

0,76 

pozemky určené k plnění funkce lesa 1,98 0,93 

Vodní toky a plochy 1,05 0,49 

Zastavěné plochy 2,77 1,30 

Ostatní plochy 12,95 6,05 

 

Z přehledu vyplývá, že převážná výměra katastrálního území je tvořena zemědělskou půdou, která je 
v převážné většině zorněna. Ostatní kultury mají řádově menší zastoupení. 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Výchozím podkladem pro posouzení agronomické kvality půd a s tím mimo jiné i související ochranou 

zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické 

jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) definovaných vyhláškou 

Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. vyjadřuje: 

l. místo   - Klimatický region 

2. a 3. místo  - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná 

půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, 

hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 

4. místo  - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo  - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I - V) 

dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 

k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů 

při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Celé katastrální území Podolí leží v klimatickém regionu T3 - teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ 

označeném číslicí 3. Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny tyto: 

10 - Hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší 

spodinou, s příznivým vodním režimem půd. Tyto půdy převažují v jižní části katastru. 

11 - Hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách; středně 

těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí. V katastru Podolí nalezneme tyto půdy 

na nevelké rozloze při severozápadní hranici katastru. 
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14 - Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových 

hlínách a svahovinách; středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé. Jedná se 

o dominantní půdní typ v severní části katastru, na těchto půdách leží převážná část zastavěného 

území obce. 

58 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vodní poměry místně méně příznivé, 

při odvodnění příznivé. Tyto půdy nalezneme v nivě Podolského potoka, částečně zasahují 

i do zastavěného území obce. 

Katastrální území Podolí je tvořeno půdami v daném klimatickém regionu s nadprůměrnou až 

průměrnou produkční schopností. Kvalitativně cennější půdy, zařazené do II. třídy ochrany, nalezneme 

převážně v jižní části katastru a podél jeho východní hranice. Nivou Podolského potoka zasahují také 

část zastavěného území obce. Severní část katastru a v převážné míře také zastavěné území obce je 

tvořeno půdami se III. třídou ochrany. 

INVESTICE DO PŮDY 

Převážná část zemědělské půdy mimo zastavěné území v katastru Podolí byla v 70. letech 
odvodněna. Pouze v jižní části území se nalézají plochy, na nichž odvodnění vybudováno nebylo. 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Zemědělská prvovýroba v území je zaměřena na převážně na rostlinnou, v menší míře i na živočišnou 
výrobu. 

Soukromě provozuje živočišnou výrobu p. Odstrčil Ladislav. Na farmě chová 16 býků a 2 krávy. 
Orientačně bylo vypočítáno pásmo hygienické ochrany.  

Zemědělské družstvo „Agras“ se sídlem v Želatovicích se v Podolí již živočišnou výrobou nezabývá. 

Jiný zemědělsky hospodařící subjekt v řešeném území není. 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je převážně tvořena ornou půdou sloučenou 
do velkých celků. Pozemky obhospodařuje Zemědělské družstvo „Agras“ se sídlem v Želatovicích. 

V území byly ve prospěch vlastníků půdy zpracovány jednoduché pozemkové úpravy, o zpracování 
komplexních pozemkových úprav se v současné době neuvažuje. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 

K zajištění ekologické stability v území byl v roce 1992 v rámci širšího území zpracován generel 
lokálního územního systému ekologické stability (Kolářová a spol., Brno). Řešením navrhovaným 
územním plánem byl tento systém upraven a doplněn. 

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Územní plánu počítá v Podolí s návrhem záboru ploch zemědělské půdy pro: 

- bydlení v rodinných domech, 

- dopravu s doprovodnou zelení, 

- kořenovou čistírnu odpadních vod, 

- veřejnou zeleň 

- a krajinnou zeleň (resp. prvky územního systému ekologické stability). 
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Zábory zemědělské půdy pro stavební funkce budou realizovány zejména na pozemcích uvnitř 
současně zastavěného území, případně na pozemcích bezprostředně na ně navazujících. Výběr lokalit 
provázela snaha o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch. 

V bilančním přehledu jsou u lokalit určených pro bydlení v rodinných domech uváděny jak celkové 
výměry lokalit, tak i plochy reálného záboru. Zastavěná plocha jednoho rodinného domu včetně 
nutného zázemí bude činit cca 200 m

2
. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady 

pro tyto domy. 

Zábory pro realizaci základních prvků ÚSES byly vyhodnoceny po dohodě se zodpovědnými 
pracovníky OÚ Přerov v celkové sumě pro biokoridory a biocentra. Jejich výměry i lokalizace budou 
upřesněny při realizaci pozemkových úprav, kde jsou prvky ÚSES součástí polyfunkční kostry. 
Interakční prvky budou realizovány pouze jako případná změny kultury opět v rámci komplexních 
pozemkových úprav - převážně v rámci cestní sítě a protierozních opatření. 

Popis lokalit 

Lokalita B1 

Plocha o celkové rozloze 0,32 ha mimo současně zastavěné území Podolí je určena pro výstavbu 1 - 2 
rodinných domů. Jedná se o zahradu ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí 
maximálně 0,04 ha, zbývající část pozemku bude využita jako zahrada. 

Lokalita B2 

Plocha o celkové rozloze 0,13 ha mimo současně zastavěné území Podolí je určena pro výstavbu 
1 rodinného domu. Jedná se o ornou půdu ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské 
půdy činí cca 0,02 ha, zbývající část pozemku bude využita jako zahrada. 

Lokalita B3 

Plocha o celkové rozloze 0,20 ha uvnitř současně zastavěného území Podolí je určena pro výstavbu 
1 - 2 rodinných domů. Jedná se o ornou půdu ve II. a III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí maximálně 0,04 ha, zbývající část pozemku bude využita jako zahrada. 

Lokalita B4 

Plocha o celkové rozloze 0,13 ha uvnitř současně zastavěného území v Podolí je určena pro výstavbu 
1 rodinného domu. Jedná se o zahradu ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy 
činí cca 0,02 ha, zbývající část pozemku bude využita jako zahrada. 

Lokalita B5 

Plocha o celkové rozloze 1,12 ha navazující na současně zastavěné území v Podolí je určena 
pro výstavbu 6 - 8 rodinných domů. Jedná se o ornou půdu ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,14 ha, zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita B6 

Plocha o celkové rozloze 0,66 uvnitř současně zastavěného území v Podolí je určena pro výstavbu 
6 rodinných domů. Jedná se o ornou půdu a zahrady ve III. třídě ochrany. Předpokládaný zábor 
zemědělské půdy činí cca 0,12 ha, zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita D1 

Plocha o rozloze 0,23 ha mimo současně zastavěné území je určena k vybudování místní obslužné 
komunikace mezi navrhovanou lokalitou B 5 a výhledovou lokalitou B 7 s pásy doprovodné zeleně. 
Pásy doprovodné zeleně o šířce 2,5 m podél komunikace a pásy doprovodné zeleně na stranách 
lokality B 5 o šířce 2,5 m a 1,2 m jsou určeny pro umístění inženýrských sítí. Jedná se o ornou půdu 
ve III. třídě ochrany. 
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Lokalita D2 

Plocha o rozloze 0,09 je určena k vybudování místní obslužné komunikace mezi navrhovanou lokalitou 
B 5 a B 6 podél hranice současně zastavěného území v severní části Podolí. Jedná se o ornou půdu 
ve III. třídě ochrany. 

Lokalita D3 

Plocha o rozloze 0,24 ha je určena pro obnovu původní účelové komunikace ve východní části Podolí. 
Jedná se o součást protierozních úprav. Je dotčena orná půda ve III. třídě ochrany mimo současně 
zastavěné území. 

Lokalita D4 

Plocha o rozloze 0,10 ha je určena pro obnovu původní účelové komunikace v severní části Podolí. 
Jedná se o propojení dvou stávajících účelových komunikací. Je dotčena orná půda ve III. třídě 
ochrany mimo současně zastavěné území. 

Lokalita D5 

Plocha o rozloze 0,23 ha je určena pro vybudování nové účelové komunikace podél Podolského 
potoka k navrhované čistírně odpadních vod. Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany mimo 
současně zastavěné území. 

Lokalita D6 

Plocha o rozloze 0,03 ha je určena pro vybudování nové účelové komunikace podél navrženého 
rozšíření IP 21, která zajišťuje přístup k stávajícímu vodojemu. V současnosti tato plocha již plní tuto 
funkci a nahrazuje původní účelovou komunikaci, která je navržena jako součást IP 21. Jedná se 
o ornou půdu ve III. třídě ochrany mimo současně zastavěné území. 

Lokalita T1 

Plocha o rozloze 0,47 ha je určena pro vybudování čistírny odpadních vod. Jedná se o ornou půdu 
ve II. třídě ochrany mimo současně zastavěné území. 

Lokalita Z1 

Plocha o rozloze 0,11 ha je určena pro realizaci veřejné zeleně v centrální části. Jedná se plochy 
zahrad ve II. třídě ochrany v současně zastavěném území. 

ZÁVĚR 

Územní plán navrhuje v Podolí ke změně funkčního využití celkem 4,13 ha pozemků náležejících 
zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 1,88 ha, zbývající výměra bude 
využita jako zahrady u objektů bydlení. 

Pro potřeby základních skladebných prvků územního systému ekologické stability se předpokládá 
následující zábor ZPF: 

 biocentra  6,19 ha, 

 biokoridory  4,05 ha. 

 interakční prvky 6,85 ha 

V bilanční tabulce jsou uvedeny pouze předběžné hrubé předpoklady, konkretizaci záboru bude třeba 
provést v rámci pozemkových úprav. 

Interakční prvky budou řešeny pravděpodobně pouze změnou kultury s výjimkou plošných IP 18, IP 19 
a IP 29 kde se předpokládá plošné zalesnění o rozloze cca 6.63 ha. 
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PŘEHLED BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK V KATASTRU 

DOTČENÝCH UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru 
obce 

BPEJ Třída ochrany zemědělské půdy 

3.10.10 II 

3.11.10 III 

3.14.00 II 

3.14.10 III 

3.58.00 II 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 

Označení 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

B1  bydlení v RD   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  zahrada 0,32  

      

  výměra  ZPF celkem  0,32  

  z toho zábor  0,04  

B2  bydlení v RD   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,13  

      

  výměra  ZPF celkem  0,13  

  z toho zábor  0,02  

B3  bydlení v RD   3.14.10  III 

   v zastavěném území  orná 0,07  

    3.58.00  II 

   v zastavěném území  orná 0,16  

   zahrada  0,04  

      

  výměra  ZPF celkem  0,27  

  z toho zábor  0,04  

B4  bydlení v RD   3.14.10  III 

   v zastavěném území  zahrada 0,13  

      

  výměra  ZPF celkem  0,13  

  z toho zábor  0,02  
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Označení 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

B5  bydlení v RD   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 1,12  

      

  výměra  ZPF celkem  1,12  

  z toho zábor  0,14  

B6  bydlení v RD   3.14.10  III 

   v zastavěném území  orná 0,07  

    zahrada 0,59  

      

  výměra  ZPF celkem  0,73  

  z toho zábor  0,12  

D1  doprava   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,23  

      

   zábor  0,23  

D2  doprava   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,09  

      

  z toho zábor  0,09  

D3  doprava   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,23  

   3.14.00  II 

   mimo zastavěné území orná 0,01  

      

  zábor  0,24  

D4  doprava   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,10  

      

  zábor  0,10  

D5  doprava   3.58.00  II 

   mimo zastavěné území  orná 0,24  

  zábor  0,24  

D6 doprava  3.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 0,03  

      

  zábor  0,03  



PODOLÍ 61 

Označení 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému území Kód BPEJ 
kultura 

Výměra [ha] Třída ochrany 
ZPF 

T1 ČOV   3.58.00  II 

   mimo zastavěné území orná 0,47  

      

  zábor  0,47  

Z1 veřejná zeleň  3.58.00  II 

   zahrada 0,11  

      

  zábor  0,11  

Výměra ZPF v navrhovaných lokalitách zástavby celkem 4,13 - 

Skutečný zábor ZPF celkem 1,88 - 

lokalita záboru ZPF leží na odvodněných pozemcích 



PODOLÍ 62 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro realizaci 
prvků ÚSES 

Ozn. 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kód BPEJ 
kultura 

Výměra 
[ha] 

Třída ochrany 
ZPF 

BC1  biocentrum   3.14.00  II 

   mimo zastavěné území  orná 1,04  

    3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 1,59  

      

  zábor  2,63  

BC2  biocentrum   3.10.10  II 

   mimo zastavěné území  orná 3,40  

   3.58.00   

   orná 0,16  

      

  zábor  3,56  

BK1  biokoridor   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,99  

      

  zábor  0,99  

BK2  biokoridor   3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,26  

      

  zábor  0,26  

BK3  biokoridor   3.11.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,09  

    3.14.10  III 

   mimo zastavěné území orná 0,20  

      

  zábor  0,29  

BK4 biokoridor   3.10.10  II 

   mimo zastavěné území  orná 0,27  

    3.11.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,34  

    3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 0,16  

    3.58.00  II 

   mimo zastavěné území  orná 0,06  

      

  z toho zábor  0,83  



PODOLÍ 63 

Ozn. 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kód BPEJ 
kultura 

Výměra 
[ha] 

Třída ochrany 
ZPF 

BK6  biokoridor   3.10.10  II 

   mimo zastavěné území  orná 0,91  

    3.58.00  II 

   mimo zastavěné území orná 0,77  

  zábor  1,68  

IP 16 interakční prvek  3.14.10  III 

   v zastavěném území orná 0,08  

   3.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 0,06  

   3.14.10  III 

  mimo zastavěné území pastvina 0,08  

  zábor  0,22  

IP18 interakční 
prvek 

  3.14.10  III 

   mimo zastavěné území  orná 4,36  

  zábor  4,36  

IP29 interakční prvek  3.14.10  III 

   mimo zastavěné území orná 1,60  

   3.14.00  II 

   orná 0,03  

  zábor  1,63  

IP21 interakční prvek  3.14.10  III 

  mimo zastavěné území orná 0,64  

  zábor  0,64  

Skutečný zábor ZPF celkem 17,09 - 

 

L. 3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) v § 3 
odst. 1. V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní pozemky dle 
evidence katastru nemovitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že se celý podolský katastr nachází 
v ochranných pásmech 2. a 3. stupně zdrojů přírodních minerálních vod stolních Horní Moštěnice, jsou 
veškeré lesy na území katastru podle zákona č. 289/1995 Sb. (§ 8 odst. 1) lesy zvláštního určení.  

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se v některých případech promítne 
do změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních, z ekologického 
hlediska žádaných dřevin. 

Navrhované řešení územního plánu obce Podolí předpokládá minimální zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. Zábor těchto pozemků vznikl na základě Souborného stanoviska bod 5 - 
Kanalizace, likvidace odpadních vod, kdy dochází k přemístění kořenové čistírny odpadních vod 
do jiné polohy. Vlivem tohoto přemístění dojde k prodloužení přístupové komunikace k ČOV a záboru. 



PODOLÍ 64 

Lokalita D5 

Plocha o rozloze 0,0018 ha je určena pro vybudování části nové účelové komunikace podél 
Podolského potoka k navrhované čistírně odpadních vod. 

tab. Chyba! Neznámý argument přepínače.   Bilance jednotlivých záborů pozemků určených k plnění funkce 
lesa 

Označ. 
lokality 
záboru 

Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kultura Výměra (ha) 

 

D5 doprava mimo zastavěné 
území 

pozemek určený 
k plnění funkce 

lesa 

 
0,0018 

Dotčené plochy 0,0018 

Skutečný zábor 0,0018 

 

M.  Návrh lhůt aktualizace 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2015. Časový horizont návrhového období 
nemusí nutně znamenat realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro  účel daný 
navrženým funkčním využitím včetně regulativů a limitů využití území. 

Lhůty aktualizace jsou stanoveny minimálně 1x za 4 roky ve vazbě na komunální volby. 

Pokud při posouzení prováděném v rámci aktualizace bude konstatováno, že došlo k vyčerpání všech 
návrhových ploch nebo došlo k zásadní změně celkové koncepce územního plánu, rozhodne orgán, 
který územní plán obce schválil, o nutnosti pořízení nové územně plánovací dokumentace. 

Naopak, pokud plochy navržené územním plánem nebudou vyčerpány a celková koncepce se ukáže 
jako vyhovující i pro další období, může dojít k prodloužení návrhového období. 

N.  Dokladová část 

V průběhu této etapy zpracování územně plánovací dokumentace nebyly získány žádné doklady. 
Projednání se správci sítí bylo předmětem předchozí etapy. V této etapě vzhledem k rozsahu úprav 
vyplývajících ze souborného stanoviska nebylo zapotřebí nové projednání se správci sítí ani jinými 
dotčenými orgány státní správy. 


