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 A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem  
 

Řešené území je součástí Olomouckého kraje. 
Zájmové území představuje správní území obce Lazníky (ZUJ 514471),   
Obec sestává ze dvou samostatně oddělených místních částí - dvě katastrální území : 
  - k.ú. Lazníky - č. 679411 
 - k.ú. Svrčov - č. 679402 
Rozloha řešeného území je 303 ha, počet obyvatel k 31.12.2009 byl 529 obyvatel.   
Obec Lazníky se nachází severně od města Přerova v jihozápadním výběžku Oderských 
vrchů.Obec je převážně zemědělská.  
Oblast nazývaná historicky a etnograficky Haná. Oblast pěstování m.j. chmele. 
 
Okres:     Přerov 
Obec s rozšířenou působností: Přerov 
Příslušný stavební úřad:  Přerov 
 
Sousední katastry: 
K.ú. Lazníky  svým jižním okrajem hraničí s k.ú. Sobíšky, k.ú. Buk, k.ú. Radvanice, ze 
severovýchodu pak s k.ú. Veselíčko, ze severu s k.ú. Lazníčky a severozápadu s k.ú. Tršice. 
K.ú. Svrčov sousedí s k.ú. Lazníčky, Výkleky a Veselíčko. 
 
Obec se nachází na křižovatce cest. Napojení obce na komunikační síť je prostřednictvím  
silnic III. třídy -  a to: 
-  III/4368 Prosenice - Lazníky - Tršice (II/152)  
-  III/43613 Lazníky - Svrčov - Výkleky 
-  III/43614 Lazníky - Lazníčky 
-  III/4369 - Lazníky - Vicínov 
Dopravní napojení na komunikace vyšší třídy je realizováno především silnící III.třídy 4368 
- Velké Prosenice - Lazníky - Tršice. 
 
Nejbližší střediska většího významu jsou obec Prosenice, Veselíčko, Tršice a Velký Újezd. 
Přirozeným spádovým centrem je Přerov, dále pak Olomouc  jako vyšší regionální centrum. 
 
 
Nadřazená územně plánovací dokumentace  
Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen politika) schválené vládou České 
republiky dne 20.7.2009 usnesením č.929/2009 vyplývá, že obec Lazníky se nachází pod vlivem 
dvou rozvojových os OS 10 (Katowice –) hranice Polsko/ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou –
Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko (– Bratislava) a OS11 Lipník nad Bečvou – 
Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko. 
Obec Lazníky není součástí žádné specifické oblasti.  
Z hlediska zde vymezených  ploch a koridorů dopravní infrastruktury a koridorů technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů pro obec Lazníky nevyplývá žádný konkrétní 
požadavek pro řešení v územním plánu. 
 
Z  hlediska  zásad  v  čl. 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území uvedené požadavky jsou v obecné rovině  dále rozpracovány v jednotlivých 
kapitolách. 
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Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 
Obec Lazníky je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR 
OK), vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením č. 
UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které 
nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK, vydané usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 pod čj.: KUOK 28400/2011.   
V ZÚR OK, kde jsou rozvojové oblasti a rozvojové osy upřesněny a transformovány na 
rozvojové oblasti národního, nadregionálního a regionálního významu, není obec Lazníky 
zařazena do žádné z těchto oblastí, nicméně navrhované řešení respektuje silné vazby řešeného 
území na území, které je ovlivněno rozvojovou osou OS 5 a rozvojovou oblastí Přerov RO6.  
Návrh územního plánu respektuje skutečnosti, které vyplývají ze ZÚR OK: 
- udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí 
(zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), 
- respektování nadřazených tras dopravy, nadřazených tras inženýrských sítí a respektování 
nadřazeného územního systému ekologické stability.  
Při zpracování územního plánu byly využívány jako podklady i další aktuální dokumenty vydané 
Olomouckým krajem. 
 
V řešeném území se nenacházejí EVL, ptačí oblasti soustavy Natura 2000, ani zvláště chráněná 
území přírody.   
 
Z rozvojových programů Olomouckého kraje se k řešenému území vztahují dokumenty: 
Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje.  
Návrh ÚP Lazníky respektuje síť krajských silnic OK. 
 
Řešení je v souladu se ZÚR Olomouckého kraje. Lokalizovány v řešeném území jsou skladebné 
části regionálního ÚSES. 
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B. Údaje o splnění zadání, v případě konceptu též údaje o splnění 
pokynů pro zpracování návrhu  
 
Požadavky Zadání územního plánu Lazníky lze obecně považovat za splněné - viz následující 
text: 
 
B.1 Splnění požadavků na řešení vyplývající z územně analytických 
podkladů 
 
Územní plán řeší problémy dle zadání následně: 
Nedostatek rozvojových ploch pro bydlení je řešen návrhem zastavitelných ploch pro bydlení - a 
to bydlení v rodinných domech - venkovského typu tak, aby nabídka rozvojových ploch 
uspokojila předpokládanou poptávku.  
Zvyšování stability krajiny je řešeno v části ÚP zabývající se návrhem územního systému 
ekologické stability na lokální úrovni - ÚSES přebírá podklady z generelu ÚSES a reaguje na 
řešení ÚSES v sousedních katastrálních územích, respektuje systém regionálního ÚSES, které se 
v řešeném území a jeho okolí nachází. Zalesnění není v řešeném území navrženo, i když se jedná 
o katastr s nízkým podílem lesních pozemků, neboť okraj katastrálního území je z velké části 
lesy lemován, nacházejí se v bezprostřední blízkosti katastru. V blízkosti obce je však citelný 
nedostatek krajinné či jiné zeleně, územní plán proto vymezuje stávající i navržené plochy 
zeleně tak, aby bylo ji možno umisťovat v bezprostřední blízkosti sídla. Tato zeleň může mít 
mimo jiné i výraznou protierozní funkci 
Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny tak, aby v nich bylo možno 
umisťovat zeleň.  
Řešení protipovodňové ochrany - vodní tok Říka nemá stanoveno záplavové území, avšak z 
dlouhodobé zkušenosti je známo, že dochází opakovaně k rozlivům přívalových vod do okolních 
pozemků oboustranně podél vodního toku. Z tohoto důvodu jsou uvedené pozemky vymezeny 
jako plochy zeleně bez možnosti umisťování stavebních objektů. V uvedeném území lze 
případně realizovat objekty protipovodňových opatření, vzhledem k rozsahu záplav však postačí 
ponechat zaplavovaná území bez překážek znesnadňujících odtok (včetně oplocení, drobných 
objektů v zahradách). Je třeba dodržet volný prostor pro údržbu vodního toku (dle platné 
legislativy), je třeba udržovat bez překážek a náletů prostory koryta a přemostění na silnici 
III/4368. 
Regionální biokoridor RK-1520 je lokalizován severozápadně od řešeného území katastru 
Lazníků, prochází sousedními katastrálními územími (zejména Tršice), kde je jeho poloha 
vymezena územním plánem. ÚP Lazníky respektuje toto řešení RK-1520. Na katastru Lazníky 
(ani Svrčova) se RK-1520 nenachází. 
 
 
B.2 Splnění požadavků na rozvoj území obce 
 
Územní plán je přizpůsoben požadavkům rozvoje obce jako samostatného sídla, má rovnoměrné 
zastoupení různých funkčních složek. 
 
Územní plán vymezuje nové rozvojové plochy – zastavitelné plochy především pro bydlení - v 
rodinných domech, venkovského typu - a to v různých polohách v obci a různého rozsahu tak, 
aby bylo možné uspokojit různorodou poptávku.  
 
Územní plán vymezuje nové rozvojové plochy – zastavitelné plochy pro výrobu (zemědělskou) v 
návaznosti na stávající zemědělské výrobní plochy při chmelnici  
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Územní plán zapracoval návrh plánu územního systému ekologické stability v návaznosti na 
předchozí ÚP obce Lazníky (2002), platné dokumentace okolních obcí, ZÚR Olomouckého 
kraje, Územně-technický podklad MMR a MŽP ČR (1996), ÚAP ORP Přerov. 
 
V ÚP je vymezena  plocha pro revitalizaci na území bývalé skládky. 
 
Je navrženo  zvýšení podílu zeleně v obci , zejména v zastavěném území a v návaznosti na něj –  
jedná se o zeleň ochrannou a izolační i zeleň veřejnou či soukromou. I regulativy dalších ploch 
s rozdílným způsobem využití zahrnují možnost realizace zeleně tak, aby bylo možno podíl 
ozelenění obce zvýšit a řešit tak současně i závady erozivního charakteru na svažitých 
pozemcích nebo odclonění výrobních ploch od území s převahou funkce bydlení. Zeleň je nově 
navržena také v prostoru bývalé skládky - pozemky určené k rekultivaci. 
Dále jsou navrženy plochy zeleně přírodního charakteru pro realizaci interakčních prvků (řešení 
ÚSES). 
 
V území se vzhledem k vysokému podílu zemědělských ploch vyskytuje eroze. Územní plán 
nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, podmínky využití ploch umožňují jejich realizaci dle 
konkrétních projektů. Vymezení interakčních prvků a ostatních prvků ÚSES má rovněž 
výraznou protierozní funkci. 
 
Nové plochy pro občanskou vybavenost nebyly vymezeny, jejich kapacita byla shledána jako 
dostatečná i s ohledem na předpokládaných rozvoj území. Vzhledem k tomu, že územní plán 
nenavrhuje konkrétní nárůst obyvatel či staveb, je třeba vyhodnocovat průběžně případnou 
potřebu doplnění občanské vybavenosti , kterou lze na základě regulativů umisťovat i v ostatních  
plochách  - bydlení a smíšených obytných. 
 
Byly vymezeny plochy  pro rozvoj rekreačního potenciálu - místní část Svrčov lze z hlediska 
využití vymezit jako plochy smíšené obytné - rekreační, protože stávající objekty jsou dílem 
využívány pro trvalé bydlení, dílem pro rekreaci, v katastru Lazníků je vymezeno několik 
stávajících lokalit pro individuální rekreaci, které zde jsou dlouhodobě stabilizovány a doplněny 
o nově vymezené zastavitelné plochy pro individuální rekreaci, které doplní lokality stávající. 
 
Nebyly konkrétně vymezeny nové plošné vodní prvky jako rybník, retenční nádrž , funkční 
regulace ploch zemědělských však umožňuje  jejich lokalizaci tak, aby v případě výběru vhodné 
lokality a při vhodných hydrologických poměrech bylo možno takový prvek v krajině umístit. 
 
Plochy výrobního charakteru jsou vymezeny vyjma areál zemědělské výroby při chmelnici (kde 
je navrženo rozšíření ploch) také v areálu stávajícího družstva v jižní části Lazníků jako plochy 
smíšené výrobní, protože území družstva lze užívat nejen pro zemědělskou výrobu, ale rovněž 
pro další doprovodné funkce. Stávající plochy jsou dostatečné a nejsou rozšiřovány, lze v nich 
umisťovat mimo jiné i drobné podnikání. Drobné podnikání nerušící ostatní funkční užívání 
ploch však lze umisťovat i v plochách smíšených obytných . 
 
Kapacita sportovního zázemí obce zahrnuje nyní sportovní hřiště v západní části Lazníků - 
vymezené jako občanská vybavenost - sportovní a tělovýchovná zařízení a v rámci občanské 
vybavenosti je vymezena plocha hřiště a zábaviště u  Obecního - úřadu a Sokolovny. Vybavenost 
je dostatečná. Občanskou vybavenost  včetně sportovního zázemí jako dětská hřiště lze v 
souladu regulativy umístit i do dalších ploch s rozdílným způsobem využití (ozn. BV, SV...) 
 
Řešení územního plánu zohledňuje platný Územní plán obce Lazníky; plochy vymezené 
původním ÚP jsou zpravidla začleněny do nové koncepce, jejich funkční regulace sleduje soulad 
s platnou legislativou. 
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Návrh plánu územního systému ekologické stability respektuje Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje. Trasování regionálního biokoridoru RK 1520 však navazuje na řešení 
zakotvené v ÚP Tršice, ÚP Zábeštní Lhota, ÚP Sobíšky, neboť toto řešení zpřesnilo řešení RK 
1520 v měřítku ÚP a bylo takto projednáno. 
 
 
Vodní tok Říka je v problematických periodicky zaplavovaných oblastech (dle zkušenosti 
obyvatel) obklopen plochami zpravidla bez zástavby - jedná se o plochy zeleně a plochy 
nezastavěného území. V plochách lze realizovat  protipovodňová opatření dle následných 
konkrétních projektů. 
 
 
B.3 Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání území 
(urbanistickou koncepci a koncepci  uspořádání krajiny) 
 
Je zajištěno minimální dotčení  krajiny, neboť rozvojové zastavitelné plochy jsou voleny v 
rozsahu úměrném k velikosti obce, jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce tak, aby 
obec výsledně tvořila urbanizovaný celek, nenásilně oddělený od okolní krajiny. 
Pro zastavitelné plochy jsou navrženy podmínky pro jejich využití s ohledem na dosavadní 
hodnoty území. 
V území není navrhována obytná zástavba disperzního typu ( „satelity“ ) 
Jsou navrženy prostorové regulace na všech uvedených plochách tak, aby odpovídaly 
požadavkům rozvoje obce – systém prostorových regulací.  
Bydlení - zastavitelné plochy - je rozšiřováno v plochách v návaznosti na zastavěné území, a to 
zejména směrem východně – jihovýchodně od zastavěného území Lazníků. 
 
V místní části Svrčov není uvažován další plošný rozvoj pro zástavbu (návrhové plochy).  
 
Jsou navrženy podmínky využívání také ploch smíšených výrobních a ploch užívaných pro 
zemědělskou výrobu – jsou vytvořeny podmínky pro vzájemný soulad obytné a rekreační funkce 
obce s výrobními aktivitami. 
 
Rozsah ploch změny - navržených zastavitelných ploch se jeví jako dostatečný a nejsou 
vymezeny další územní rezervy. 
 
B.4 Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury 
 
jsou v ÚP zapracovány : 
Doprava 
Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury - silniční (jiná se v řešeném území nevyskytuje), 
je respektována  stávající síť silnic III. třídy a veřejných komunikací.  
V řešeném území procházejí silnice III. třídy: 
- silnice III. třídy 4368 — Velké Prosenice — Lazníky — Tršice 
- silnice III. třídy 43 614 — Lazníky — Lazníčky 
- silnice III. třídy 43 613 — Lazníky — Svrčov — Výkleky  
- silnice III. třídy 4369 — Lazníky — Vicínov  
 
Územní plán řeší specifické dopravní závady tak, že vymezuje v problematických úsecích 
(specifikovaných v průzkumech a rozborech) v nezbytných případech rozšíření dopravních ploch 
či ploch přilehlých veřejných prostranství tak, aby bylo možno vytvořit dostatečné plošné 
kapacity pro realizaci opatření na dopravní síti. Tato opatření je následně nezbytné řešit 
konkrétními projekty tak, aby bylo dosaženo vyšší bezpečnosti na trasách průjezdné dopravy 
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v obci (úprava křižovatek a jejich přehlednosti včetně případných návrhů kruhových objezdů 
apod., realizace chodníků podél průjezdných silnic). 
 
ÚP nevymezuje jednotlivé místní komunikace, jsou zpravidla umístěny v plochách jiného využití 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
právních předpisů - zpravidla jsou součásti veřejných prostranství. Místní komunikace, které 
nejsou veřejně prospěšnými stavbami, mohou být i součástí jiných ploch (plochy bydlení, plochy 
smíšené obytné), pokud je toto uvedeno v regulativu plochy s rozdílným způsobem využití. 
Síť místních komunikací bude doplněna v souvislosti s návrhem ploch pro novou zástavbu v 
rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití, řešení prvků dopravní sítě bude 
navrženo v souladu s platnou legislativou. Území je nadále obsluhováno veřejnou dopravou, je 
umožněno dobudování chodníků pro pěší, umožněno řešení ploch statické dopravy. 
 
 
Pro skupiny staveb individuální rekreace - zejména tam, kde jsou navrhovány nové plochy 
tohoto využití, jsou vymezeny přístupové komunikace, osamocené dlouhodobě stabilizované 
objekty individuální rekreace jsou zpravidla přístupné přes plochy jiného funkčního využití. 
 
 
Je řešena doprava v klidu - odstavování a parkování vozidel v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., 
regulativy ploch s rozdílným způsobem využití umožňují situování dopravy v klidu v rámci 
veřejných prostranství, ale také v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby v 
následných řízeních bylo umožněno situování dostatečných parkovací kapacit pro umisťované 
objekty na vlastních pozemcích těchto staveb. 
 
Je minimalizován počet přímých napojení na silnici III. třídy 
 
Mimo zastavěné území se úpravy silnice budou řídit zásadami ČSN 73 61 01. 
Průjezdní úseky silnic jsou vymezeny hranicemi zastavěného území, které 
jsou zakresleny v grafických přílohách. 
Pro průjezdní úsek silnice je navržena funkční skupina C dle ČSN 736110. 
 
Zastávky veřejné linkové dopravy jsou situovány v prostoru veřejných prostranství, prostorové 
kapacity jsou dostatečné, konkrétní řešení případných úprav dle požadavků norem je předmětem 
následných projektových stupňů. 
 
Návrh zohledňuje dopravní zatížení silnic III. třídy a stanovuje podmínky umístění chráněných 
prostor staveb v plochách s rozdílným způsobem využití. Návrhové plochy, ve kterých je 
přípustné realizovat chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jsou vymezeny 
mimo hluková pásma silnic III. třídy , případně jsou navrhovány s podmíněně přípustným 
využitím tak, že v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno nepřekročení limitních 
hladin hluku pro chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 
 
- Jsou vymezeny cyklotrasy dle evidence značených tras, nové trasy nejsou požadovány - resp. je 
účelné je vymezit po dohodě s okolními obcemi tak, aby měly logickou návaznost v území. Nové 
trasy lze zřizovat v trasách účelových cest, zpravidla situovaných v plochách veřejných 
prostranství. 
 
Je podporován požadavek prostupnosti krajiny vymezením sítě veřejně přístupných účelových i 
jiných cest - je vymezena překryvná funkce účelové cesty.  
Navržené účelové cesty v pozemcích zemědělských ploch jsou vymezeny zpravidla v trasách 
původní cestní sítě, odpovídající pozemkové držbě, která je však při současném způsobu 
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obhospodařování nefunkční (cesty jsou rozorány), je však potřebné ji obnovit, trasování cest 
může být upraveno v rámci komplexních pozemkových úprav či v rámci projektů konkrétního 
trasování účelových komunikací - je však nezbytné znovu zpřístupnit krajinu nejen za účelem 
obdělávání pozemků, ale i pro pěší, cyklisty, podporovat obnovu mezí a lemující zeleně cest 
(protierozní opatření). 
 

 

Technická infrastruktura : 
v ÚP je řešena v rámci koncepce vodního hospodářství a energetiky a spojů 
- plochy pro technickou infrastrukturu jsou začleněny do ploch jiného způsobu využití 
- jsou vymezeny nové koridory technické infrastruktury pro napojení návrhových ploch. 
 
 
Nakládání s odpady 
- nakládání s odpady je navrženo v souladu se současnými požadavky na likvidaci odpadu 
(soulad s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy) 
- nejsou navrženy plochy pro skládkování a umístění nebezpečných odpadů 
- jsou vymezena sběrná místa tříděného odpadu v rámci veřejných prostranství, je respektován 
stávající systém svozu a nakládání s odpady 
 

Občanská vybavenost 
- jsou vymezeny plochy stávající občanské vybavenosti, jsou vymezeny zastavitelné plochy pro 
občanskou vybavenost  
- související občanská vybavenost  může být situována v plochách bydlení i smíšených 
obytných, vyšší občanská vybavenost se v obci nenachází a není plánována 
 

Veřejná prostranství 
- jsou vymezena stávající veřejná prostranství  a navržena nová veřejná prostranství , veřejná 
prostranství jsou vymezena tak, aby byla splněna ustanovení §22 vyhlášky č.501/2006Sb.  
V rámci veřejných prostranství jsou řešeny trasy pěších propojení - chodníků a účelových cest              
           
 
B.5 Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
- Jsou zachovány urbanistické a civilizační hodnoty v území, je zajištěno minimální dotčení 
krajiny v případě zastavitelných ploch navrhovaných mimo zastavěné území - viz odst B.3 
 

Je respektována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot , jsou 
respektovány objekty památkové ochrany a památky místního významu včetně jejich prostředí, 
(viz kap. C.2.5), ochrana přírodních hodnot (vymezení VKP, ÚSES apod.) a ochrana 
civilizačních hodnot (trasy sítí apod..)     
 
Jsou respektovány přírodní hodnoty krajiny a typ krajinného rázu, jeho charakteristické znaky – 
v území s dochovaným krajinným rázem jsou vyloučeny aktivity, které by vedly ke snížení jeho 
hodnoty, celkový rozvoj je navržen s ohledem na zachování krajinného rázu – umístění 
návrhových ploch, stanovení podmínek využití území - funkčních a prostorových regulativů. 
 
- Navržený rozsah skladebných částí ÚSES a izolační a veřejné zeleně v návaznosti na zastavěné 
území má současně charakter protierozního opatření. Dále je v souladu s regulativy umožněno 
(dle navazujících konkrétních projektů) umisťovat protierozní opatření v  plochách s rozdílným 
způsobem využití mimo zastavěné území obce. 
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B.6 Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace 
 
Jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dle § 2 odst. 1) písm.m) , 
dle § 101 a dle § 170 odst. 1) písm.a) a b)  zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), řešení ÚP 
nevyžaduje  vymezení asanací.  
Všechny vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dle § 2 odst. 1) 
písm.m) , dle § 101 a dle § 170 odst. 1) písm.a) a b)  zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) 
se nacházejí výhradně v katastrálním území Lazníky a jsou graficky znázorněny ve výkresu č.I/4. 
Žádná veřejně prospěšná stavba a žádné veřejně prospěšné opatření se nenachází v katastrálním 
území Svrčova, součástí výkresu I/4 proto není k.ú. Svrčov.  
 
 
B.7 Splnění požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 
(požadavky na ochranu veřejného zdraví,  civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby  
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 
 
Obrana státu 
 

Ve výrokové části ÚP je uvedena podmínka :„Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které 
negativně neovlivní zájmy   vojenského letectva a obrany státu“.  Tato podmínka byla zařazena 
z důvodu, že se celé území obce nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je 
zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky dle § 175 stavebního zákona.             
Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. 
 
K.ú. Lazníky - celé území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany a na část území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby 
převyšující 150m nad terénem. 
 
K.ú. Svrčov - celé území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany a v zájmovém území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby převyšující 150m nad 
terénem. 
 
 
Ochrana obyvatelstva 
 
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. V území 
není vyhlášeno záplavové území dle § 66 odst. 1 vodního zákona.  
 
Zóny havarijního plánování 
Zájmové území není součástí zón havarijního plánování. Katastrální území obce Lazníky ani 
Svrčov není potenciálně ohroženo haváriemi zdrojů nebezpečných látek. 
 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemí části staveb nebo samostatně stojící a 
slouží především k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení. V katastru 
obce Lazníky a Svrčov se stálé úkryty nevyskytují. 
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Zabezpečení ukrytí obyvatelstva se nachází v protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí. 
Jedná se především o úkryty v rodinných domech. 
Doporučuje se, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby 
obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování individuálních úkrytů. 
 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádných událostí do míst, která zajišťují pro 
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 
uskladnění. 
Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události navrhujeme pro nouzové, případně i 
náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy: 
- prostory Obecního úřadu, prostory školy 
- vhodné nebytové prostory v obytných domech  a vhodné prostory v dalších objektech 
nezasažených mimořádnou událostí 
 
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Prostředky individuální ochrany pro občany se dnes již v obci nenacházejí, jsou skladovány v 
centrálních skladech civilní obrany. 
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy OÚ. 
 
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace vzniklých při mimořádné události 
V urbanistickém řešení byly k usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací 
respektovány následující zásady: 
- doprava na komunikacích v řešeném území vychází ze stávajícího stavu.  
- do nově navržených lokalit se pouze rozšiřují stávající sítě technické infrastruktury 
 
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. 
 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro případ úplné odstávky obecního vodovodu jsou v obci využitelné a ve velké míře i 
udržovány a provozovány jímací objekty (studny) u rodinných domů, které jsou i nyní využívány 
jako zdroje užitkové vody. 

 
 

Ostatní limity 
 

Jsou respektovány všechny limity týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné legislativy 
a správních rozhodnutí, zejména platná legislativa, týkající se: 
- požární ochrany (ČSN 73 0802, zákon č. 133/1985 Sb. a další) 
- ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.) - více viz kap. E tohoto 
odůvodnění ÚP 
- ochrany lesa - PUPFL (zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích) včetně 50 m vzdálenosti od lesa 
- ochrany památek včetně pietních míst - válečný hrob  - památník obětem I. světové války 
naproti kaple na návsi, pozemek parc. č. 645, ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o 
válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších právních předpisů, 
 
Jsou respektovány významné krajinné prvky, skladebné části ÚSES (biocentra, biokoridory, 
interakční prvky) tak, aby nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
 
Je minimalizována možnost ohrožení hlukem a vibracemi ploch s chráněnými vnitřními prostory 
budov a chráněnými prostory, zvláště u komunikací  III.třídy. 
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Byla zvážena vhodnost navrhovaných lokalit pro bydlení z hlediska hlukové zátěže ze 
stávajících i nově navržených ploch výroby i ze stávajících i nově navržených ploch dopravních 
staveb a jejího dopadu na nově navržené i stávající chráněné venkovní prostory a stávající 
chráněné venkovní prostory staveb, nově vymezené návrhové plochy jsou zpravidla mimo 
oblasti hlukové zátěže. Návrh zastavitelných ploch pro bydlení při silnici III/4369 vychází ze 
schváleného ÚPO Lazníky a sleduje kontinuitu původní platné ÚPD. Pro objekty situované v 
těchto plochách je třeba požadovat splnění podmínky uvedené v kap. C.2 výrokové části, týkající 
se situování chráněných prostor. 
 
V k.ú. Lazníky a Svrčov není evidován žádný dobývací prostor, stanovený dle § 27 odst.1 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů. 
V k.ú. Lazníky a Svrčov se nenacházejí chráněná ložisková území ani výhradní ložiska 
nerostných surovin. 
 
U podzemních vodních zdrojů, využívaných k hromadnému zásobování obyvatel pitnou vodou  
je nutno respektovat příslušná ochranná pásma dle zákona č. 254/2001 Sb., 
 
 
B.8 Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a  
problémů v území 
 
Je řešen střet zastavěného a popř. i zastavitelného území s periodicky zaplavovaným 
územím   
- stanovení záplavového pásma na vodním toku Říka v okr. Přerov nebylo zjištěno. Jedná se tedy  
pouze o území periodicky zaplavované, jehož rozsah je znám ze zkušenosti, po obou stranách 
vodního toku v téměř celém jeho průběhu přes území Lazníků. Podstatná část těchto ploch se 
nachází v plochách zeleně a smíšených plochách nezastavěného území. Nadále budou ponechány 
tyto plochy bez zástavby, není žádoucí ani budování oplocení, zahradních skladových objektů či 
jiných překážek rozlivu toku. Pouze malá část území ohroženého záplavami se dotýká 
zastavěného území - v oblasti nad přemostěním toku - lokalita bývalého mlýna a okolí. V této 
části obce se jedná o původní stabilizovanou zástavbu, úpravy původních objektů lze provádět 
jen s ohledem na skutečnost potenciálních záplav a není žádoucí nová výstavba v území 
ohroženém záplavami. 
Vzhledem k tomu, že vodní tok a jeho břehové porosty představují také funkční biokoridor, je 
žádoucí zachování přirozeného charakteru toku a jeho okolí. Podmínky využití ploch 
s rozdílným způsobem využití  však umožňují realizaci protipovodňových opatření.  
 
Je řešen střet zastavitelných ploch s vedením nadřazené technické infrastruktury. 
Pozemky navržené pro bydlení v jižní části obce jsou plošně omezeny průběhem tras vysokého 
napětí a jeho ochranného pásma, neboť se nepředpokládá, že by bylo účelné provést přeložku 
tohoto vedení - kapacita pozemků se jeví i tak dostatečná.  
 
- Je řešen střet ploch pro bydlení a ochranou před nepříznivými vlivy hluku a vibrací na 
venkovní i vnitřní chráněné prostory a na venkovní chráněné prostory staveb, a to 
podmínkou v odst. C.2 výrokové části: 
"chráněné prostory budou u ploch dopravních staveb a ploch výroby navrhovány až na základě 
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní 
prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených 
protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních"  
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Rozsah rozvojových ploch byl navržen a orientačně i kvantifikován - viz kap. C.5.2 - je 
předpoklad možnosti napojení tohoto rozsahu zástavby na ČOV, v případě potřeby na základě 
skutečného nárůstu obyvatel bude však nutno řešit případné zvýšení její kapacity. 
 
Je řešena problematika průjezdné dopravy a její dopad na užívání ploch s rozdílným způsobem 
využití v obcie. Návrh dopravní sítě na území obce Lazníky respektuje trasování silniční sítě, 
dopravní zátěž však ovlivňuje užívání ploch v okolí silnic - a to jak hlukem (nutno respektovat 
podmínku v kap. C.2 výroku), tak omezováním bezpečného pohybu obyvatel podél komunikací. 
Je třeba zajistit nutné plochy veřejných prostranství pro realizaci chodníků (popř. cyklostezek) 
podél silnic, zpřehlednit křižovatky a problematické úseky zatáček. Územní plán vymezuje 
plochy těchto prostranství tak, aby bylo možno tyto záměry následně realizovat. 
 
Je řešen střet rozvojových ploch obce s potřebou záboru zemědělského půdního fondu na 
kvalitních půdách, a to tak, že návrhové plochy jsou umisťovány zejména na méně kvalitních 
(bonitních) půdách - III., IV. třída. Návrhové lokality zasahující do ploch II. bonitní třídy jsou 
vymezeny pouze v plochách Z2,Z3, které však logicky navazují na stávající, již realizovanou 
zástavbu. Plochy zastavitelné jsou plošně omezeny (podstatná část pozemků je věnována zeleni).  
 
 
Je prověřen střet skladebných částí územního systému ekologické stability se zastavěným a 
zastavitelným územím - pouze biokoridor podél toku Říky prochází zastavěným území obce 
Lazníky okolo mostu, průchod zastavěným územím je v této části stabilizován, nedochází ke 
střetu - zeleň v okolí staveb volně navazuje na břehové porosty. Zastavitelné lokality nekolidují 
se skladebnými částmi ÚSES. 
 
 
B.9 Splnění požadavků na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové 
oblasti nebo rozvojové ose, vymezení koridorů územních rezerv 
 
- bylo vymezeno zastavěné území obce 
- jsou vymezeny zastavitelné plochy včetně podmínek jejich využití 
- jsou vymezeny  plochy přestavby v zastavěném území obce  
- nejsou vymezeny asanace, neboť nebyla shledána nutnost jejich vymezení 
- nejsou vymezeny koridory územní rezervy, neboť územím neprochází žádné trasy nadřazených 
sítí ani jiné podobné záměry, které by toto vyžadovaly. 
 
 
B.10 Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
uloženo prověření změn jejich využití územní studií 
Vymezení těchto ploch a koridorů bylo zváženo, vzhledem k charakteru návrhových ploch  
nebyly vymezeny. 
 
 
B.11 Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou 
podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním 
plánem 
Vymezení těchto ploch a koridorů bylo zváženo, vzhledem k charakteru návrhových ploch  
nebyly vymezeny. 
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B.12 Splnění požadavků na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 
Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí nebylo požadováno. 
V řešeném území se nenachází prvky soustavy Natura 2000 ani Ptačí oblast. 
 
 
C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, 
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení , 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  
 
 
C.1  Vymezení řešeného území 
 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Lazníky, které tvoří katastrální území 
Lazníky a katastrální území Svrčov. Celková rozloha řešeného území je 303 ha. 
 
 
C.2 Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území 
 
C.2.1 Přírodní podmínky 
 
Geologie  
Geologické podloží budují paleozoické horniny spodního karbonu, sedimenty moravického 
souvrství. Plošně dominuje střídání břidlic s prachovci a jemnozrnnými drobami a pruhy drob.  
Na těchto podložních horninách jsou plošně omezené ostrůvky neogenních vápnitých písků a 
písčitých vápnitých štěrků. Z přechodu terciér – kvartér jsou omezené akumulace proměnlivě 
kamenitých písčito – hlinitých eluvií hornin spodního karbonu. V jižní a jihovýchodní části 
území jsou plošné pokryvy spraší a sprašových hlín. Na úpatí svahů jsou akumulace deluviálních 
proměnlivě kamenito – písčitých hlín. Údolí vodních toků vyplňují nivní hlíny až hlinité písky 
vyššího nivního stupně. V menších údolích a depresích jsou akumulace deluviofluviálních 
převážně písčitých humózních hlín. 
Geomorfologie 
Podle regionálního členění reliéfu ČR (Demek J. a kol., 1987) náleží řešené území 
k jihovýchodnímu okraji geomorfologického celku Nízký Jeseník.  

Celek 
Podcelek 

Okrsek 
___________________________________________________________________ 
 IV C – 8   Nízký Jeseník 
  IV C – 8 H   Tršická pahorkatina 
    IV C – 8 H – b   Čekyňská pahorkatina 
Čekyňská pahorkatina je členitá pahorkatina převážně na spodnokarbonských břidlicích a 
drobách. Má k JZ ukloněný erozně denudační reliéf s široce zaoblenými rozvodními hřbety, 
rozřezaný úvalovitými a neckovitými údolími.  
Klima 
Řešené území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT11 (Quitt E., 1975).  
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Klimatická oblast MT11 má dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období je krátké s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky.  
Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 7°C a průměrné úhrny ročních srážek činí 650 – 700 
mm. Typickým jevem je tvorba místních inverzí v plochých odlesněných depresích, vázaná na 
radiační typ počasí (jasno a bezvětří), kdy se chladný vzduch stékající ze svahů hromadí 
v údolních podobách.  
Hydrologie 
Katastrální území Lazníků a Svrčova náleží do povodí Říky. Říka pramení od v. od Kozlova ve 
výšce 640 m n.m., ústí zleva do Olešnice u Penčice v 245 m n.m., plocha povodí je 49,9 km2, 
délka toku je 18,3 km, průměrný průtok u ústí je 0,24 m3.s-1. 
Podle mapy Regiony povrchových vod ČSR 1:500 000 (1971) celé řešené území náleží k oblasti 
málo vodné, specifický odtok je 3-6 l.s-1.km-2, nejvodnější měsícem je březen, retenční schopnost 
je malá, odtok je středně rozkolísaný, koeficient odtoku je střední. 
Podle mapy Regiony mělkých podzemních vod ČSR 1:500 000 (1971) náleží řešené území k 
oblasti se sezónním doplňováním zásob, nejvyšší stavy hladin podzemních vod a vydatnosti 
pramenů jsou v květnu a červnu, nejnižší v září až listopadu, průměrný specifický odtok 
podzemních vod je 0,31 až 0,50 l.s-1.km-2. 
Pedologie 
V půdním pokryvu plošně mírně převažují hnědozemě typické, luvizemě typické a luvizemě 
pseudoglejové na spraších a sprašových hlínách nad kambizeměmi na svahovinách z břidlic a 
drob. V nivách vodních toků jsou typické fluvizemě typické gleje.  
Biogeografie  
Řešené území náleží do Hranického bioregionu 3.4. 
Bioregion je tvořen pahorkatinou na měkkých sedimentech s vystupujícími kulmovými kopci. 
Převažuje biota 3., dubovo-bukového, při západním okraji i 2., bukovo-dubového stupně. 
Převažují dubohabrové háje, na kulmu jsou zastoupeny i ostrůvky květnatých bučin, bikových 
bučin a acidofilních doubrav. Ve flóře i fauně dochází ke styku a prolínání prvků karpatského a 
hercynského předhůří. Biota je poměrně bohatá, s různými prvky vč. exklávních a reliktních a 
řadou subtermofilních druhů (vápence). Charakteristická je absence horských druhů. Netypická 
část je tvořena širokými nivami s luhy a olšinami, které tvoří přechod k Kojetínskému bioregionu 
(3.11). Netypické je i ploché úpatí Nízkého Jeseníku, kam ještě sestupují některé demontánní 
druhy. 
V současnosti převažuje orná půda, v lesích kromě kulturních jehličnanů je velké zastoupení 
dubohabřin, na kulmu i s fragmenty bučin. 
Biochory v řešeném území 
3BE  Erodované plošiny na spraších  3. v.s.  
Převažuje hercynská černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na ojedinělých 
výchozech kyselého podloží v mozaice s acidofilními doubravami ze svazu Genisto germanicae-
Quercion. Na lesních prameništích a podél menších potůčků se objevují ostřicové jaseniny 
(Carici remotae-Fraxinetum). Podél větších potoků se dá předpokládat niva s vegetací asociace 
Pruno-Fraxinetum. V loukách je nejpravděpodobnější výskyt mezofilních porostů svazu 
Arrhenatherion, na vlhkých místech svazů Calthion i Molinion. 
3BM  Erodované plošiny na drobách  3. v.s.  
Hlavním typem potenciální přirozené vegetace jsou hercynské dubohabřiny (Melampyro 
nemorosi-Carpinetum), které na konvexních tvarech jižního kvadrantu v segmentech po obvodu 
Hornomoravského úvalu (1.12, 1.52) ojediněle doplňují fragmenty teplomilných doubrav ze 
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svazu Quercion petraeae, zejména břekových (Sorbo torminalis-Quercetum). Mimo jižní 
kvadrant lze očekávat i acidofilní bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae) a na 
severních svazích bikové bučiny (Luzulo albidae-Fagetum). Podél větších toků je vyvinuta 
vegetace luhů Stellario-Alnetum glutinosae, na lesních prameništích a podél malých potůčků 
Carici remotae-Fraxinetum. Na odlesněných místech jsou mezofilní louky svazu 
Arrhenatherion, na prudších jižních svazích i subxerofilní trávníky svazu Koelerio-Phleion 
phleoidis, na vlhkých stanovištích louky svazu Calthion i Molinion. 
3Db  Podmáčené sníženiny na bazických horninách  3. v.s.  
Podél vodních toků se vyskytují olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), v jádrech slatinění místy i 
bažinné olšiny svazu Alnion glutinosae. Na lesních prameništích a podél menších potůčků se 
objevují ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum). Nereprezentativním typem potenciální 
přirozené vegetace jsou vlhčí křídla hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-
Carpinetum). Náhradní vegetací jsou nejčastěji vlhké louky svazu Calthion nebo Molinion, v 
jádrech sníženin je častá vegetace svazu Caricion davallianae. 
Skupiny typů geobiocénů (STG) v řešeném území 
2 B-BD (3)4  Tili-querceta roboris superiora - lipové doubravy vyššího stupně 
Stromové patro tvoří dub letní (Quercus robur) s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), někdy i 
dubu zimního (Q. petraea). Z dalších dřevin je vtroušen habr (Carpinus betulus), vzácněji i jilm 
habrolistý (Ulmus minor), javor babyka (Acer campestre). V nesouvislém keřovém patře se 
vyskytují hlohy (Crataegus monogyna, C. laevigata), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), 
svída krvavá (Swida sanguinea) aj. 
Všechny přírodě blízké segmenty lipových doubrav patří do kostry ekologické stability. Cílovým 
stavem biocenter jsou vysokokmenné doubravy s dubem letním i zimním, vždy s příměsí lípy 
srdčité. Příměs mohou tvořit i další dřeviny – habr, jilm habrolistý, babyka, z keřů ptačí zob 
obecný, svída krvavá a hlohy. 
2 AB 3 Fagi-querceta - bukové doubravy 
V dřevinném patře výrazně převažuje dub zimní (Quercus petraea agg.), pravidelnou příměs 
tvoří habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica), který může dosahovat hlavní porostní 
úrovně. Keřové patro není vyvinuto. 
Cílovými společenstvy biocenter by měly být doubravy s habrem a bukem. Borovice lesní může 
tvořit pouze jednotlivou příměs obdobně jako bříza bělokorá. Keřový lem lesních biokoridorů v 
polní krajině může tvořit trnka obecná, hlohy, vrba jíva, růže šípková, řešetlák počistivý a líska 
obecná. 
2 B 3 Fagi-querceta typica - typické bukové doubravy 
Hlavní dřevinou přirozených biocenóz je dub zimní (Quercus petraea agg.), významnou stálou 
příměs tvoří habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica), který zde roste na hranici své 
ekologické amplitudy. Buk se zde nikdy nestává hlavní dřevinou, obvykle tvoří jednotlivou 
příměs, někdy se vyznačuje spádným kuželovitým kmenem. Nepravidelně mohou být přimíšeny 
lípa srdčitá (Tilia cordata) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). Keřové patro není souvisle 
vytvořeno, pouze ojediněle se vyskytují svída krvavá (Swida sanguinea), hloh jednoblizný 
(Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera 
xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). V 
korunách dubů bývá častý ochmet evropský (Loranthus europaeus). 
Cílovými společenstvy biocenter jsou dubové porosty s příměsí habru a buku. V nově 
zakládaných biocentrech je třeba používat sazenice ze semen místních populací, aby byla 
zachována specifická lokální genetická variabilita dubu zimního a nově vyčleňovaných 
příbuzných druhů. V lokálních biocentrech je možno zachovat i výmladkový způsob 
hospodaření, neboť v prosvětlených pařezinách je zpravidla vyšší druhová diverzita 
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xerotermofilních druhů rostlin i živočichů. Hlavními dřevinami nově zakládaných biokoridorů 
by měly být dub zimní a habr s příměsí lípy srdčité, javoru babyky, jeřábu břeku s keři přirozené 
dřevinné skladby na okrajích (svída krvavá, hlohy, líska obecná aj.). 
 
2-3 BC-C (4)5a Fraxini-alneta inferiora - jasanové olšiny nižšího stupně 
Stromové patro tvoří olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
přimíseny jsou vrby (Salix fragilis, S. alba a jejich kříženci), vzácněji i topoly (Populus nigra, P. 
tremula). V podúrovni často roste střemcha hroznovitá (Padus avium). Především v inverzních 
polohách s trvaleji vyšší vzdušnou vlhkostí se může přirozeně ojediněle vyskytovat i tzv. nížinný 
smrk (Picea abies). V keřovém patře zde rosou vrby (Salix caprea, na březích S. purpurea, S. 
triandra, S. viminalis), hojně se vyskytuje bez černý (Sambucus nigra), brslen evropský 
(Euonymus europaea), dále krušina olšová (Frangula alnus) a kalina obecná (Viburnum opulus). 
Typický je hojný výskyt liány chmele otáčivého (Humulus lupus). 
Všechny přirozené segmenty prameništních společenstev je třeba zařadit do kostry ekologické 
stability a ponechat bez zásahu přirozenému vývoji. Potoční jasanové olšiny tvoří přirozenou 
soustavu biokoridorů vodní, mokřadní a mezofilní bioty. Hlavními kosterními dřevinami 
biocenter i biokoridorů jsou olše lepkavá a jasan ztepilý, v biokoridorech je vhodná vyšší účast 
stromových i keřových vrb (vrba bílá, v. křehká, v. trojmužná, v. košíkářská, v. nachová), 
vhodná je příměs střemchy hroznovité a alespoň některých keřů z přirozené dřevinné skladby. V 
biocentrech i biokoridorech je přípustné výmladkové hospodaření. Nikdy by nemělo docházet k 
úplnému smýcení porostů, nejvhodnější je jednotlivý výběr s ponecháním určitého počtu 
doupných stromů. Funkci biokoridorů a biocenter plní i nivní louky s převahou přirozeně 
rostoucích druhů, vyžadující pravidelné kosení. 
 
C.2.2 Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí 
 
Půda 
Ve struktuře půdního fondu na katastru Lazníků a Svrčova dominuje především zemědělská 
půda - a to zejména orné půdy a chmelnice. Ostatní zemědělské půdy - zahrady, ovocné sady 
nebo louky a pastviny se vyskytují pouze na velmi malém území. Ostatní využití půd v území 
mimo plochy zemědělské pak především přináleží plochám zastavěným a ostatním, lesní 
pozemky a vodní plochy zaujímají jen malé podíly v rámci obou katastrálního území.  
V katastru obce je tedy jen minimum zalesněných pozemků, kde je půda chráněna trvalým 
vegetačním krytem. Nenacházejí se zde lesy takového rozsahu, aby byla zajištěna ochrana 
struktury a chemismu lesních půd a tyto jsou ovlivněny užíváním okolního prostředí. 
V zemědělsky využívané krajině má velký podíl nedělených, velkoplošně obhospodařovaných 
ploch za následek rozvoj vodní eroze. Procesy vodní eroze působí značné ztráty na úrodnosti 
půd, zemědělských kulturách, kvalitě povrchových vod apod. 
Náchylnost půd k vodní erozi je závislá na sklonitosti pozemků, délce svahů, půdní struktuře, 
textuře, propustnosti, druhu pěstované plodiny. Podporuje ji snižování podílu organických látek 
v půdě, blokace plodin, nízké zastoupení meziplodin, zvyšování podílu okopanin, utužování půd, 
nevhodná agrotechnika. Vodní eroze ohrožuje v katastru více svažité pozemky orné půdy. 
Část území je ohrožena větrnou erozí .. Je podmíněna otevřeným bezlesým terénem, absencí 
rozptýlené zeleně včetně polních sadů a ovocných stromořadí. Intenzitu větrné eroze zvyšuje 
zastoupení širokořádkových plodin, omezené   používání podsevů, ozimých plodin a meziplodin 
a snižování organického podílu v půdě (nízké dávky hnoje a zeleného hnojení). Projevy větrné 
eroze na polích nejsou na první pohled tak viditelné jako u eroze vodní, při dlouhodobém 
působení však dochází k výraznému snížení úrodnosti půd. 
Velice závažným problémem je zatížení půd toxickými látkami. K vstupu toxických látek do 
půdy může docházet vlivem: 
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- používám přípravků na ochranu rostlin, zejména fungicidů a insekticidů (rtuť, měď, 
zinek, dříve arsen), 
- používáním průmyslových hnojiv s obsahem toxických látek (např. kadmium) 
- vyvážením čistírenských kalů na pozemky (rtuť, arsen, chróm, organické látky) 
- spadem imisí 
 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti 
jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).  
Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje : 
1.místo - Klimatický region. 
2.a 3. místo  - Hlavní půdní jednotka - 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 skeletovitosti a hloubky půdy. 
5.místo - Kód kombinace skeletovitosti a expozice. 
Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba 
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu platné legislativy. 
 
V řešeném území dominuje klimatický region 3 a tyto hlavní půdní jednotky: 
HPJ 11 Hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách, 
středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí 
HPJ 14 Illimenizované půdy a hnědozemě illimenizované včetně slabě oglejených forem na 
sprašových hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou 
příznivé 
HPJ 45 Illimenizované půdy a hnědozemě illimenizované včetně slabě oglejených forem na 
sprašových hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou 
příznivé 
HPJ 26 Hnědé půdy hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jím 
podobných horninách, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými 
poměry až stálým převlhčením 
HPJ 27 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, drobách a usazeninách 
karpatského flyše, lehké až lehčí středně těžké, s malou vododržností 
HPJ 38 Mělké hnědé půdy na všech horninách, středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 
30 cm kamenité nebo pevná hornina, méně výsušné než předchozí 
HPJ 41 Svažité půdy na 12 stupňů na všech horninách, středně těžké až těžké s různou 
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách 
HPJ 44 Oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné 
k dočasnémuzamokření 
HPJ 46 Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách 
se sprašovou příměsí, středně těžké, až štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému 
zamokření 
HPJ 58 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry 
příznivé až sklon k převlhčení. 
 
Bonitované půdně ekologické jednotky jsou znázorněny v grafické příloze  
ve výkr.č. II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF A PUPFL. 
 
Voda 
Voda je jedna z nejběžnějších chemických látek plní funkci krajinotvornou, biogenní (součást 
živých organismů), je základní složkou životního prostředí.  
Kvalita povrchových a podzemních vod je vzájemně závislá. Hlavními znečišťovateli povr-
chových a podzemních vod jsou v katastru jednotlivé domácnosti, zemědělská výroba a skládky. 
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V současnosti má již obec (mimo místní části Svrčov) splaškovou kanalizaci a voda není v 
katastru znehodnocována kanalizačními splašky z domácností. 
Zemědělská výroba se na znečištění vod podílí smyvem a průsakem agrochemikálií, organických 
hnojiv a jílových částic z polí a polních hnojišť do vodotečí a podzemních vod.  
V rámci zaplňování rozvojových ploch je třeba prosazovat opatření pro maximální zadržení 
dešťových vod v rámci pozemků.  
 
Ovzduší 
Velký význam pro kvalitu ovzduší v obci má provětrávání území, ovlivňující rozptyl emisí. 
Rozptylové podmínky jsou v Lazníkách vzhledem k převládajícím směrům větrů relativně dobré. 
V obci se nevyskytuje žádný podstatný bodový zdroj emisí. Významným zdrojem znečištění 
ovzduší jsou lokální topeniště na tuhá paliva, produkující zejména prach, oxid siřičitý, oxid 
uhelnatý a oxidy dusíku. 
Zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a uhlovodíků lze předpokládat podél 
hlavních komunikací v obci (silnice III. tř) Se silniční dopravou souvisí i druhotná prašnost z 
vozovek, znečištěných zejména nákladními automobily a zemědělskými stroji. 
Zdrojem znečištění ovzduší je větrná eroze, postihující celoplošně rozsáhlé nedělené pozemky 
orné půdy. Projevuje se zejména v jarních a předjarních měsících. Zde spolupůsobí i průmyslová 
hnojiva unášená větrem společně s prachovými částicemi půdy. 
V rámci regulativů ploch určených pro výrobní funkce nelze umisťovat nové zdroje znečištění 
ovzduší kategorie zvláště velký zdroj znečištění ovzduší, upřednostňovat využití výrobních ploch 
pro lehkou výrobu, resp. skladovací a logistické areály. 
 
Hluk 
V obci se nevyskytuje žádný významnější zdroj hluku, nejvýznamnějším zdrojem hluku je hluk z 
dopravy - z provozu na silnici III. tř. 
 
Územní systém ekologické stability 
viz kap. C.6 
 
C.2.3  Ochrana přírody a krajiny 
 
Obecná ochrana přírody: 
V řešeném území jsou chráněny dle § 3 zákona č. 114/92 Sb. vodní toky, nivy vodních toků a 
lesní porosty. Oba významné vodní toky Říka a Kyjanka, mají poměrně přirozené břehové 
porosty. Místy jsou však provedeny zásahy v rozporu s ochranou těchto toků, (necitlivá regulace, 
poškození břehových porostů). Je nutno tyto toky revitalizovat. Okolní mezofilní louky jsou 
polokulturní. Tyto louky je nutno chránit, nerozorávat a pravidelně kosit. 
V řešeném území jsou dále podle § 3 chráněny plochy lesů. Převážně jde o smrkové 
monokultury s příměsí borovice nebo modřínu. V těchto porostech je nutno zvýšit podíl 
melioračních dřevin – autochtonní listnáče z přirozené druhové skladby lesa.  
Návrh ÚSES vymezuje v území struktury ploch a linií, které již mají nebo na kterých mohou být 
vytvořeny nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním 
(žádoucím) přírodním podmínkám. 
Území má nízkou ekologickou stabilitu - zásadní změny úrovně ekologické stability  lze 
dosáhnout realizací ÚSES.  
Zvýšení ekologické stability je možné také prostřednictvím realizace menších zásahů jako je 
obnova alejí u cest, likvidace a rekultivace černých  skládek, ošetření stromořadí, skupin dřevin i 
jednotlivých stromů, obnova polních sadů atd.  
Doplněním chybějících interakčních prvků (alejí u polních cest, porostů na mezích a pod.) bude 
mimo jiné vytvořena funkční soustava schopná přispět k ochraně půdy proti účinkům vodní i 
větrné eroze. Prostředkem ke zvyšování ekologické stability je také změna velikosti a uspořádání 
honů, zvýšení druhové pestrosti hospodářských porostů, změny agrotechniky.  
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Žádoucí je ověření účelnosti a funkčnosti odvodnění a ostatních vodohospodářských opatření. 
Vodní režim bude třeba upravovat vždy s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.  
 
Zvláště chráněná území přírody: 
V území se nenacházejí plochy se speciální ochranou přírody dle zák. č. 114/92 Sb. 
 
Krajinný ráz 
Řešené území v kontextu evropských krajin náleží k megatypu otevřená krajina 
středoevropských scelených polí (central collectiv openfields).  
Je to nejrozšířenější megatyp celého kontinentu, který převládá v nadmořských výškách do 200 
m v postkomunistické části střední Evropy. Je výsledkem násilné kolektivizace zemědělství. 
Současná biologická rozmanitost je nízká, ekologická stabilita klesá, ohrožení větrnou a vodní 
erozí je (vzhledem k nadměrné velikosti bloků orných půd) poměrně relativně vysoké i při 
relativně malých sklonech.Tento megatyp u nás zahrnuje staré sídelní krajiny.   
Megatypy evropského členění krajiny je možno dále na území ČR dělit na nižší jednotky – 
makrotypy (dle Typologie české krajiny, projekt VaV/640/1/03, doba řešení 2003-2005, LÖW 
& spol, s.r.o.). 
Řešené území náleží do makrotypu pravěké sídelní krajiny panonského okruhu a dvou 
mezotypů polní pravěké sídelní  krajiny panonského okruhu a lesozemědělské krajiny 
panonského okruh .  
Tento mezotyp krajiny je tvořen rovinami, plošinami a pahorkatinami a náleží do panonské 
biogeografické provincie. Plošně převládá 1. vegetační stupeň (dubový) a doplňuje jej 2. 
vegetační stupeň (bukodubový). Jde původně o oblast listnatých lesů, dnes převážně odlesněnou. 
Zejména v 1. vegetačním stupni se vyskytují půdy černozemního typu, v rámci ČR nejvýnosnější 
zemědělské půdy.   
Krajina je kultivována od doby kamenné, tj.od 5 300 př.Kr. a celková délka kultivace je tak přes 
7 300 let! Jde o oblast nepravých traťových, případně i délkových plužin, vzniklých za 
středověké kolonizace na osnovách původní plužiny úsekové.  
Převažují vsi silniční či ulicové s nepravou traťovou či délkovou plužinou. Převažuje typ 
podunajského hliněného a kamenného lidového domu. Mimo jihozápadní části Moravy, kde bylo 
od středověku slovanské obyvatelstvo postupně překryto německou kolonizací, jde o ryze české 
osídlení. Oblast je jádrovým sídelním územím Moravy s výraznými etnografickými oblastmi 
Slovácka a Hané. 
Osídlení je zásadně soustředěné, vsi jsou převážně větší 200 - 1000 obyvatel, v dolnomoravském 
úvalu dokonce i nad 1000 obyvatel. Sídelní struktura je původně statická, středisková, v této 
oblasti jsou však nejvíce zastoupena  urbanizovaná území, zejména sídelní aglomerace brněnská, 
olomoucká a pomoravský urbanizační koridor.  
Navržené typy krajin tvoří rámce pro členění krajiny na regionální úrovni. Jednotlivé typy jsou 
vymezeny a popsány z hlediska přírodního, socioekonomického i kulturně-historického. Vznikly 
tak tři vůdčí rámcové krajinné typologické řady postihující přímo či zprostředkovaně hlavní 
typologické rámce vlastností české krajiny, zjednodušeně shrnuty pod: I. rámcové sídelní 
krajinné typy, II. rámcové typy využití krajin, III. rámcové typy reliéfu krajin. 
V řešeném území se vyskytují následující typy krajin: 
I. rámcové sídelní krajinné typy: 2. starosídelní krajina Panonského okruhu 
II. rámcové typy využití krajin: Z – zemědělské krajiny 
     M – lesozemědělské krajiny 
III. rámcové typy reliéfu krajin: 1 – krajiny plošin a pahorkatin 
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Průnikem výše uvedených rámcových typů krajin v řešeném území vzniknou dva krajinné typy, 
popsané trojmístným kódem - 2Z1, 2M1: 

2Z1 starosídelní zemědělské krajiny plošin a pahorkatin 
2M1 starosídelní lesozemědělské krajiny plošin a pahorkatin. 

Katastrální území obce Lazníky má charakter ploché až zvlněné zemědělské krajiny s nízkým 
podílem lesů. Typické jsou velké bloky orné půdy rozdělené liniemi cest a vodních toků.  V 
zemědělské krajině jsou minimální plochy trvalé vegetace. Esteticky hodnotné území představuje 
údolí Říky. Katastrální území Svrčova má charakter mírně zvlněné lesozemědělské krajiny  s 
původním charakterem zástavby, která je citlivě začleněna do krajiny. Krajinný ráz pozitivně 
ovlivňuje lesnatý rámec, který řešenému území poskytují zalesněné hřbety zasahující do území 
od severu.  
V zemědělské krajině jsou jednotlivé zemědělské kultury pěstovány v rozlehlých blocích orné 
půdy, pohledové členění krajiny je ovlivněno plochami chmelnic s výraznými nadzemními 
konstrukcemi a lesy na okrajích katastru. Pestřejší využití ploch má údolí Říky s krátkými a 
výraznějšími svahy s lesními porosty, sady, zahrádkami. Vlastní niva je poměrně široká 
s převahou travních porostů. 
Celkově lze řešené území s jejím okolím hodnotit jako krajinu antropogenně silně ovlivněnou, 
s málo až dobře dochovaným krajinným rázem.  
Intenzifikace zemědělské výroby v minulých letech se výrazně negativně projevila v celkovém 
snížení ekologických a estetických hodnot krajiny: 
- pozemky orné půdy scelené do velkých ploch, které nejsou členěny dostatečným množstvím 
protierozních překážek (mezí, trvalých vegetačních formací), jsou postiženy erozí, 
- vysoké dávky chemických prostředků dodávané do půdy z důvodu zvýšení výnosů se dodnes 
projevují nežádoucí přítomností v půdách, podzemních vodách a vodotečích, 
- odvodnění původně zamokřených pozemků bylo spojeno s regulací vodních toků, s 
odstraněním břehových porostů a s likvidací cenných mokřadních biotopů; podstatně se snížila 
retenční schopnost krajiny, 
- s likvidací mezí výrazně poklesl podíl rozptýlené dřevinné vegetace, 
- rušením polních cest došlo ke snížení celkové prostupnosti krajiny, obraz krajiny byl ochuzen o 
doprovodné výsadby podél cest. 
 
C.2.4 Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických 
údajů obce a výhledů 
 
Statistické údaje dokládají dlouhodobější stagnaci přírůstku obyvatel s mírným vzestupem v 
posledním desetiletí. Nárůst obyvatel lze předpokládat i do budoucna s ohledem na nabídku 
rozvojových ploch a poptávku, rozvoj bytové výstavby bude ale ovlivněn majetkoprávními 
vztahy a ekonomickou situací. Územní plán poskytuje možnost nárůstu obyvatel. 
Počet obyvatel v obci Lazníky je 529 obyvatel(k 31.12.2009). Předpokládaný maximální nárůst 
při realizaci všech lokalit je až cca 68 obyvatel. 
Ostatní údaje jsou předmětem Průzkumů a rozborů, ÚAP a statistických údajů. 
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C.2.5 Ochrana památek 
 
Na katastru Lazníků a Svrčova se nenachází památkově chráněné objekty, zapsané do 
Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. 
 
Na k.ú. Lazníky a Svrčov se nachází památky místního významu: 
 
Místní památky Lazníky: 
 
č. 201 kaple sv Floriána 
 uprostřed vsi, u čp. 23, pozemek parc.č. 30 
 
č. 202 socha P. Marie 
 u silnice do Svrčova, pozemek parc.č. 60/4 
 
č. 203 kamenný kříž 
 uprostřed vsi, naproti kapli, pozemek parc.č. 644/1 
 kamenný kříž z r. 1890 
 
č. 204 dřevěný kříž 
 na okraji vsi směrem na Buk, pozemek parc.č. 136 
 dřevěný kříž z r.1971 
 
č. 205 památník obětem I. světové války 
 naproti kaple na návsi, pozemek parc.č. 645 
 
Místní památky Svrčov : 
 
č. 206 dřevěná zvonice 
 po odbočení směr Lazníčky, u čp. 8, pozemek parc.č. 157 
 
č. 207 socha P. Marie Hostýnské 
 vlevo u silnice před obcí, pozemek parc.č. 68 
 z roku 1903 
 
č. 208 kamenný kříž 
 pod čtyřmi lipami za říčkou, pozemek parc.č. 20/1 
 kamenný kříž z r. 1855 
 
V obci se také nacházejí místní technické památky: 
Lazníky: 
- vodní mlýn č.p.37 
- sušárna chmele 
- hasičská zbrojnice 
Svrčov: 
- pila č.p.32 
- vodní mlýn a pila č.p.1 
 
Výše uvedené objekty jsou nedílnou součástí historického vývoje obce, jejich zachování a 
ochrana jsou proto nanejvýš potřebné s ohledem na kontinuitu vývoje území a uchování paměti 
obce. 
 
Dále byla na katastru Lazníků  zmapována celkem 3 dosud známá archeologická naleziště. 
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Celé území katastrů Lazníků a Svrčova je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy 
ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud zde budou prováděny 
jakékoliv zásahy do stávajícího terénu (např. výstavba rodinných domků, budování nových cest, 
protierozní, ekologická a vodohospodářská opatření aj.), je povinností investora již v době 
přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR  a umožnit jemu nebo jiné 
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.  
O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a 
oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu musí 
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav 
AV ČR, v. v. i. nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 
Sb.). 
 
Za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., resp. 
potencionální naleziště, je považováno celé území našeho státu, vyjma vytěžených ploch. Proto 
při provádění jakýchkoliv zemních prací může dojít k porušení archeologických situací, objektů 
a nálezů. V takovém případě má archeologie zcela nezastupitelný význam pro rozšíření a 
prohloubení znalostí o původu a vývoji sídel. 
 
V obci se také nachází  pietní místo - válečný hrob  - památník obětem I. světové války naproti 
kaple na návsi, pozemek parc. č. 645, ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších právních předpisů, 
 
 
C.3 Celková koncepce urbanistického návrhu 
 
Obec se nachází v rovinaté oblasti, okolní krajina katastru Lazníků i Svrčova je v převážné 
většině využívána zemědělsky a také v okolí zastavěného území se nachází především 
zemědělská půda, specifikem zemědělské výroby v oblasti je pěstování chmele. 
 
Území se vyznačuje plochým reliéfem s mělkými údolími, převažují slabě zvlněné plošiny s 
nadmořskou výškou 295 až 300 m.n.m., Svrčov 310 až 320 m.n.m.  
Obcí Lazníky i Svrčov protéká říčka Říka, která je lemována vzrostlou zelení a v obci Lazníky 
souvislým pásem soukromých zahrad. 
 
Obec sestává ze dvou místních částí, z nichž každá má odlišný charakter  - Lazníky a Svrčov. 
Urbanistická koncepce obou částí se proto liší. 
Vybavenost je však pro obě části společná a je soustředěna v Lazníkách, jakožto přirozeném 
spádovém centru. 
 
Lazníky 
Lazníky se nachází na křižovatce silnic (III. třídy 4368 – Velké Prosenice – Lazníky – Tršice, 
silnice III. třídy 43 614 – Lazníky – Lazníčky, silnice III. třídy 43 613 – Lazníky – Svrčov – 
Výkleky a silnice III. třídy 4369 – Lazníky – Veselíčko). 
Zástavba obce je soustředěna podél všech komunikací procházejících obcí a místních 
komunikací. Zástavba je převážně rozptýlená, v některých částech formována do ulicové 
struktury.  
V obci jsou rovnoměrně zastoupeny různé funkční složky odpovídající velikosti sídla. 
Obec nemá přirozené centrum, nelze jednoznačně definovat hlavní a vedlejší urbanistické osy.  
V obci je možno identifikovat několik podružných center v různých částech obce -  
U Sokolovny, u kaple, u hospody. Tato centra budou udržována a dále rozvíjena. 
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Nová zástavba rodinnými domy se rozvíjí na okrajích řešeného území a podél existujících 
komunikací. 
 
Dopravní silniční síť tvoří páteřní systém pro urbánní strukturu obce, ale zároveň zakládá 
problémy vyplývající z nárůstu automobilizace a nutnost řešení oddělených ploch pro pěší 
minimálně podél silniční sítě III. třídy. Územní plán vymezuje v okolí křižovatek dostatečně 
kapacitní dopravní plochy a plochy veřejných prostranství -  mimo jiné pro možnost úprav na 
silniční síti (přeřešení křižovatek, retardéry na vjezdu do obce apod.). Konkrétní úpravy nutno 
ale řešit konkrétními projekty. 
 
V centru obce je umístěna převážně zástavba původními rodinnými domy a stavbami občanské 
vybavenosti.  Stavby občanské vybavenosti představují přirozená těžiště života v obci. Je zde 
obecní úřad s kulturním a společenským, hasičská zbrojnice, hostinec, škola a mateřská škola a 
prodejna se smíšeným zbožím. 
Občanská vybavenost obce je jen základní a nepředpokládá se rozšíření - vzhledem k dobrému 
dopravnímu propojení okolních sídel a dojížďce obyvatel za prací. Je umožněno její doplnění v 
rámci navržených ploch s rozdílným způsobem využití a v rámci navržené nové plochy 
občanského vybavení 
 
Občanské stavby jsou zpravidla napojeny na plochy veřejných prostranství, které však v obci 
nejsou výrazně zastoupeny Obec nemá náves, náměstí či podstatný uzlový shromažďovací 
prostor. Tuto funkci pak nahrazuje plocha občanské vybavenosti přiléhající k sokolovně a 
obecnímu úřadu a v menší míře i prostranství před základní školou. 
 
Mezi významnější plochy veřejných prostranství  náleží hlavní přístupové koridory k plochám 
s rozdílným způsobem využití. Veřejná prostranství jsou navrhována i jako součást ostatních 
ploch tak, aby v jejich rámci mohla být účelně umisťována. 
 
Převážná část jádrových ploch obce je využívána pro smíšené obytné využití, na které (převážně 
východní a jihovýchodním směrem, kde se nachází nejnovější zástavba rodinnými domy) 
navazuje zástavba věnovaná bydlení.  
 
Smíšená obytná a obytná funkce je v obci zastoupena dominantně.  
Z hlediska dalšího vývoje obce jsou důležité možnosti pro novou obytnou zástavbu, neboť obec 
bude směřována nadále zejména jako rezidenční oblast vzhledem ke klidové poloze a relativní 
blízkosti pracovních příležitostí v městě Přerově a okolních spádových obcích.  
 
Vzhledem k tendenci nárůstu obyvatelstva a poptávce po nových plochách bydlení byly 
navrženy další plochy pro rozvoj bydlení - v návaznosti na stávající tendence jsou lokalizovány 
ve směru východním a jihovýchodním. Nárůst plochy bydlení vyžaduje také rozšíření veřejných 
prostranství mimo jiné pro umístění přístupových místních komunikací do vymezených lokalit. 
 
Další funkcí, výrazně zastoupenou v obci je výrobní - zemědělská výroba a další přidružené 
provozy.  
 
V jižní části je vymezena plocha smíšené výrobní funkce - areál zemědělského družstva, které 
provozuje živočišnou a rostlinnou výrobu. Kromě toho je v areálu farmy zastoupeno 
opravárenství a dílny, areál tedy poskytuje možnosti různorodého využití výrobního charakteru. 
Plocha je dostatečná a není uvažováno její další rozšiřovaní. 
Plocha pro výrobu a skladování - zemědělskou výrobu je však lokalizována ještě mimo 
zastavěné území v návaznosti na chmelnice. Tato lokalita je navržena v souladu s aktuální 
potřebou a v souladu s podporou zemědělské výroby mimo zastavěné území k dalšímu rozvoji. 
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Plochy změny jsou zde lokalizovány mezi silnicí na Veselíčko a stávajícím zemědělským 
areálem. 
Pracovní příležitosti jsou zajišťovány přímo v obci (farma, zámečnická dílna, služby), v 
sousedních obcích a hlavně v Přerově. Většina obyvatel v produktivním věku vyjíždí denně za 
prací mimo obec.  
Malý dostatek pracovních příležitostí je důvodem částečného odlivu obyvatelstva do větších obcí 
okresu nebo do okresního města. Klíčovým problémem rozvoje vesnice je tedy zajištění práce - 
ať již v areálu zemědělského družstva nebo i v drobnějších provozovnách v rodinných domech, v 
zájmu stabilizace počtu obyvatelstva.  
 
V obci je v malé míře zastoupeno i hospodaření soukromých zemědělců v původních 
hospodářských usedlostech. 
 
V obci je ještě zastoupena další funkční složka - rekreace individuální. 
V severní části obce, podél toku Říky a také podíl komunikace, se nacházejí souvislejší plochy s 
objekty individuální rekreace a zahrádkami, stejně tak jako v jihozápadní části nad tokem Říky. 
Jedná se o soustředění menších pozemků s objekty chat a rekreačními zahrádkami. Ojedinělé 
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci se nacházejí ještě např. nad silnicí ve směru na Penčice. 
V návaznosti na stávající pozemky individuální rekreace jsou vymezeny návrhové plochy pro 
tuto funkci. Zřizování dalších chatových osad však není pro obec žádoucí. 
 
Obec má sportoviště se zázemím. Podél komunikace do Penčic směrem jihozápadním je 
sportovní hřiště. Dále tímto směrem je čistírna odpadních vod, která je však lokalizována na 
sousedním katastrálním území.  
 
Jižně od zástavby obce je umístěn hřbitov. 
 
Stavební stav objektů v obci je velmi dobrý až dobrý, bydlení většinou v jednopodlažních a 
dvoupodlažních rodinných domech. Měřítko staveb a výšková úroveň zástavby bude dodržena i 
v nové zástavbě. 
 
Veřejná zeleň je zastoupena v centru obce u křižovatky silnic do Svrčova a Lazníček a dále 
podél komunikace do Lazníček směrem od obce (vymezena v rámci ploch veřejných 
prostranství). Veřejná zeleň je navržena na revitalizované ploše bývalé skládky a jako součást 
návrhových ploch Z5a a Z5b. 
 
V zastavěném území a jeho bezprostředním okolí je znatelný nedostatek ploch zeleně.  
Podstatnější je pouze pás zeleně podél vodního toku a zeleň soukromých zahrad. Soukromé 
zahrady se nacházejí v rámci ploch bydlení a smíšených obytných, ploch pro rodinnou rekreaci, 
zejména však v plochách zeleně soukromé a vyhrazené. Podstatný podíl těchto ploch se nachází 
v okolí toku Říky.  
Říka protéká obcí v severo-jihozápadním směru, po obou stranách toku se nachází území 
potenciálně ohrožená záplavami a není vhodné zde proto vymezovat jakoukoli zástavbu. 
V těchto plochách lze případně umístit protipovodňová opatření - avšak pouze taková, která 
umožní zachovat přirozený  průběh toku a břehových porostů a nebyly by v kolizi s vymezeným 
biokoridorem. 
V obci je také citelný nedostatek zeleně, která by sloužila jako protierozní (větrná eroze z 
polností), rekreační a v neposlední řadě i estetický a krajinotvorný prvek. 
Část navrhovaných ploch zeleně tvoří plochy zeleně přírodního charakteru, určené zejména pro 
realizaci navržených prvků ÚSES - krajinnou zeleň. 
Okolí zastavěného území a zastavitelných ploch je na severozápadním okraji obce je lemováno 
pásem zeleně ochranné a izolační , která plní zejména funkci ochrany zástavby proti vlivu eroze. 
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Obec má vlastní ČOV, která odpovídá stávající potřebě obce , zásobování obce pitnou vodou je 
ve stávajícím stavu vyhovující, vyhovují i ostatní sítě technické infrastruktury - plynofikace, 
zásobování el.energií. 
 
Absolutní většina katastrálního území mimo zastavěné území je vymezena jako plochy 
zemědělské, zejména orná půda, zcela malý podíl mají plochy lesní, velké pozemky lesů se však 
nacházejí již na hranici k.ú. v sousedních katastrech. 
 
Specifickými zemědělskými plochami jsou chmelnice, které se nacházejí ve východní části 
katastru a mají vliv na způsob obhospodařování půd i krajinný ráz. Jejich rozsah je stabilizovaný, 
z důvodu jejich výlučnosti byly v územním plánu specifikovány. 
 
Svrčov 
Místní část obce Lazníky je Svrčov, (samostatné k.ú., součást zájmového - řešeného - území). 
Ve Svrčově je zástavba rozdělena na dvě části a to na jižní a centrální část.  
 
V jižní části se nachází pouze několik objektů při silnici Lazníky — Svrčov — Výkleky. 
Funkčně se jedná o plochy smíšené obytné venkovského typu, území je považováno za 
stabilizované. 
Centrální část Svrčova zahrnuje rovněž jen několik domů určených dílem pro bydlení a zčásti 
užívaných jako rekreační objekty. Lze tedy hovořit plochách smíšených obytných - rekreačních.  
Rozvoj Svrčova, jakož i nárůst počtu obyvatel se nepředpokládá a v této místní části nejsou 
navrženy žádné plochy podporující její další rozvoj, není zde ani dostatečná infrastruktura pro 
další rozvoj (voda, kanalizace). 
 
Většina katastrálního území mimo zastavěné území je opět vymezena jako plochy zemědělské, 
část pozemků zejména v okolí vodních toků však tvoří plochy zeleně přírodního charakteru. 
 
V obou katastrálních územích řešeného území se vyskytují plochy smíšené nezastavěného 
území. Jedná se o plochy ne zcela specifické zahrnující plochy luk i ostatního využití jsou 
zpravidla zčásti zemědělsky využívány, částečně jsou pak věnovány i zeleni přírodního a 
krajinného charakteru, zahrnují také osamocené či zplaněné sady a zahrady v krajině. 
 
Navržený rozsah návrhových ploch uvažuje nárůst až o cca 68 obyvatel, což se jeví vzhledem k 
velikosti obce a tempu rozvoje dostatečné. 
 
V souladu s očekávaným rozvojem jsou vymezeny návrhové plochy - rozvojové lokality se 
nachází v návaznosti na vymezené zastavěné území obce tak, aby obec postupně vytvářela 
kompaktní sídlo. 
Je navržen rozvoj nových ploch pro bydlení v několika lokalitách převážně na východní straně 
obce, zástavba je rozdělena do více na sobě nezávislých lokalit tak, aby nabídka příležitostí pro 
výstavbu byla různorodá. Nepředpokládá se úplné využití všech návrhových lokalit s ohledem na 
majetkové a jiné vazby, územní plán proto poskytuje větší variabilitu návrhových ploch v 
různých lokalitách tak, aby byl umožněn dostatečný rozvoj. 
Případné situování občanské vybavenosti ve vazbě na nárůst kapacity bydlení je umožněno v 
rámci těchto návrhových ploch v souladu s vymezenými regulativy.  
Nutné bude také doplnění dopravní a technické infrastruktury. 
 
Regulativy ploch umožňují omezený rozvoj zástavby i v záhumencích stávajících staveb. 
 
V současnosti Lazníky nejsou turisticky významným místem, Svrčov ale leží však na cyklotrase 
a má v této oblasti nevyužitý potenciál, obec a krajinné zázemí (již v okolních katastrech) je 
užíváno k rekreaci. Rekreační potenciál je rozvinut v oblasti rodinné rekreace. 
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V obci se nevyskytují zařízení cestovního ruchu. V obci se nenachází žádné turistické, ani jiné 
ubytovací zařízení. Ubytovací zařízení lze umístit či provozovat v rámci ploch smíšených 
obytných - rekreačních (např. bývalý mlýn ve Svrčově) nebo i smíšených obytných - 
venkovských. 
 
Denní rekreace obyvatel je umožněna v rámci obce na plochách občanské vybavenosti 
(sportoviště, areál za Sokolovnou). 
 
S výjimkou podmínek uvedených v kap. C.2 výrokové části není vymezena etapizace výstavby v 
návrhových plochách, protože většina ploch není takového rozsahu, aby bylo nezbytné etapizaci 
vymezit. Pouze plocha Z5 je z důvodu většího rozsahu rozdělena do dvou etap - tedy ploch Z5a a 
Z5b na základě požadavku pokynů pro úpravu po společném jednání. 
 
Stávající technická infrastruktura v obci zahrnuje inženýrské sítě potřebné pro užívání ploch 
s rozdílným způsobem využití. jsou respektovány nadřazené sítě technické infrastruktury. ÚP 
zahrnuje stávající páteřní trasy inženýrských sítí  a vymezuje potřebné doplnění sítí technické 
infrastruktury s ohledem na lokality návrhu. 
 
V řešeném území se nacházejí tyto limity využití území (neuvedené v kap. C. 5 odůvodnění): 
-  pietní pásmo hřbitova - 100m od hranice pozemků hřbitova 
- investice do půdy - meliorace, odvodnění(vymezená v grafické části odůvodnění - 
koodinační výkres II/1 dle podkladu pořizovatele)  
- vzdálenost 50m od hranice lesních pozemků (PUPFL) 
- archeologická naleziště (vyznačena v grafické části odůvodnění - koodinační výkres II/1) 
V řešeném území se nacházejí památky místního významu - viz odst. C.2.5. 
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C.4 Přehled a charakteristika vymezených ploch  
s rozdílným způsobem využití 
 
 
Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití dle §4 - §19 vyhlášky č.501/2006Sb. byly 
rozšířeny o další druh plochy, což umožňuje §3 odst.4 vyhl. č.501/2006Sb. Tímto druhem jsou 
"plochy zeleně". Plochy zeleně jsou dále členěny na plochy zeleně veřejné, soukromé a 
vyhrazené, ochranné a izolační,  přírodního charakteru. Vymezení těchto ploch bylo nezbytné , 
mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně dle přílohy č.7, část I., odst.1, písm.c) vyhlášky 
č. 500/2006sb. 
 
Plochy vymezené v zastavěném území obce a v zastavitelných plochách: 
 
 
C.4.1   Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské  BV 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy bydlení v lokalitách, které jsou určeny výhradně nebo 
podstatnou měrou pro funkci bydlení (minimum 50% užitných ploch) a kde se očekává 
zachování tohoto funkčního využití i v horizontu platnosti ÚP. Jedná se zejména o lokality ve 
východní části obce. 
Vymezení ploch bydlení umožňuje využití pro další funkce v souladu s vymezenými regulativy 
za předpokladu, že bude dodržena primárně funkce bydlení. 
Koncepce řešení : 
Návrh ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy určené pro bydlení v souladu se zadáním ÚP. 
Celková bilance je uvedena v tabulce "Zastavitelné plochy vymezené územním plánem" ve 
výrokové části ÚP (kap. C.3).   
Nové plochy pro bydlení jsou vymezeny: 
- rozvojové plochy Z2 - Z7 na severovýchodním , východním a jihovýchodním okraji obce, kde 
navazují na stávající zastavěné území. Plochy jsou zpřístupněny přes stávající nebo navržená 
veřejná prostranství. Plocha Z5a a Z5b vyžaduje lokalizaci veřejného prostranství v souladu s 
legislativou - je zde vymezena veřejná zeleň 
Plochy pro bydlení jsou lokalizovány východním směrem v návaznosti na započatý vývoj v 
předchozím období. 
Zástavba  v rozvojových plochách musí respektovat koridory nadřazených inženýrských sítí. 
 
C.4.2  Plochy smíšené obytné - venkovské SV 
 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy smíšené obytné venkovského typu v lokalitách, které obsahují 
nebo mohou obsahovat více funkcí, které se vzájemně doplňují - jedná se o podstatnou část 
zástavby Lazníků a jižní část zástavby Svrčova. Je předpoklad zachování tohoto funkčního 
využití i v horizontu platnosti ÚP. Jedná se většinu ploch v centru a v západní části obce. 
Vymezení ploch smíšených obytných umožňuje umisťování různých využití v souladu s 
vymezenými regulativy za předpokladu, že nedojde k vzájemnému negativnímu ovlivnění. 
Koncepce řešení : 
Návrh ÚP nevymezuje nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské, neboť poptávka po 
zastavitelných obcích se soustřeďuje na pozemky pro bydlení. 
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C.4.3  Plochy smíšené obytné - rekreační  SR 
 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy smíšené obytné rekreační v lokalitách, které obsahují nebo 
mohou obsahovat více funkcí, které se vzájemně doplňují - zejména funkce bydlení a rekreace. 
Je předpoklad zachování tohoto funkčního využití i v horizontu platnosti ÚP. Plochy tohoto 
funkčního využití jsou vymezeny v centrální části Svrčova. 
Vymezení ploch smíšených obytných rekreačních  umožňuje umisťování různých využití v 
souladu s vymezenými regulativy za předpokladu, že nedojde k vzájemnému negativnímu 
ovlivnění. 
Koncepce řešení : 
Návrh ÚP nevymezuje nové zastavitelné plochy smíšené obytné rekreační, protože rozsah 
stavebního rozvoje je v zájmu zachování charakteru prostředí považován a za ukončený. 
Stávající vymezené plochy lze pro danou funkci užívat, lze realizovat přestavby a dostavby v 
souladu s regulativy, podmínkami kap. C.2 výrokové části a ostatní platnou legislativou. 
 
C.4.4  Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci   RI 
 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy rekreace  - plochy staveb pro rodinnou rekreaci v lokalitách 
zahrádkových chatových osad, které jsou dlouhodobě věnovány tomuto účelu a jsou v daných 
polohách stabilizované. Větší lokality této funkce se nacházejí poblíž toku Říky severně a 
jihozápadně od zástavby Lazníků. Dále se v řešeném území nachází několik oddělených lokalit 
ploch rekreace - jedná se rovněž o pozemky dlouhodobě věnované této funkci. Je předpoklad 
zachování funkce rodinné rekreace v současném rozsahu, není žádoucí další zastavování 
stávajících vymezených ploch. 
 
Koncepce řešení : 
Návrh ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy ploch staveb pro rodinnou rekreaci jako doplnění 
stávajících lokalit rodinné rekreace - plochy Z8 a Z9. Dále je navrženo rekreační využití pro 
rodinnou rekreaci na pozemcích, které jsou dlouhodobě věnovány rekreační funkci, předchozí 
platná ÚPD reflektovala toto jejich využití vymezením ploch zahrádkářských osad a toto jejich 
využití není v kolizi s užíváním okolních pozemků.  
 
C.4.5  Plochy občanského vybavení  - veřejná infrastruktura   OV 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy občanské vybavenosti : 
- obecní úřad s kulturním a společenským sálem a venkovními plochami s hřištěm, hasičská 
zbrojnice, hostinec, škola a mateřská škola, z církevních objektů kaple. 
Občanská vybavenost obce se omezuje na základní.  Vyšší občanská vybavenost - 2. stupeň 
základního školství,střední a vyšší školství stupně školství, zdravotnictví, kultura a ostatní je 
využívána obyvateli Lazníků a Svrčova ve spádových obcích a relativně blízkém centru kraje. 
Koncepce řešení : 
Nejsou vymezeny návrhové plochy občanské vybavenosti.  
Související občanskou vybavenost lze umisťovat dle potřeby v plochách jiného funkčního 
využití - především plochách bydlení a plochách smíšených obytných. Mezi občanskou 
vybavenost, kterou bude třeba takto lokalizovat na základě konkrétního nárůstu obyvatel v 
plochách bydlení patří zejména školská zařízení pro předškolní věk, dětská hřiště, případně 
komunitní centrum, zdravotnické ambulantní zařízení apod. 
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C.4.6  Plochy občanského vybavení  - komerční zařízení malá a střední  OM 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy občanské vybavenosti pro komerční zařízení malá a střední : 
- v centru obce  - plocha obchodního zařízení.  
Je žádoucí podporovat zachování této funkce v obci, minimálně v rozsahu obchodu smíšeným 
zbožím, základními komoditami, i když je předpoklad dojížďky za specializovanými a velkými 
nákupy do spádových obcí.  
Koncepce řešení : 
Nejsou vymezeny návrhové plochy občanské vybavenosti pro komerční zařízení malá a střední. 
Nelze stanovit přesnou lokalizaci případného dalšího obchodního zařízení, je tudíž umožněno 
situovat jej v plochách jiného funkčního využití - především plochách bydlení a plochách 
smíšených obytných apod. 
 
C.4.7  Plochy občanského vybavení  - tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy občanské vybavenosti - tělovýchovná a sportovní zařízení v 
plochách stávajícího hřiště v západní části zastavěného území.  
Jedná se o plochu venkovního hřiště s travnatou úpravou, navazující na plochy okolní zástavby a 
zeleně. Plocha je v této poloze dlouhodobě stabilizována a nepředpokládají se změny využití. V 
ploše lze vybudovat dovybavení např. službami.  
Koncepce řešení : 
Nejsou vymezeny návrhové plochy rekreace a sportu, stávající kapacita se jeví jako dostatečná. 
Menší zařízení typu dětských hřišť lze umisťovat i v plochách bydlení nebo veřejné zeleně a 
posílit tak tato zařízení na základě postupného rozvoje obce.  
 
C.4.8  Plochy občanského vybavení  - hřbitovy  OH 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy občanské vybavenosti - hřbitovy. Tyto se nacházejí v jižní části 
Lazníků na okraji zástavby za areálem zem. družstva. Plocha je stabilizována a neuvažuje se její 
rozšíření. 
Koncepce řešení : 
Plocha stávající je stabilizována, nejsou vymezeny návrhové plochy občanské vybavenosti - 
hřbitovy.  
 
C.4.9  Plochy smíšené výrobní VS 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy smíšené výrobní v jižní části zastavěného území obce ve 
stávajícím areálu zemědělského družstva, neboť objekty v této ploše obsahují aktivity výrobní  
povahy zemědělské výroby i jiné objekty a je předpoklad zachování výrobních funkcí a skladů v 
dané poloze, může však nastat posun v charakteru výrobní a skladové činnosti.  
Halové objekty jsou  nadále vhodné zejména pro výrobní nebo skladové využití,  areál má i 
plošné rezervy pro dostavby. 
Koncepce řešení : 
Nejsou vymezeny návrhové plochy smíšené výrobní. 
 
C.4.10  Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba VZ 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - východně od 
zastavěného území, obklopeny plochami zemědělského využití. 
Jedná se o původní areál zemědělského  družstva, obsahující objekty pro zpracování chmele. 
Areál je stabilizován a nadále zemědělsky využíván, vzhledem k jeho poloze je vhodný pro 
zemědělskou výrobu.  
Koncepce řešení : 
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Jsou vymezeny návrhové plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - v návaznosti na 
uvedené stávající plochy jakožto plochy pro rozvoj zemědělské výrobní funkce, a to jižně od 
stávajícího areálu směrem k silnici na Veselíčko. Areál je dostupný sítí účelových komunikací 
pro zemědělství, je vymezen na základě konkrétních požadavků provozovatele ZD. 
 
C.4.11  Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň  ZV 
Stávající stav : 
Samostatně jsou vymezeny plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně  v prostranství před 
základní, ostatní veřejná zeleň v okolí komunikací apod. je součástí jiných ploch - zpravidla 
veřejných prostranství. 
Koncepce řešení : 
Je vymezena plocha veřejných prostranství - veřejné zeleně  v rámci návrhových ploch Z5a a 
Z5b pro umístění potřebného zázemí ve formě veřejného prostranství pro zastavitelnou plochu 
pro bydlení nad 2ha rozlohy.  
Je vymezena plocha veřejných prostranství  - veřejné zeleně v ploše bývalé skládky jako 
návrhová plocha Z19. Jedná se však o plochy bývalé skládky, které je nutno nejprve rekultivovat 
a revitalizovat - plocha na parc. 506/1 , k.ú. Lazníky (dle stavu KN k 30.8.2011) 
 
Ostatní plochy tohoto využití nejsou samostatně vymezovány, veřejná zeleň je a bude součástí  
ploch veřejných prostranství, není plošně určena z důvodu větší variability využití ploch 
veřejných prostranství - nutno řešit následnými projekty. 
 
 
Plochy vymezené mimo zastavěné území obce a mimo zastavitelné plochy: 
 
 
C.4.12  Plochy zeleně ochranné a izolační  ZO 
Stávající stav : 
Stávající plochy zeleně ochranné a izolační nejsou vymezeny. 
Koncepce řešení : 
Je navrženo realizovat pás zeleně ochranné a izolační na severozápadním okraji obce, protože 
tato část obce je nejvíce ohrožena erozemi z přilehlých svažitých polností. Pás zeleně také 
vhodně doplní nedostatek zeleně v okolí zastavěného území obce. 
 
 
C.4.13  Plochy zeleně přírodního charakteru ZP 
Stávající stav : 
Stávající plochy zeleně přírodního charakteru jsou vymezeny v plochách poblíž vodního toku, 
jde o zeleň břehových a přilehlých porostů, které jsou součástí vymezených biokoridorů. Část 
ploch zeleně tohoto charakteru se však nachází na pozemcích zemědělských, soukromých zahrad 
a smíšených ploch zastavěného i nezastavěného území.  
Koncepce řešení : 
Navržené prvky zeleně přírodního charakteru jsou prvky navrhované v rámci koncepce lokálního 
ÚSES jako interakční prvky. Podstatná část těchto prvků je liniového charakteru, jsou situovány 
podíl mezí a polních cest a vytvoří přirozené - původní tradiční - členění krajiny, přispějí k 
nárůstu objemu zeleně v okolí zastavěného území a nezanedbatelná je jejich úloha protierozní.  
 
C.4.14  Plochy zemědělské  NZ 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy zemědělské - zahrnující zejména ornou půdu, které pokrývají 
podstatnou část katastru mimo zastavěné území obce. 
Struktura zemědělského půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. Jedná se 
o intenzívně zemědělsky využívanou půdní držbu.  
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Pro obec Lazníky nebyly zpracovány komplexní pozemkové úpravy. 
Koncepce řešení : 
Nejsou navrženy nové plochy s touto funkcí, stávající rozsah ZPF je vyjma vymezených 
rozvojových návrhových ploch (včetně prvků ÚSES) respektován. 
 Je žádoucí provádění protierozních úprav a pouze takové hospodaření, které nezatěžuje půdu 
nadměrně umělými hnojivy a erozivními dopady.  
Je žádoucí budování opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny, je tudíž umožněno tato 
zařízení v rámci zemědělských ploch umístit, pokud podrobnější dokumentace prokáže účelnost 
této lokalizace.  
 
C.4.15  Plochy zemědělské - chmelnice  NZ1 
Stávající stav : 
Jsou vymezeny stávající plochy zemědělské - chmelnice, které se nacházejí ve významném 
podílu ve východní části katastru Lazníků. 
Pozemky chmelnic jsou v řešeném území dlouhodobě stabilizované. Ne všechny pozemky 
chmelnic jsou však k tomuto účelu užívány, část je obhospodařována jako zemědělská půda. 
Koncepce řešení : 
Nejsou navrženy nové plochy s touto funkcí, stávající rozsah chmelnic je respektován. Je 
umožněno i jiné zemědělské hospodaření na uvedených plochách. 
 Je žádoucí provádění protierozních úprav a pouze takové hospodaření, které nezatěžuje půdu 
nadměrně umělými hnojivy a erozivními dopady.  
 
C.4.16  Plochy lesní NL 
Stávající stav : 
Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou na katastru Lazníků i Svrčova rozsahem výměry málo 
významné. Jedná se o lesy hospodářské. Podrobně územní plán tuto problematiku neřeší. Lesní 
pozemky v severní části Lazníků jsou součástí regionálního biocentra.  
Koncepce řešení : 
Územní plán nenavrhuje k zalesnění žádné pozemky. 
 
C.4.17  Plochy smíšené nezastavěného území  NS 
Stávající stav : 
Stávající plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny na pozemcích, jejichž využití není 
zcela vyhraněné. Jedná se o pozemky luk, které jsou zčásti zemědělsky obdělávány spolu se 
sousedící ornou půdou, ale část zaujímá krajinná zeleň, pozemky ostatních ploch v nezastavěném 
území, ale také zahrady a sady, které mají spíše funkci krajinnou nežli produkční. Je žádoucí 
zachování či zvýšení podílu krajinné zeleně v těchto plochách, možné je zemědělské využívání, 
pokud nepožaduje omezení a negativní dopady na stávající krajinnou zeleň.  
Koncepce řešení : 
Nejsou navrženy nové plochy s touto funkcí. 
   
Plochy vymezené v zastavěném  území obce a v zastavitelných plochách i mimo ně: 
 
C.4.18  Plochy dopravní infrastruktury silniční   DS 
Stávající stav : 
V rámci katastru obce jsou vymezeny stávající plochy dopravní infrastruktury silniční, 
 které zahrnují pozemky silnic III. třídy, neboť tyto pro svou monofunkčnost nelze zařadit do 
jiných ploch. Stávající průběh silnic je respektován. 
Koncepce řešení : 
V rámci vymezení plochy přestavby P4 je navržena plocha pro rozšíření koridoru dopravní 
plochy v nepřehledné zatáčce v zastavěném území obce. Rozšíření prostoru pro dopravu 
vyčlenění plochy chodníku a zabránění kolizím vozidel a chodců. 
Stávající silnice v katastru obce jsou respektovány.  
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C.4.19  Plochy veřejných prostranství PV 
Stávající stav : 
V rámci katastru obce jsou vymezeny plochy stávajících veřejných prostranství, které zahrnují: 
- veřejné prostory ulic,místních komunikací, prostranství, návsí apod. 
- chodníky,  pěší cesty, cyklistické trasy 
- parky a jiné úpravy veřejné zeleně 
- síť cest v katastru, která zabezpečuje prostupnost krajiny 
Plochy veřejných prostranství obsahují zpravidla také koridory veřejných inženýrských sítí. 
Tyto pozemky jsou veřejně přístupné a obsahují místní komunikační systém obce. 
Součástí ploch veřejných prostranství jsou i parkoviště a odstavné plochy, veřejná zeleň (tam, 
kde to prostorové podmínky vůbec umožňují) . 
Lze do nich umisťovat funkční náplň v souladu s regulativy. 
Do těchto ploch nejsou zahrnuty pozemky ploch silniční dopravy silnic III. třídy.  
Koncepce řešení : 
Síť veřejných prostranství je doplněna o nové plochy veřejných prostranství, navržené v 
souvislosti s návrhovými plochami pro novou zástavbu.  
Jedná se o plochy Z10 až Z12. 
Realizace těchto veřejných prostranství umožní přilehlým plochám dopravní napojení a napojení 
na technickou infrastrukturu. 
Dále jsou navrženy plochy veřejných prostranství podél silnic III. třídy tam, kde je nezbytné 
rozšíření veřejně přístupného koridoru komunikace pro zřízení samostatného odděleného 
chodníku - separace pěších a vozidel. Dopravní situace si vyžaduje zřízení minimálně 
jednostranného chodníku podél průjezdných úseků silnic III. třídy, procházejících zastavěným 
územím obce. konkrétní řešení chodníků, jejich parametry a případné úpravy komunikací je 
třeba řešit následnými projekty. 
Územní plán vymezuje plochy přestavby P1 - P3 jako plochy rozšíření veřejných ploch uvnitř 
území obce tak, protože je ve veřejném zájmu v souvislosti s dopravní situací v obci nezbytné 
umožnit realizaci chodníků podíl průjezdných úseků silnic III. třídy. 
 
C.4.20  Plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS 
Stávající stav : 
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou samostatně vymezeny především v plochách, kde se 
nacházejí pozemky soukromých zahrad navazující na plochy stávající smíšené obytné nebo 
plochy bydlení, ve kterých však je žádoucí zachování objemu zeleně a naopak není žádoucí 
stavební činnost s ohledem na potenciální ohrožení záplavami, nevhodnost zahušťování stávající 
zástavby dalšími objekty, nevhodnost vymezení zastavitelných ploch z důvodu blízkosti 
výrobních ploch. 
 Zahrady a předzahrádky, které tvoří rámec stávající zástavby a její přechod do krajiny jsou ale 
také zahrnuty do ploch více typů:  ploch pro bydlení , ploch smíšených obytných 
a jiných. 
Koncepce řešení : 
Samostatně jsou plochy zeleně soukromé a vyhrazené vymezeny na pozemcích navazujících na 
vymezené zastavitelné plochy pro bydlení Z2 a Z3 tam, kde je žádoucí podpořit vznik soukromé 
zeleně - jedná se o části pozemků, které z důvodu existence ochranných pásem i z důvodu vyšší 
bonity půd není účelné vymezovat jako zastavitelné.  
Objem soukromé a vyhrazené zeleně bude vzhledem k způsobu užívání pozemků zachován také 
v rámci ploch bydlení, smíšených obytných a jiných a bude v podobě soukromých zahrad 
realizován i v návrhových plochách těchto funkcí.  
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C.4.21  Plochy vodní a vodohospodářské W 
Stávající stav : 
V rámci katastru obce jsou vymezeny stávající plochy vodní a vodohospodářské. Zahrnují 
pozemky vodních toků, jejich koryt a břehových porostů.  
Koncepce řešení : 
Nejsou vymezeny návrhové plochy s touto funkcí. 
 
 
C.5 Návrh koncepce dopravní infrastruktury a technické infrastruktury 
 
C.5.1 Dopravní infrastruktura 
 
Širší dopravní vztahy 
Obec se nachází na křižovatce cest. 
Napojení obce na komunikační síť je prostřednictvím silnic III. třídy  - viz níže odst. silnice 
Dopravní napojení na komunikace vyšší třídy je realizováno především silnící III.třídy 4368 
- Velké Prosenice - Lazníky - Tršice. 
Obec je napojena pravidelnou autobusovou dopravou. Kapacita spojů hromadné dopravy byla 
postupně redukována a postupně je více kladen důraz na individuální dopravu.  
Železnice a jiné druhy dopravy 
Nejbližší železniční stanice je v Prosenicích, vzdálena cca 10 km východním směrem.  
 
Druhy  dopravy, dopravní  závady a návrh řešení  
Silnice 
Návrh dopravní sítě na území obce Lazníky neuvažuje se změnami na této síti.  
Stávající trasy silnic jsou respektovány a vymezeny jako stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury silniční. 
Silniční síť tvoří : 
- silnice III. třídy 4368 — Velké Prosenice — Lazníky — Tršice(II/152) 
- silnice III. třídy 43 614 — Lazníky — Lazníčky 
- silnice III. třídy 43 613 — Lazníky — Svrčov — Výkleky  
- silnice III. třídy 4369 — Lazníky — Vicínov  
Stávající silnice lze zatřídit do dopravně urbanistické funkční třídy B2 (charakteristika použití — 
sběrné komunikace nižších obytných útvarů pro jejich obsluhu a průtahy silnic III. tříd, spojení 
nestřediskových obcí, navazující na silnice III. tříd.  
 
Ochranné pásmo silnice III. třídy je dáno zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  a 
to 15 m od osy vozovky na každou stranu. 
Intenzity dopravy nejsou na daných komunikacích sledovány a nedosahují hodnot 1000 vozidel 
denně. 
Z hlediska širších vztahů se nepředpokládají výrazné dopravní zásahy. V zásadě je na daných 
komunikacích nutno zlepšit technický stav, případně provést úpravy křižovatek a odstranit 
dopravní závady. Průjezdné úseky silnic jsou v území stabilizovány. 
 
Silnice umožňují dobré napojení obce na okolní sídla. 
 
Dopravní závady představují nepřehledná a zúžená místa na uvedených silnicích - zejména 
zatáčka pod kaplí na III/4368.  Dále jsou problematické vjezdy do obce ve směru od Svrčova a 
ve směru od Prosenic, kde přímé úseky silnice nevybízí ke snížení rychlosti při vjezdu do obce a 
opět je možným zdrojem kolizí . Výrazně problematická je kolize pěších a vozidel v podstatných 
úsecích silnice při průjezdu zastavěným územím. 
Je navrženo řešit tyto závady: 
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- rozšířením koridorů dopravních ploch nebo ploch přilehlých veřejných prostranství tak, aby 
bylo možno realizovat minimálně jednostranné chodníky podél všech průjezdných úseků silnic 
III. třídy a tak, aby bylo možno realizovat silniční retardéry a úpravy křižovatek. Konkrétní 
řešení jsou již předmětem následných projektů. 
Při napojování místních komunikací i na křižovatkách silnic se vyskytují nedostatečné 
rozhledové poměry. Tuto závadu nelze odstranit bez asanačních zásahů do stávající zástavby, 
toto řešení však s ohledem na hodnotu zástavby (urbanistickou i ekonomickou) nežádoucí. 
Vzhledem k nemožnosti asanací stávající zástavby je možno upravit situaci pouze dopravním 
značením. 
 
Pro koncepci obsluhy území silniční dopravou platí následující zásady navržené tímto 
dokumentem: 
Stávající silniční síť je plně respektována; 
Mimo zastavěné území se úpravy silnice budou řídit zásadami ČSN 73 61 01. 
U křižovatek s nedostatečnými rozhledovými poměry nejsou, vzhledem k hodnotám původní 
zástavby a majetkoprávním poměrům, navržena žádná asanační opatření.  
Průjezdní úseky silnic jsou vymezeny hranicemi zastavěného území, které jsou zakresleny v 
grafických přílohách. 
Silnice III. třídy mají mimo zastavěné území ochranné pásmo oboustranně 15 m od osy vozovky. 
 
V návrhu nebyly  s výjimkou části plochy Z4 (která je však již návrhovou plochou původní 
platné ÚPD) navrhovány plochy obsahující chráněné prostory do sousedství silnic III. třídy a 
nebyly změkčovány podmínky využití vzhledem k hluku ze silnice.  
 
Návrhové plochy jsou obsluhovány prostřednictvím stávajících místních komunikací a MK, 
které budou navrhovány v plochách navržených veřejných prostranství (navazujících na stávající 
MK). 
 
Místní  komunikace 
Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní 
dopravě na území obce. Místní komunikace umožňují dopravní obsluhu území, jsou veřejné a ve 
správě lokální samosprávy. Stávající síť místních komunikaci navazuje na silnice III. třídy.  
Územním plánem obce jsou respektovány stávající místní komunikace v současných trasách. Síť 
je možno doplnit v rámci vymezených veřejných prostranstvích v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití, jejichž regulace to umožňuje. 
Obslužné komunikace v obci lze zařadit do funkční skupiny C dle ČSN 736110, 
Navržené komunikace lze zařadit do funkční skupiny C, pro obsluhu v rámci funkční ploch pak 
komunikace funkční skupiny D1 dle ČSN 736110. 
Je stanoven typ MK dle ČSN 736110 - MO2p, KO2c, MO2k, MO1p. 
Návrhy a úpravy místních komunikací se budou řídit dle zásad ČSN 736010. 
 
Pěší  trasy 
Pěší doprava v řešeném území se děje na chodnících, v profilech silnic a místních komunikacích, 
po účelových komunikacích a pěších stezkách.  
Plochy pěší dopravy jsou převážně zahrnuty ve vymezených veřejných prostranstvích.  
Částečně jsou již realizovány chodníky podél silnic III. třídy, zřízení dalších chodníků je nutné 
na exponovaných úsecích podél všech průjezdných úseků silnic III. třídy. 
Stávající chodníky musí být zachovány. 
Stávající pěší komunikace (místní a účelové) jsou respektovány.  
 
Cyklistické  trasy 
Obcí prochází registrovaná  cyklotrasa č.6058 přes k.ú. Svrčov. 
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Územní plán nevymezuje nové cyklotrasy, nicméně lze je realizovat dle regulativů v rámci 
veřejných prostranství - tedy i na síti polních cest. 
 
Doprava  v  klidu 
ve stávajícím stavu nejsou vymezeny plochy parkovišť. 
Plochy dopravy v klidu jsou převážně zahrnuty ve vymezených veřejných prostranstvích.  
Nadále lze odstavovat vozidla v plochách přilehlých k místním komunikacím. Vzhledem k nízké 
dopravní zátěži na obslužných komunikacích je možno navrhnout odstavná stání v rámci 
projektů rekonstrukcí místních komunikací, na veřejných prostranstvích. 
V severozápadní části stávající obytné zástavby i některých jiných lokalitách obce stísněné 
poměry na stávajících místních komunikacích neumožní odstavování vozidel ve veřejných 
prostranstvích (bez provedení asanačních zásahů, které vzhledem k urbanistickým i majetkovým 
hodnotám nejsou vhodné). Je nutno řešit odstavování vozidel výhradně na vlastních pozemcích. 
Pro zástavbu je nezbytné zajistit odstavování vozidel na vlastních pozemcích v souladu s 
legislativou. Umístění dopravy v klidu umožňuje regulace řady ploch s rozdílným způsobem 
využití, kde je žádoucí zajištění parkovacích ploch v rámci plochy (související dopravní 
infrastruktura). 
U navržené zástavby pro bydlení a smíšené je třeba  zajistit potřebné kapacity parkovacích stání 
v rámci návrhových ploch. 
Kapacitu  parkovišť je nutno řešit v podrobnější dokumentaci, v souladu s ČSN 736110. 
 
Účelové komunikace 
Účelové komunikace jsou pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 
potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 
komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace 
jsou ve správě právnických a fyzických osob.  
Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace (bez ohledu na vlastnické poměry), s 
výjimkou komunikací v uzavřených areálech. 
 
ÚP vymezuje jako veřejné účelové komunikace všechny komunikace na správním území obce 
mimo silnice, místní komunikace a neveřejné komunikace. Jedná se zejména o síť polních a 
lesních cest. 
Neveřejné účelové komunikace nejsou v ÚP řešeny a zakresleny  a nachází se v uzavřených 
objektech a prostorech. 
ÚP respektuje  stávající účelové komunikace, navrhuje koridory účelových komunikací v trasách 
původní cestní sítě pro lepší prostupnost krajiny. 
Účelové komunikace veřejně přístupné budou řešeny tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb 
pěších, cyklistů, techniky zemědělské a lesnické. 
 
Hromadná doprava 
Železniční doprava 
nevyskytuje se v katastru obce. 
Autobusová doprava 
Obsluhu obce hromadnou osobní dopravou tvoří pouze autobusová doprava zajišťovaná 
autobusovými linkami (k 03/2011) : 
- linka č. 920017 Přerov — Velký Újezd — Město Libavá, Kozlov 
- linka č. 920058 Lipník n. Bečvou — Osek n. Bečvou — Veselíčko — Lazníky 
- linka č. 890709 Lazníky - Hlubočky, Mariánské Údolí 
- linka č. 890708 Lazníky - Trštice 
S rozšířením autobusové dopravy se nepočítá.  
 
Dopravní zařízení 
Není navrženo žádné zařízení v rámci řešeného území 
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Ochranná pásma dopravy a negativní účinky hluku 
 
Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnici  
III. třídy  15 m mimo zastavěnou část obce.  
Paprsky rozhledových trojúhelníků jsou vyznačeny v grafické části. 
 
Hluková zátěž silnice III. tř. má dopad především na stávající zástavbu. Stavby a plochy 
obsahující chráněné prostory a přiléhající k silnici budou umožněny pouze při nepřekročení 
přípustné hladiny hluku v chráněných prostorech, což je třeba doložit v rámci územního řízení 
pro konkrétní stavby. 
 
C.5.2 Vodní hospodářství 
 
Vodní toky a plochy 

Obcí Lazníky a místní části Svrčov protéká říčka Říka která patří do povodí 4-10-03-128 
řeky Olešnice. Její průtoky jsou nevyrovnané, maximum v jarních měsících (březen - duben), 
minimum na podzim (září - říjen). Tok byl částečně upraven, ale po celém území bylo provedeno 
odvodnění vlhkých až mokrých ploch, čímž se zrychlil odtok vody z území a snížila se jeho 
retenční schopnost. Znečistění toku odpovídá charakteru toku, protékajícím zemědělskými 
oblastmi a obcemi s nedokončenou kanalizací. Zdrojem kontaminace vod jsou i plochy bývalých 
skládek (nutná revitalizace). Správcem toku jsou nyní Lesy ČR a.s. 
  Od severu přitéká do území Svrčova potok Kyjanka, který je pravobřežním přítokem 
Říky. Tento potok je zařazen do kategorie melioračních neupravených přírodních toků. 

Říka nemá stanovené záplavové území. Dochází však občasně k rozlivům přívalových 
vod do okolních pozemků zastavěného území v obou částech obce.  

Součástí odvodnění území jsou plochy meliorovaných pozemků (vyznačeny ve výkresové 
části) ale jejich funkčnost je třeba ověřit u jejich správce či vlastníka. 

Vodní eroze ohrožuje v katastru zejména svažité pozemky orné půdy (velkoplošně  
obhospodařované  plochy a nevhodně volené druhy zemědělských plodin). 

V rámci širších vztahů (mimo řešené území) jsou dotčeny zájmy vodní dopravy a to 
plánovaným vedením průplavního kanálu Dunaj — Odra — Labe.  

Na katastru obce nejsou žádné významnější vodní plochy které by mohly sloužit 
k rekreaci nebo zmírnění záplav. 

Provozní pásma pro údržbu vodních toků dle zákona 251/2001 Sb. v pozdějším znění 
jsou 6 m od břehu a mají zajistit zejména jejich údržbu. 
 V této kapitole jsou uvedeny jen funkce toku jako odvodnění území. Ostatní funkce jsou 
v kapitolách tvorby krajiny a životního prostředí.   
 Návrh řešení 
- realizovat protipovodňová opatření na k.ú. Lazníky, která si však vyžádají podrobnější 
dokumentaci zejména s ohledem na majetkoprávní vztahy. V jihozápadní části to mohou být 
ochranné hrázky na pravém břehu podél celého toku od propustku pod silnicí až po ČOV.  
V severní části by to mohl být poldr, který by vznikl na části plochy mezi rameny Říky 
s omezeným hospodařením na této ploše.  
-  vodní plocha, která by plnila funkci rekreační a částečně ochrannou, by mohla vzniknout na 
severu k.ú, Svrčov-Rybníček. Vyžádá si to však podrobnější dokumentaci rovněž s ohledem na 
majetkoprávní vztahy. Podmínky využit ploch nezastavěného území (zemědělské) toto umístění 
umožňují. 
 
Zásobování vodou 

V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
Přerovsko. Zásobování vody je zajištěno výtlačným přiváděcím řadem DN 150 z čerpací stanice 
Buk do vodojemu Lazníky (250 m3- 330 m n. m.). Z tohoto vodojemu je voda gravitačně 
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rozvedena po obci. Obec je na kótě terénu 290-300 m .n. a tlakové poměry 0,4-0,25 MPa 
v souladu s ČSN a současně vyhovuje i požárním předpisům. Současná spotřeba pro 520 obyv. je  
Qp = 61 m3/den (Qm = 95 m3/den) při specifické spotřebě 110 l/os/den. PRVK Olomouckého 
kraje nepředpokládá zvýšení. Teoretický nárůst, při využití všech navržených ploch bude Qp = 
8,0 m3/den  

V místní části Svrčov je vybudován místní (neveřejný) vodovod, který ale je v 
nevyhovujícím stavu. Dalším zdrojem jsou veřejné a soukromé studny jejichž kapacita a kvalita 
není známa, ale mohou sloužit jako havarijní zdroj. V PRVK OK je výhledová možnost napojení 
na jak Svrčova tak Lazníků z vodojemu Velký Újezd přes redukční stanici před obcí Výkleny 

Ochranné pásmo vodovodů je dle zákona č. 274/2001 Sb. v pozdějším znění 1,5 m od 
okraje potrubí. 
 Návrh řešení 
- do nové zástavby rozšířit vodovodní řady DN 80-100. 
 
Odkanalizování území 

Jednotná kanalizační sít' svádí splaškové a dešťové vody téměř z celé obce.  
Samotná dešťová kanalizace, která svádí dešťové vody přímo do vodoteče Říka je jen krátká. Na 
jednotné kanalizaci jsou vybudovány dvě oddělovací šachty a oddělovací komora je umístěna 
přímo v areálu ČOV. 
Jedna oddělovací šachta byla zaslepena, poněvadž při vyšších vodních stavech vzdutá voda v 
potoce Říka vtékala touto šachtou do kanalizačního systému a negativně ovlivňovala funkčnost 
samotné kanalizace a účinnost ČOV.  
V roce 1995 byla povolena a zahájena rekonstrukce stávající ČOV. Jednalo se především o 
výměnu technologie aktivační nádrže a úpravy na stávajících objektech ČOV a odbourání nátoku 
balastních vod. Úpravy byly navrženy tak, aby rekonstruovaná ČOV plně pokryla potřeby obce 
pro čištění odpadních vod a zároveň splňovala stanovené ukazatele nař. vlády č. 171/1992 Sb. 
v pozdějším znění — přípustné znečištění vod. 
V rámci rekonstrukce ČOV se řešilo i doplnění stávající kanalizační sítě. Ve východní části 
obce, svažující se do povodí Lukavice, je umístěna přečerpávací stanice, pro přečerpávání 
odpadních vod do kanalizace z domků za rozvodnicí směrem na Veselíčko. Tato přečerpávací 
stanice přečerpává vody výtlačným potrubím do kanalizace před obecním úřadem, která ji pak 
odvádí do ČOV. 
- Dimenze splaškové kanalizace a ČOV pro Lazníky dle předchozí studie v hodnotách: 
Qmax= 1,74 l/sec (Qp = 61 m3/den) 
- Kvalita odpadních vod přitékajících na ČOV cca 500 EO je: 
BSKS 300 mg/l, NL  275 mg/l,  Dusík celk. 53 mg/l, Fosfor celk. 8 mg/l, CHSKCR  600 mg/l 
- Kvalita vyčištěné vody již odpovídá nařízení vlády pro tento druh ČOV (podrobnější údaje viz 
provozní řád včetně  ovlivnění kvality stávajícího toku).    

Nejsou napojeny odpadní vody ze zemědělství. Pokud bude farma na systém splaškové 
kanalizace obce napojena, bude nutné předčištění splašků i dešťových vod z ploch farmy, které 
budou svedeny do oddílné dešťové. 
Původní ÚP zapracoval hygienické ochranné pásmo ČOV 100 m - toto pásmo není ale vyhlášeno 
(nemá územní rozhodnutí). Z hlediska využití okolního území je nutno ale respektovat určitý 
odstup zástavby od ČOV, případně řešit odclonění zelení. Dle ČSN 756402 je doporučené PHO 
této ČOV 20 m (vzdálenost obytné zástavby nemusí být vyhlášena). 
Ochranné pásmo kanalizačních řadů je dle zákona 274/2001 v pozdějším znění 1,5 m od okraje 
potrubí.pro řady do DN 500 a hloubky 2,5 m. Pro větší DN a hloubky pak 2,5 m.  
 Návrh řešení 
- do nové zástavby rozšířit kanalizační řady gravitační nebo výtlačné. 
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C.5.3 Zásobení plynem -teplem  
 

Obec Lazníky je  plynofikována. Zásobování zemním plynem je zajištěno napojením na 
stávající VTL dálkovod DN 500 PN 40 Olomouc — Lipník nad Bečvou č. 64 30 22. 
Z atypické regulační stanice (RS Qm = 900 m3/hod) je rozvedena STL plynovodní sít' - 
Výkleky, Lazníčky, Lazníky, Zákřov s pracovním přetlakem 0,3 Mpa. 
Plynovod je navržen z trub IPE DN 80, DN 50. Plynovod je uložen přednostně ve veřejné zelené 
ploše podél komunikací v souběhu s vodovodními řady a ostatními inženýrskými sítěmi. 
Předpokládaná kapacita dle projektu: 
- Předpokládaný odběr pro Lazníky - 200 bytů  529 m3/hod 
- Maloodběr            65 m3/hod 
- Velkoodběr (farma)           60 m3/hod 
Celkem          654 m3/hod (specifická spotřeba 2,6m3/h/b.j. 
Skutečnost je cca 50%. 
Ochranné pásmo dle zákona č.458/2000 Sb. v pozdějším znění je pro STL 4 m mimo obec a 1 m 
v obci (od okraje potrubí). 
 Návrh řešení 
- do nové zástavby rozšířit STL řady. 
- pro vytápění a přípravu TUV využívat alternativní zdroje energií (biomasa, solární, štěpka, 
pasívní domy ap.)  
 
C.5.4 Zásobení elektrickou energií 
 
Současný stav 
Elektrická energie se využívá v distribuční sféře bytové a občanské vybavenosti pro osvětlení, 
běžné elektrospotřebiče, pohony, topení, vaření a ohřev TUV. 
(Většina domácností a objektů topí tuhým palivem a zemním plynem.)  
 
Nadřazené sítě a zařízení VVN 
Katastrálním územím obce prochází vedení VVN 110 kV č. 553, 554 (napájecí vedení z  
R 400 kV Prosenice do R 110 kV Hodolany — Olomouc). 
 
Sítě a zařízení VN 22 kV 
Obec Lazníky je zásobována elektrickou energií prostřednictvím vzdušného vedení VN 22 kV č. 
41, které je napájeno z rozvodny R 110 kV Olomouc — Hodolany. V rámci rekonstrukce v 90 
tých letech byla provedena přeložka tohoto vzdušného vedení VN 22 kV č. 41vedení v nové 
trase - souběh vedení s vedením VVN 110 kV č. 553, 554.  
Přenosové schopnosti tohoto vzdušného vedení VN 22 kV č. 41 jsou dobré. Z této linky jsou 
napojeny přípojkami všechny distribuční a velkoodběratelské transformovny v obci. Vedení je 
provedeno na nových betonových podpěrách. 
 
Transformační stanice 22 / 0,4 kV 
V zastavěné části obce jsou zřízeny 3 distribuční a 3 velkoodběratelské trafostanice.  
 
TABULKA TRAFOSTANIC 
označení evidenč.  název   
na situaci č. SME       
      
TS -1  338 001  U mlýna   
TS -2  338 002  U bytovek  
TS -3  338 003  U hřiště   
TS -4  338 301  ZD-chmel  
TS -5  338 302  ZD   
TS -6  338 303  Vodojem  
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Sítě a zařízení NN 0,4 kV 
Naprostá většina sekundárních sítí v obci je venkovního provedení. Jedná se převážně o 
zastavěnou, jádrovou část obce. V okrajových částech obce, v chatové lokalitě nad cestou do 
Lazníček a v chatové lokalitě nad hřištěm jsou rozvody NN kabelové. 
Stávající venkovní vedení je vedeno (zavěšeno) na betonových sloupech, na původních 
dřevěných sloupech (pouze místy) a na nadstřešních konzolách. Stav vedení z hlediska současné 
kapacity odběru je vyhovující. 
 
Ochranná pásma 
Venkovní vedení    zařízení zřízená   zařízení zřízená  
Pro napětí    do 31.12.1994   po 31.12.1994 
VVN 220-400 kV včetně   25 m    20 m 
VVN do110kV   15m    12m 
VN od 1-35 kV včetně   10m    7m 
Stožárové transformovny VN 10m    7m 
Elektrické stanice (zděná tr.)   30 m    20 m 
 
Koncepce řešení : 
Sítě a zařízení VN 22 kV 
Rozvody VN jsou ve vyhovujícím stavu. V blízké budoucnosti provozovatel neuvažuje s dalším 
rozšířením distribuční sítě. 
 
Transformační stanice 22/0,4kV 
Pro novou zástavbu bude nutno posoudit kapacitu trafostanic a dle potřeby bude navrženo jejich 
posílení nebo výstavbu nové TS. Lokalizace nové TS je umožněna jakožto související technická 
infrastruktura ve všech funkčních typech rozvojových ploch. 
Z důvodu budoucího nevyhovujícího výkonu stávajících distribučních trafostanic, s ohledem na 
umístění navrhované zástavby pro bydlení bude nutná rekonstrukce distribučních trafostanic. 
(instalovaný výkon 250 kVA). 
Uvedenými opatřeními bude v navrhovaném období zajištěno dostatečné zásobování obce 
elektrickou energií. 
 
Sítě a zařízení NN 0,4 kV               
     V obci Lazníky se uvažuje s výstavbou cca 27 nových rodinných domů. To představuje nárůst 
instalovaného příkonu Pi = 257 kW. Soudobost B = 0,31. Nárůst soudobého příkonu 
(požadovaného) je 80 kW. Zásobování el.energií bude zajištěno rozšířením stávající sítě NN a 
posílením stávajících trafostanic, případně postavením nové trafostanice. 
V místní části Svrčov není navrhována žádná nová výstavba ani jiné aktivity. Stávající spotřeba 
odpovídá kapacitě stávající trafostanice. 
Je nutno posoudit jednotlivé konkrétní záměry výstavby v dalších stupních PD, kapacitní údaje 
využití ploch lze chápat jen jako orientační, funkční regulace ploch umožňuje určitou variabilitu 
způsobu užití pozemků (připouští drobné hospodaření, umisťování služeb) a toto ovlivní 
skutečné nároky na kapacitní pokrytí návrhových ploch.  
Distribuční síť může být umístěna ve všech plochách s rozdílným způsobem využití, pokud je to 
v souladu s regulačními podmínkami dané funkční plochy.  
V grafické části jsou vyznačeny orientační koridory stávajících a navržených sítí. Přesný průběh 
bude specifikován v podrobnější dokumentaci následných řízení. 
Pro návrhové lokality bude rozšířena stávající síť NN, všechny nově budované rozvody budou 
kabelizovány.  
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C.5.5 Spoje a radiokomunikace 
 
Veřejná telefonní sít' 
Obec je telefonizována, síť je dostatečná a pokrývá území obce. 
Místní rozhlas 
V obci je realizován venkovní rozvod místního rozhlasu především v souběhu s venkovním 
vedením veřejného osvětlení po sloupech a střešních konzolách.  
Dálkové kabely 
Řešeným územím procházejí dva dálkové kabely ve správě Telefonica O2. 
Radiokomunikace 
V řešeném území prochází RR trasa. 
Celé území obce nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je zájmovým 
územím Ministerstva obrany České republiky dle § 175 stavebního zákona - tuto skutečnost 
reflektuje podmínka v části C.2 výrokové části. Projednávání staveb v tomto území podléhá 
platné legislativě z hlediska obrany ČR. 
 
 
C.5.6 Nakládání s odpady 
 
Nakládání s komunálním odpadem v obci Lazníky je upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze 
platných zákonných předpisů.  
Kromě běžného svozu komunálního odpadu, obec organizuje obec separovaný sběr tříděného 
odpadu a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
Sběrné místo tříděného odpadu se nachází v centrální části obce v ploše veřejného prostranství 
poblíž obecního úřadu.  
V řešeném území se nachází stará, nedostatečně rekultivovaná skládka. Tato plocha je vymezena 
jako plocha pro rekultivaci. 
Stávající koncepce nakládání s odpadem bude zachována. Zřízení dalšího možného sběrného 
místa tříděného odpadu nebo sběrného dvora je možné v ploše smíšené výrobní. 
 
C.5.7 Protierozní ochrana 
 
Současný stav je pozůstatkem velkoplošného hospodaření na orné půdě v předchozím období.  
ÚSES navrhuje realizaci interakčních prvků jako liniových prvků zeleně přírodního charakteru, 
která budou mít mimo jiné charakter protierozních opatření. 
Na severovýchodním okraji zastavěného území Lazníků je navržen pás zeleně ochranné a 
izolační pro zmírnění dopadu účinků eroze na zastavěné území. 
Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití vymezených jako plochy zemědělské, 
chmelnice, smíšené plochy nezastavěného území, zeleň přírodního charakteru atd. umožňují 
realizaci protierozních prvků a opatření, stejně jako krajinné zeleně. 
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C.6 Návrh místního systému ekologické stability 
 
Prioritou ÚSES je zvýšení ekologické stability území. ÚSES může příznivě ovlivnit stav 
zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i vodního režimu povrchových i 
podzemních vod. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry přizpůsobuje 
potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání tak, aby nebyla narušena 
prvořadá ekologická funkce ÚSES.  
 
Podklady: 
Územně-technický podklad MMR a MŽP ČR pro vymezování regionálních a nadregionálních 
ÚSES (1996).  
Generel  lokálního územního systému ekologické stability Lazníky. Ing. Draga Kolářová – 
Ekologické projektování (1997).  
 
ÚP Lazníky a Svrčov. Ing.arch. Michaela Jandová, Brno, (2002).  
 
Koncepce návrhu 
 
Na k.ú. Lazníky a Svrčov nebyly provedeny pozemkové úpravy. Pozemky pro skladebné části 
ÚSES nejsou vymezeny v katastrální mapě. 
 
Tento návrh obsahuje vymezení ploch biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které by měly 
umožnit zachování a obnovu společenstev odpovídajících daným přírodním podmínkám. 
V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické stability (ES). 
Vymezení kostry ES bylo provedeno jako součást prací na generelu lokálního ÚSES. 
 
Návaznost na skladebné části ÚSES na k.ú. sousedních obcí je dána respektováním platných 
podkladů (platné ÚP sousedících obcí, ÚAP ORP Přerov). Vymezení skladebných částí ÚSES v 
navazujících katastrech je respektováno. Z návrhu plánu lokálního ÚSES Lazníky a Svrčov však 
vyplývá změna v plánu ÚSES na k.ú. Přerov – Penčice. Ve východní části tohoto k.ú. je nutná 
změna lokálního biokoridoru (BK15) na koridor regionální – RK 1520. Tato změna umožní 
návaznost tohoto regionálního biokoridoru mezi k.ú. Tršice a k.ú. Sobíšky a Zábeštní Lhota (přes 
LBC 8 v nivě Říky). 
 
Příčiny narušení ekologické stability 
 
Mezi hlavní příčiny narušení ekologické stability v řešeném území patří intenzívní zemědělská 
výroba a přeměna druhové skladby dřevin lesních porostů ve prospěch jehličnatých dřevin, 
zejména smrku.  
 
 
POPIS STRUKTUR ÚSES 
 
Nadregionální a regionální ÚSES 
 
Základním vstupním podkladem je ÚPD vydaná krajem (ZÚR). Ten poskytuje přehled o 
lokalizaci biocenter nadregionálního a regionálního významu a jejich propojení biokoridory 
téhož významu a vymezuje jejich ochranné zóny.  
 
Dle ÚAP ORP Přerov po západním okraji řešeného území k.ú. Lazníky prochází regionální 
biokoridor RK 1520. Tento regionální biokoridor spojuje regionální biocentra RBC Povodí 
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Olešnice, RBC Nad Říkou a RBC Zámecký kopec. V ÚP Tršice je tento regionální biokoridor 
navržen tak, že obchází k.ú. Lazníky a na severu navazuje na k.ú. Lazníčky a na jihu na k.ú. 
Přerov – Penčice. V ÚP Zábeštní Lhota a ÚP Sobíšky je tento regionální biokoridor navržen tak, 
že směřuje na katastrální území Přerov – Penčice, kde navazuje na lokální biokoridor. Regionální 
biokoridor RK 1520 tedy katastrální území Lazníky obchází. 
Na severní okraj katastrálního území Lazníky zasahuje regionální biocentrum RBC Nad Říkou.  
 
Lokální systém ekologické stability (L-ÚSES) 
 
Řešeným územím prochází ve směru zhruba od severu k jihu po vodním toku Říky lokální 
biokoridor reprezentující vlhké a mokré hydrické řady. Tento biokoridor se rozdvojuje a 
prochází i po vodním toku Kyjanky (pravobřežní přítok Říky). Jedná se biokoridory BK 8, BK 9, 
BK 10 a BK 12). V k. ú. Svrčov je na toku a v nivě Říky položeno lokální biocentrum BC 7. 
Označení skladebných částí ÚSES je převzato z Lokálního generelu ÚSES Lazníky (1997). 
 
Interakční prvky 
 
Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení 
stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter 
a umožňují existenci např. hmyzu jako opylovačům, přirozeným nepřátelům škůdců (slunéčko 
sedmitečné – mšice). 
Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. Jedná se většinou o okraje lesa, remízy, 
skupiny stromů, okraje cest, ochranné travnaté pásy, které mohou mít v kulturní, intenzívně  
využívané krajině význam biokoridorů a biocenter. 
 
Navržená druhová skladba 
 
Rámcová druhová skladba dřevin skladebných částí ÚSES je uvedena podle vymezených skupin 
typů geobiocenů (STG) v kapitole C.2.1. Přírodní podmínky.   
 
Závěr a postup 
Plán místního ÚSES je podkladem pro zpracovávaný ÚP obce 
Plán místního ÚSES bude podkladem pro zpracování komplexních pozemkových úprav v území 
Plán ÚSES je zařazen do závazné části ÚP obce a při schválení se stává závazným pro využití 
území (lesní hospodářské plány apod.). 
 
Přehled biocenter 

 
Název prvku 

 
Plocha v ha 

 

 
STG 

 
Funkčnost  

BC 20  
(RBC Nad Říkou) 

1,76 ha 2 BC 4-5 
3 B (AB) 3 

Funkční 

BC 7 Svrčov 0,83 ha 2 BC 4-5 Částečně funkční 
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Přehled lokálních biokoridorů 

 
Název prvku 

 
Délka v m 

 

 
STG 

 
Funkčnost 

BK 8 Říka 269 2 BC 4-5 Funkční 
BK 9  Kyjanka 600 2 BC 4-5 Funkční 
BK 10 Říka 175 2 BC 4-5 Funkční 
BK 12  Říka 1636 2 BC 4-5 Funkční  

 
Přehled  interakčních prvků 

 
Název prvku 

 
Délka v m 

(není-li uvedeno jinak) 
 

 
STG 

 
Funkčnost 

IP 31  167 3B(AB)3  Částečně funkční 
IP 32  327 3B(AB)3 Funkční 
IP 33   319 3B(AB)3 Částečně funkční  
IP 52  912 2B3 Nefunkční 
IP 56 816 2BD3(4), 

2BC4(5) 
Nefunkční 

IP 61 275  2B3-4 Nefunkční 
IP 62  337 2B3-4 Nefunkční 
IP 70 419 2B(AB)3 Částečně funkční 
IP 71 481   2B(AB)3  Nefunkční 
IP 72  272 2B(AB)3 Nefunkční 
IP 73 120  2B(AB)3 Funkční 
IP 74 232  2B(AB)3 Funkční 
IP 75 376  2B(AB)3 Částečně funkční 
IP 76 347  2B(AB)3 Částečně funkční 
IP 77 534  2B(AB)3 Nefunkční 
IP 78 406 2B(AB)3 

2 BC 4-5 
Částečně funkční 

IP 79 0,23 ha 2B(AB)3 Funkční 
IP 80 490 2B3 Nefunkční 
IP 83 281 2B(AB)3 Funkční 
IP 84 480 2 BC 4-5 Funkční 
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Popis skladebných částí ÚSES  
Biocentra 
Označení: BC 20  
Název: RBC Nad Říkou  
Funkční typ a biogeografický význam: regionální biocentrum existující 
Geobiocenologická typizace: 3B(AB)3, 2BC4–5  
Prostorové parametry:  výměra 1,76 ha na k. ú. Lazníky  
Současný stav společenstev: lesní porosty – db, hb, lp, sm, bo, v břehových porostech js, ol, 
vr  
Stupeň ekologické stability:  3-4 
Znehodnocení: změny druhové skladby dřevin, okrajová ruderalizace 
Návrh opatření: postupná úprava druhové skladby dřevin a keřů      
Cílová společenstva: společenstva typických bukových doubrav a jasanové olšiny  
 
Označení: BC 7  
Název: LBC Svrčov 
Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum, částečně funkční  
Geobiocenologická typizace: 2BC4-5 
Prostorové parametry: výměra 0,83 ha na k. ú. Svrčov  
Současný stav společenstev: upravený tok Říky s břehovými porosty olše, vrby, habru, 
topolu, břízy, jeřábu, niva s kulturní loukou, v severozápadní části podmáčená plocha 
s rákosem a jednotlivými keři, vrby, olše 
Stupeň ekologické stability: 2-3 
Znehodnocení: úpravy vodního toku, ruderalizace bylinného patra, změny druhové skladby 
dřevin a keřů.                                                  
Návrh opatření: revitalizovat vodní tok a doplnit břehové porosty dle STG, louku nehnojit, 
pravidelně kosit, zachovat podmáčenou plochu bez zásahu 
Cílová společenstva: jasanové olšiny, mezofilní louky                      
 
Biokoridory 
Označení: BK 8 
Název: LBK  Říka 
Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor, funkční  
Geobiocenologická typizace: 2BC4-5 
Prostorové parametry: délka  269m 
Současný stav společenstev: upravený tok Říky s břehovými porosty olše, vrby, habru, 
topolu, břízy, jeřábu, kulturní louky 
Stupeň ekologické stability: 2-3 
Znehodnocení:  úpravy toku, narušení břehového porostu                                                 
Návrh opatření: revitalizovat vodní tok a doplnit břehové porosty dle STG, louku nehnojit, 
kosit 
Cílová společenstva: jasanové olšiny, mezofilní louky                      
 
Označení: BK 9 
Název: LBK  Kyjanka  
Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor, funkční  
Geobiocenologická typizace: 2BC4-5 
Prostorové parametry: délka  600m 
Současný stav společenstev: upravený tok Kyjanky s břehovými porosty olše, vrby, habru, 
topolu, břízy, jeřábu, kulturní louky 
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Stupeň ekologické stability: 2-3 
Znehodnocení:  úpravy toku, narušení břehového porostu                                                 
Návrh opatření: revitalizovat vodní tok a doplnit břehové porosty dle STG, louku nehnojit, 
kosit 
Cílová společenstva: jasanové olšiny, mezofilní louky                      
 
Označení: BK 10 
Název: LBK  Říka  
Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor, funkční  
Geobiocenologická typizace: 2BC4-5 
Prostorové parametry: délka 175m 
Současný stav společenstev: upravený tok Kyjanky s břehovými porosty olše, vrby, habru, 
topolu, břízy, jeřábu, kulturní louky, kat. hranice vede po vlastním toku 
Stupeň ekologické stability: 2-3 
Znehodnocení:  úpravy toku, narušení břehového porostu                                                 
Návrh opatření: revitalizovat vodní tok a doplnit břehové porosty dle STG, louku nehnojit, 
kosit 
Cílová společenstva: jasanové olšiny, mezofilní louky                      
 
Označení: BK 12 
Název: LBK  Říka 
Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor, funkční  
Geobiocenologická typizace: 2BC4-5 
Prostorové parametry: délka 1636m 
Současný stav společenstev: upravený tok Říky s břehovými porosty olše, vrby, habru, 
topolu, břízy, jeřábu, ve středním úseku prochází biokoridor obcí s doprovodem především 
travinobylinných společenstev, v severní části místy úseky s přírodě blízkými poměry 
Stupeň ekologické stability: 3 
Znehodnocení:  úpravy toku, narušení břehového porostu                                                 
Návrh opatření: revitalizovat vodní tok a doplnit břehové porosty dle STG 
Cílová společenstva: jasanové olšiny                      
 
Interakční prvky  
Označení: IP 31 
Geobiocenologická typizace: 3B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  167m 
Současný stav společenstev: polní cesta s doprovodným pásem eutrofizovaných 
travinobylinných společenstev 
Návrh opatření: Zabránit pokračování eutrofizace, osázet dřevinami (ovocnými nebo 
domácími listnatými). 
 

Označení: IP 32 
Geobiocenologická typizace: 3B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  327m 
Současný stav společenstev: mez s ovocnými dřevinami (jabloň, třešeň, slivoň), z části 
kosená, z části neudržovaná  
Návrh opatření: Pravidelná údržba, dosadba dřevin  
 

Označení: IP 33 
Geobiocenologická typizace: 3B(AB)3 
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Prostorové parametry: délka  319m 
Současný stav společenstev: mez se silně eutrofizovanými travinobylinnými společenstvy  
Návrh opatření: omezení eutrofizace, výsadba dřevin (ovocné  nebo autochtonní). 
 

Označení: IP 52 
Geobiocenologická typizace: 2B3 
Prostorové parametry: délka 912m 
Současný stav společenstev: polní cesta bez doprovodné vegetace  
Návrh opatření: vytvořit souběžné zatravněné pásy a osázet je dřevinami (ovocnými nebo 
autochtoními). 
 

Označení: IP 56 
Geobiocenologická typizace: 2BD3(4), 2BC4(5) 
Prostorové parametry: délka  816m 
Současný stav společenstev: Odvodňovací kanál se silně ruderalizovanou travinobylinnou 
vegetací.  
Návrh opatření: Osázet autochtonními dřevinami, omezení eutrofizace. 
 
Označení: IP 61 
Geobiocenologická typizace: 2B3-4 
Prostorové parametry: délka  275m 
Současný stav společenstev: Pás eutrofizovaných travinobylinných společenstev 
Návrh opatření: omezení eutrofizace, osázet dřevinami dle STG. 
 

Označení: IP 62 
Geobiocenologická typizace: 2B3-4 
Prostorové parametry: délka  337m 
Současný stav společenstev: orná půda 
Návrh opatření: vysetí travnatého pásu s protierozní funkcí a osázení dřevinami dle STG 
nebo ovocnými dřevinami. 
 

Označení: IP 70 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  419m 
Současný stav společenstev: mez s druhově pestrými travinobylinnými společenstvy, místy 
ovocné dřeviny 
Návrh opatření: výměna a dosadba dřevin, extenzivním údržba.  
 

Označení: IP 71 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  481m 
Současný stav společenstev: polní cesta s doprovodným pásem eutrofizovaných 
travinobylinných společenstev 
Návrh opatření: omezení eutzrofizace, výsadba ovocných dřevin.  
 

Označení: IP 72 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  272m 
Současný stav společenstev: travnatá cesta bez doprovodné vegetace 
Návrh opatření: vyset zatravněné pásy podél polní cesty a osázet ovocnými dřevinami. 
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Označení: IP 73 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  120m 
Současný stav společenstev: drobná plocha trvalé vegetace ve strmém svahu (ovocné 
dřeviny, hloh, šípek) 
Návrh opatření: ponechat v současném stavu. 
 

Označení: IP 74 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  232m 
Současný stav společenstev: plocha trvalé vegetace ve strmém svahu, ve východní části 
druhově pestrá travinobylinná společenstva a ovocné dřeviny, v západní části oplocená 
nevyužívaná zahrada s ovocnými dřevinami a hojným náletem šípku.  
Návrh opatření: ponechat v současném stavu. 
 

Označení: IP 75 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  376m 
Současný stav společenstev: Souběžné meze - s travinobylinnými společenstvy,  částečně 
eutrofizovanými travinobylinnými.  
Návrh opatření: Zabránit pokračování eutrofizace, osázet dřevinami (ovocnými nebo 
domácími listnatými). 
 

Označení: IP 76 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  347m 
Současný stav společenstev: dvě souběžné meze ohraničující plochu druhově pestrých 
travinobylinných společenstev. Dolní mez travnatá, hor mez s dřevinami (slivoň, šípek, 
třešeň).  
Návrh opatření: Louku pravidelně kosit, nehnojit. Podporovat rozvoj autochtonních dřevin 
na mezích.  
 

Označení: IP 77 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  534m 
Současný stav společenstev: polní cesta s doprovodnými pásy eutrofizovaných 
travinobylinných společenstev, místy s ovocnými dřevinami 
Návrh opatření: zabránit pokračování eutrofizace. Dosázet dřeviny (ovocnými či 
autochtonními). 
 

Označení: IP 78 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3, 2BC4-5 
Prostorové parametry: délka  406m 
Současný stav společenstev: Pás trvalé vegetace – eutrofizovaná travobylinná společenstva, 
místy slivoň, vrba.  
Návrh opatření: Zabránit pokračování eutrofizace. Podporovat rozvoj náletu domácích druhů 
dřevin 
 

Označení: IP 79 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  0,23ha 
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Současný stav společenstev: Starý zpustlý sad (třešeň, slivoň) se značně eutrofizovaným 
travinobylinným podrostem. Refugium ptactva.  
Návrh opatření: Zabránit pokračování eutrofizace. Podporovat rozvoj domácích stanovištně 
odpovídajících dřevin.  
 

Označení: IP 80 
Geobiocenologická typizace: 2B3 
Prostorové parametry: délka  490m 
Současný stav společenstev: Polní cesta s úzkými doprovodnými pásy eutrofizovaných 
travinobylinných společenstev, ojediněle šípek.  
Návrh opatření: Zabránit pokračování eutrofizace. Osázet dřevinami (ovocnými nebo 
domácími listnatými). 
 

Označení: IP 83 
Geobiocenologická typizace: 2B(AB)3 
Prostorové parametry: délka  281m 
Současný stav společenstev: Mez s eutrofizovanými travinobylinnými společenstvy a 
dřevinami (slivoň, šípek, dub). 
Návrh opatření: Zabránit pokračování eutrofizace. Podporovat rozvoj domácích stanovištně 
odpovídajících dřevin.  
 

Označení: IP 84 
Geobiocenologická typizace: 2BC4–5  
Prostorové parametry: délka  480m 
Současný stav společenstev: Upravený vodní tok s doprovodem olší a vrb, travinobylinná 
společenstva jsou značně eutrofizovaná. Ze strany silnice četné skládky stavebního rumu i 
organického materiálu.  
Návrh opatření: Zamezit pokračování nepovoleného skládkování. Revitalizovat vodní tok a 
doplnit břehové porosty. Zabránit pokračování eutrofizace.  
 
 
Podmínky a zásady realizace lokálního ÚSES 
Samostatná realizace lokálního ÚSES je složitý a dlouhodobý proces postupné přeměny a 
obnovy stávající kulturní krajiny. Celý proces je třeba rozdělit do několika rovin : 
 
Ochrana a údržba existujících a funkčních skladebných částí ÚSES. Chránit ÚSES je povinností 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ (§4 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.) 
Obnova a úpravy těch skladebných částí ÚSES, které svoji funkci mohou za stávajícího stavu 
plnit jen částečně. Jde zejména o úpravy vodních toků vedoucích k jejich zpřírodnění, doplnění a 
obnovu břehových porostů, likvidaci porostů plevelných dřevin a jejich nahrazení přirozenými 
porosty, obnovu dřevinné vegetace podél komunikací. Současně je třeba dbát i o postupnou 
obnovu přirozené druhové skladby lesních porostů. 
Zakládání nových, dosud chybějících skladebných částí ÚSES. Vytváření ÚSES je dle §4 odst. 1 
zák. č. 114/92 Sb. Veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát. 
 
Realizaci prvků ÚSES musí nezbytně předcházet vypracování příslušné dokumentace. Na 
zpracovaný generel lokálního ÚSES budou navazovat plány a projekty ÚSES. V souladu 
s příslušnými předpisy je lokální ÚSES zapracován do územně plánovací dokumentace. Je nutno 
jej však zapracovat do KPÚ (komplexních pozemkových úprav) a do LHP (lesních 
hospodářských plánů). 
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C.7 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro 
jeho technické zajištění, CHLÚ 
 
V řešeném území se nevyskytují. 
 
C.8 Ochrana před povodněmi 
 
Záplavová území nebyla v řešeném území žádným vodohospodářským orgánem stanovena. 
V okolí vodního toku Říka se vyskytuje území potenciálně ohrožené přívalovými dešti. V těchto 
plochách nejsou vymezovány zastavitelné plochy, je umožněno realizovat protipovodňová 
opatření. 
 Je dán požadavek udržovat průchodnost mostků při křížení komunikací s vodotečí kde je 
propustnost ohrožena.  
 
D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč 
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 
 
Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí nebylo požadováno. 
 
 
E. Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
Zábor půdy z PUPFL pro zastavitelnou plochu: 
Číslo 
loka- 
lity 

 
Funkční využití 

 
Plocha 
(ha) 

 
Poloha vůči 
ZÚO 

   uvnitř mimo 
L01 
 

plochy dopravní 
infrastruktury 
silniční 

0,01 x  

 
Zdůvodění záboru PUPFL: 
Plocha lesního pozemku se nachází v zastavěném území, v centrální části obce Lazníky. Je třeba 
část této plochy vymezit jako předpokládaný zábor ZPF z důvodu potřeby rozšíření koridoru 
komunikace - silnice III. třídy. V předmětném úseku je silniční zatáčka navazující na křižovatku, 
dopravní situace je nepřehledná a při stávajících šířkových poměrech zde nelze v rámci 
komunikace vyčlenit chodník. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců je ale toto opatření 
nezbytné, je proto navrženo rozšíření dopravního prostoru na stranu s lesním pozemkem, 
lemovaných opěrnou stěnou ve špatném technickém stavu. Na protilehlé straně silnice není 
rozšíření bez asanace obytného objektu možné. Navržené řešené proto považujeme za invariantní 
a jednoznačné. 
 



                                                                                                                                                                                  ÚP Lazníky  
                                                                                                                                      II.Odůvodnění územního plánu 

 

 
                                                                      II/  53 

Zábor půdy ze ZPF pro zastavitelné plochy(mimo ZÚO) a plochy přestaveb (uvnitř ZÚO) : 
 
Číslo 
loka- 
lity  

Číslo 
zasta-
vitel-
né 
plo-
chy 

 
Funkční využití 

 
Plocha 
(ha) 

 
Poloha 
vůči 
ZÚO 

 
Kultura 

 
BPEJ 
 

Stupně 
tříd 
ochrany 

z toho 
zábor 
pův. 
ÚPO*) 
(ha) 

z toho 
zábor 
nový 
návrh**) 
(ha) 

001 
 

Z1 plochy výroby a 
skladování - 
zemědělská výroba 

1,49 mimo Orná p. 3.44.00 
 

III 
 

 1,49 

002 
 

Z2 plochy bydlení v 
rodinných domech 
- venkovské 

0,52 mimo Zahrada, 
orná p. 

3.14.00 II  0,52 

003 
 

Z3 plochy bydlení v 
rodinných domech 
- venkovské 

1,00 mimo Orná p. 
 

3.11.00 
3.14.00 

II 
II 

 1,00 

004 
 

Z4 plochy bydlení v 
rodinných domech 
- venkovské, 
plochy veřejných 
prostranství 

1,23 mimo Orná p., 
zahrada 
 

3.11.00 
3.44.00 

II 
III 
 

1,19 
 

0,04 

Z5a plochy bydlení v 
rodinných domech 
- venkovské, 
plochy veřejné 
zeleně 

1,15 mimo Orná p.,  
zahrada 

3.44.00 
3.46.10 

III 
IV 

0,10 1,05 005 

Z5b plochy bydlení v 
rodinných domech 
- venkovské, 
plochy veřejné 
zeleně 

1,47 mimo Orná p.,  
zahrada 

3.44.00 
3.46.10 

III 
IV 

0,24 1,23 

006 Z6 plochy bydlení v 
rodinných domech 
- venkovské 

1,20 mimo Orná p., 
zahrada  

3.46.10 
3.38.16 

IV 
V 

 1,20 

007 
 

Z7 plochy bydlení v 
rodinných domech 
- venkovské 

1,02 mimo Trvalý 
travní 
porost 

3.26.14 
3.26.51 
 

IV 
IV 

 1,02 

008 Z8 plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

0,40 mimo Zahrada 
 

3.41.77 
 

V 
 

 0,40 

009 
 

Z9 plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

0,38 mimo Zahrada  3.41.77 
 

V  0,38 

010 Z10 plochy veřejných 
prostranství 

0,13 mimo Orná p., 
zahrada 

3.11.00 
3.14.00 

II 
II 

 0,13 

011 Z11 plochy veřejných 
prostranství 

0,38 mimo Orná p., 
zahrada 

3.44.00 
3.46.10 

III 
IV  

 0,38 

012 Z12 plochy veřejných 
prostranství 

0,05 mimo Trvalý 
travní 
porost, 
orná 
půda 
 

3.26.14 
3.26.51 
3.38.16 

IV 
IV 
V 

 0,05 

013 Z13 plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

0,35 mimo Trvalý 
travní 
porost 
 

3.26.41 
3.41.67 

IV 
V 

 0,35 
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014 Z14 plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

0,17 mimo Zahrada 3.14.10 III  0,17 

015 Z15 plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

0,24 mimo Orná p., 
zahrada 

3.14.10 III  0,24 

016 P1 plochy veřejných 
prostranství 

0,02 uvnitř Orná p., 
zahrada, 
t.t. porost

3.38.16 V  0,02 

017 Z17, 
P2 

plochy veřejných 
prostranství 

0,17 
 
(z toho 
0,08 
uvnitř 
ZÚO) 

uvnitř, 
část 
mimo 

Orná p., 
zahrada 

3.11.00 
3.14.00 

II 
II 

 0,13 

018 Z21 plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

0,08 mimo Zahrada, 
trv. trav. 
porost 

3.14.10 
3.58.00 

III 
II 

 0,08 

019 Z19 plochy veřejných 
prostranství - 
veřejná zeleň 

0,43 mimo Zahrada 3.46.12 
3.46.14 
3.46.51 

IV 
IV 
IV 

 0,43 

*): Lokalita již byla navržena v předchozí platné ÚPD, kde byl odsouhlasen zábor ZPF v 
uvedeném rozsahu 
**): Nově nárokovaný rozsah záboru ZPF v dané lokalitě, navržený tímto územním plánem 
 
 
Zábor půdy ze ZPF pro plochy pro změny v krajině (nejsou vymezeny jako zastavitelné): 
 
Číslo 
loka- 
lity  

Číslo 
plo-
chy 
změn 
v 
kraji-
ně 

 
Funkční využití 

 
Plocha 
(ha) 

 
Poloha 
vůči 
ZÚO 

 
Kultura 

 
BPEJ 
 

Stupně 
tříd 
ochrany 

101 
 

K1 plochy zeleně 
ochranné a 
izolační 

0,48 mimo Orná p. 3.26.41 
3.14.00 
3.14.10 

IV 
II 
III 

102 
 

K2 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,12 mimo Orná p. 3.46.10 
3.38.16 

IV 
V 

103 
 

K3 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,13 mimo Orná p. 
 

3.46.10 
3.46.13 

IV 
IVI 

104 
 

K4 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,90 mimo Orná p., 
cmelnice 
 

3.11.00 
3.44.00 

II 
III 
 

105 K5 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,16 mimo Orná p. 
 

3.11.00 
 

II 

106 K6 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,21 mimo Trvalý 
travní 
porost, 
zahrada  
 

3.14.10 
3.58.00 

III 
II 

107 
 

K7 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,13 mimo Orná p. 
 

3.14.10 
 

III 
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108 K8 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru  

0,12 mimo Orná p. 
 

3.14.00 
3.14.10 
 

II 
III 
 

109 
 

K9 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,14 mimo Orná p. 
 

3.26.41 
3.41.67 
 

IV 
V 

110 K10 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,12 mimo Orná p. 3.26.41 
3.26.14 

IV 
IV 

111 K11 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,14 mimo Orná p., 
 

3.26.41 
3.26.14 

IV 
IV 

112 K12 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,37  
 

mimo  Orná p. 
 

3.14.00 
3.37.16 

II 
V 
 

113 K13 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,11 mimo Orná p. 
 

5.27.51 
5.27.14 

IV 
V 

114 K14 plochy zeleně 
přírodního 
charakteru 

0,05 mimo Orná p. 
 

5.27.14 V 

115 K15 plochy zeleně 
soukromé a 
vyhrazené 

0,71 mimo Orná p. 3.14.00 
3.11.00 

II 
II 

 
Celková bilance 
Předpokládaný (nově navržený) trvalý zábor ZPF pro zastavitelné plochy: 
Na plochách ZPF celkem  11,83 ha 
z toho: 
plochy výroby a skladování - zemědělská výroba  1,49 ha 
plochy bydlení v rodinných domech - venkovské                 7,54 ha 
plochy staveb pro rodinnou rekreaci    1,62ha    
plochy veřejných prostranství    0,75 ha (z toho 0,10 ha v ZÚO) 
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň  0,43 ha 
 
Z celkové bilance 11,83 ha byla výměra 1,53ha součástí předpokládáných (odsouhlasených 
) záborů ZPF v předchozí platné ÚPD, nově navržené plochy jsou v celkovém rozsahu 
10,30ha. 
 
Předpokládaný (nově navržený) trvalý zábor ZPF pro plochy, pro změny v krajině: 
Na plochách ZPF celkem  3,89 ha 
 
 
Zásady záboru ZPF pro plochy s rozdílným způsobem využití ÚP Lazníky : 
- je snaha minimalizovat trvalé zábory půdy  
-  trvalé zábory půdy pro bydlení  jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce, 
rozvoj obce je podporován v lokalitách, které byly vymezeny předchozí ÚPD a v návaznosti na 
ně, v lokalitách, kde již zástavba na základě předchozí ÚPD započala a je zde dobře dosažitelná 
technická a dopravní infrastruktura  
-  přednostně jsou plochy pro zástavbu pro bydlení vymezeny v lokalitách nižší bonity, 
výjimkou je lokalita v jižní části obce, kde jsou pozemky pro bydlení (v omezeném rozsahu) 
vymezeny i na hodnotnějších půdách, protože se jedná o pozemky navazující na stávající 
zástavbu shodného charakteru, vytvářející kompaktní tvar zástavby obce. Část předmětných 
parcel je vymezena jako nezastavitelná - plochy pro zeleň 
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-  plochy výroby a skladování jsou nově vymezeny na základě konkrétního požadavku, je je 
upřednostněna podpora zemědělství v tomto areálu, vzdáleném obytné zástavbě, oproti 
stávajícímu areálu ZD v jižní části ZÚO Lazníky. 
- plochy pro rodinnou rekreaci jsou vymezeny v "prolukách" stávajících zahrádkových - 
chatových osad a v pozemcích dlouhodobě využívaných pro rodinnou rekreaci (např. jako 
zahrádky) 
- navržené plochy pro veřejná prostranství jsou vymezeny jako koridory pro zpřístupnění 
zastavitelných lokalit a tak pro realizaci chodníků podél průjezdných úseků silnic v zastavěném 
území. 
-  plocha veřejné zeleně je navržena v ploše nedostatečně rekultivované skládky -  je  
navržena jako plocha pro rekultivaci. 
-  plochy změn v krajině jsou vymezeny zejména pro možnost realizace interakčních prvků 
v krajině, které mají výrazný význam i z hlediska  omezení větné i vodní eroze půdy 

 -  v dohodě s orgánem ochrany půd bude rozhodnuto o využití případných přebytků půd 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby  
a jejich předpokládaném porušení 
Na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům částečně mohou nacházet objekty meliorací, 
je třeba stav a polohu těchto zařízení před realizací záměrů upřesnit a uzpůsobit zjištěným 
skutečnostem konkrétní záměry. Plochy pro změny v krajině  (zeleň přírodního charakteru K4) - 
se dotýkají okraje pozemků chmelnic a bude třeba konkrétním projektem navrhnout řešení 
výsadby zeleně  s ohledem na existenci konstrukcí chmelnic. 
Jiné stavby a objekty zemědělské prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, se v rozvojových 
lokalitách nevyskytují, tudíž  při realizaci rozvojových cílů územního plánu nemůže dojít k jejich 
porušení. 
 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení se jeví jako výhodné z několika hledisek :  
-  navržené plochy jsou vymezeny v  návaznosti na zastavěné území  
-  navržené plochy doplňují kompaktní tvar obce 
-  navržené plochy odpovídají požadavkům rozvoj obce 
-   v k.ú. Lazníky nelze vymezit jiné návrhové plochy obdobného charakteru. 
Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení  jako jednoznačné.  
 
Části ploch záboru pro zastavitelné plochy v obci byly již návrhovými plochami předchozí platné 
ÚPD, byly již takto projednány a je respektována kontinuita ÚPD i v tomto územním plánu. 
 
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 
Pozemky vymezeného předpokládaného záboru ZPF se nacházejí v k.ú. Lazníky. 
 
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány v grafické části územního plánu . 
Plochy jsou vymezeny dle funkčního využití území - návrhových ploch na ZPF. Hranice 
pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.   
 
 


