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I. ÚVOD

Územní plán Křtomil byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon), ve znění v té době platných právních předpisů.

Pořizovatelem Územního plánu Křtomil byl Magistrát města Přerova, úřad obce s rozšířenou 
působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 
stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších právních předpisů, dále jen úřad 
územního plánování, který jako místně příslušný podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení 
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších právních předpisů, a věcně příslušný podle ust. § 6 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů pořizuje na žádost obcí ve 
svém správním obvodu jejich územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci.

Územní plán Křtomil vydalo Zastupitelstvo obce Křtomil dne 19.06.2009 formou opatření obecné 
povahy pod čj.: 125/2009, které nabylo účinnosti dne 22.07.2009. 

Územní plán řeší celé správní území obce Křtomil, které je tvořeno jedním katastrálním územím 
Křtomil o výměře 404 ha.

Podle ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů pořizovatel 
předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně 
nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 2009–2013 byl ve smyslu 
ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů projednán přiměřeně 
podle ust. § 47 odst. 1 až 4 a následně byl obdobně podle ust. § 47 odst. 5 tohoto zákona 
předložen Zastupitelstvu obce Křtomil, příslušnému dle ust. § 6 odst. 5 písm. e) a f) stavebního 
zákona ve znění pozdějších právních předpisů, k projednání a schválení.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 2009–2013 je zpracována podle 
ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních 
předpisů.
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II. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

KŘTOMIL V OBDOBÍ 2009–2013 

A.  VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ 
ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN 
(§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ

A.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu

A.1.A. Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území obce Křtomil bylo vymezeno k 31.08.2007 a je tvořeno jednou částí.

Bude prověřena potřeba aktualizace zastavěného území podle ust. § 58 stavebního zákona ve 
znění pozdějších právních předpisů a to zejména z hlediska zahrnutí stavebních proluk.

A.1.B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Podle Územního plánu Křtomil je hlavní funkcí v obci i nadále bydlení. Jedná se o malou obec, 
kde je základní urbanistická struktura dlouhodobě fixována, veškeré návrhové plochy pouze 
doplňují tuto strukturu a zlepšují kvalitu stávajícího bydlení. Územním plánem byly vymezeny
návrhové plochy bydlení, občanské vybavenosti pro sport a rekreaci, plochy veřejných 
prostranství a dále plochy dopravní a technické infrastruktury.

Územní plán vymezil koncepci a vytvořil podmínky pro zkvalitnění dopravní infrastruktury –
problematika přeložky trasy silnice II/150 byla upřesněna v souladu s územně plánovací 
dokumentací Olomouckého kraje a Zlínského kraje – pro její umístění byl vymezen koridor 
(trasování přeložky nebylo upřesněno žádnou podrobnější dokumentací ani studií). Územním 
plánem byla dále řešena koncepce technické infrastruktury a byly vytvořeny podmínky pro její 
zkvalitnění – koncepce vodního hospodářství byla navržena v souladu se schváleným Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. V řešeném území byl vymezen územní 
systém ekologické stability, byla navržena protierozní opatření, opatření pro zvyšování 
retenčních schopností území a navržena protipovodňová ochrana obce.

Potřeba změny koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot nevyplynula.

A.1.C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně

Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené 
zástavby typické pro tento region a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako 
souvisle urbanizovaný celek.  

Územní plán vymezil na území obce 14 zastavitelných ploch, s následujícím způsobem využití:

- plochy bydlení, typ BI – bydlení individuální (7 lokalit),

- plochy občanského vybavení, typ OS – plocha pro rekreaci a sport (1 plocha),

- P* – plochy veřejných prostranství (1 plocha),

- plochy dopravní infrastruktury, typ DS – plocha pro silniční dopravu (3 plochy),

- plochy technické infrastruktury, typ TV – plocha pro vodní hospodářství (2 plochy).

Územním plánem byly vymezeny 2 plochy přestavby:

- P* – plochy veřejných prostranství,

- plochy dopravní infrastruktury, typ DS – plocha pro silniční dopravu.

 Plochy bydlení

Kapacita ploch bydlení vymezených územním plánem byla dimenzována s rezervou z hlediska 
majetkoprávní dostupnosti pozemků (předpoklad umístění 51 RD). 
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Stavební činnost se v uplynulém období v obci soustřeďovala především ve stabilizovaných 
plochách bydlení, kde došlo k realizaci řady záměrů. V prolukách zastavěného území byla
dokončena výstavba 6 nových rodinných domů, další 3 rodinné domy jsou rozestavěny. Jinak se 
v zastavěném území uplatňovaly stavební úpravy stávajících rodinných domů v rámci 
stanovených podmínek pro využití ploch.

Nově vymezené plochy bydlení nebyly využity vůbec – v uplynulém období na nich nebyl
realizován žádný rodinný dům (viz níže uvedený tabulkový přehled návrhových ploch a jejich 
využití).  

 Plochy občanského vybavení

Stávající plochy občanského vybavení v obci byly stabilizovány, územním plánem byla navržena 
plocha rekreace a sportu v jižní části obce v blízkosti stávajícího areálu (předpoklad realizace 
volejbalového, nohejbalového hřiště, variantně tenisových kurtů, vč. parkoviště).  Tato plocha 
nebyla dosud využita.

 Plochy výroby a skladování

Stávající plocha výroby a skladování pro zemědělskou a lesnickou výrobu byla stabilizována, 
žádné nové plochy nebyly územním plánem navrženy.  

 Plochy veřejných prostranství

Nově byly v územním plánu vymezeny plochy veřejných prostranství v centrální části obce (pro 
vytvoření chybějícího reprezentativního prostoru) a u lokality bydlení Z9 (tvořící zázemí pro tuto 
plochu). Záměry nebyly dosud realizovány (pro záměr parčíku v centrální části obce byla
zpracována projektová dokumentace).

 Plochy dopravní infrastruktury

V řešeném území byly jako plochy pro silniční dopravu vymezeny koridor přeložky silnice II/150
a navržené místní a účelové komunikace vč. jejich úprav. Součástí ploch dopravní infrastruktury 
jsou chodníky i parkoviště a odstavné plochy, samostatné plochy sloužící pro parkování a 
odstavování vozidel v řešeném území nebyly navrženy.

V uplynulém období byly v obci realizovány pouze opravy místních komunikací a chodníků.
Navržené záměry dosud realizovány nebyly ani nebylo s jejich realizací započato.

 Plochy technické infrastruktury

Územním plánem byly navrženy nové plochy pro vodní hospodářství – pro umístění čistírny 
odpadních vod a pro rozšíření stávající čistírny odpadních vod.

Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených platným Územním plánem Křtomil a 
jejich využití:

Označení 
plochy

Způsob využití
(funkční typ)

Výměra 
plochy 
(ha)

Z toho 
využito  

(ha)

Poznámka
(plochy BI -

předpokl. počet RD)

Zastavitelné plochy
Plochy bydlení

Z2 BI – bydlení individuální 1,47 - 10
Z4 BI – bydlení individuální 0,70 - 4
Z5 BI – bydlení individuální 0,08 - 1
Z6 BI – bydlení individuální 0,08 - 3
Z8 BI – bydlení individuální 1,85 - 10
Z9 BI – bydlení individuální 1,78 13
Z11 BI – bydlení individuální 1,62 - 10

Plochy občanského vybavení
Z10 OS – plocha pro rekreaci a sport 0,48 -

Plochy veřejných prostranství
Z14 P* – plochy veřejných prostranství 0,10 -
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Plochy dopravní infrastruktury
Z1 DS – plocha pro silniční dopravu - koridor přeložky 

silnice II/150

Z7 DS – plocha pro silniční dopravu 0,48 -
Z13 DS – plocha pro silniční dopravu 0,04 -

Plochy technické infrastruktury
Z3 TV – plocha pro vodní hospodářství 0,01 - rozšíření ČOV 

Z12 TV – plocha pro vodní hospodářství 0,05 - nová ČOV

Plochy přestavby
Plochy veřejných prostranství

P1 P* – plochy veřejných prostranství 0,04 -
Plochy dopravní infrastruktury

P2 DS – plocha pro silniční dopravu 0,05 -

Nepředpokládá se vyřazení nevyužitých zastavitelných ploch z územního plánu ani změna 
způsobu jejich využití.

Sídelní zeleň je součástí ploch občanského vybavení, ploch pro rekreaci a sport a ploch 
veřejných prostranství.

A.1.D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Dopravní infrastruktura

V řešeném území byl zachován stávající dopravní skelet, zajišťující přiměřenou dopravní 
obsluhu území a nově byly vymezeny koridor přeložky silnice II/150, místní a účelové 
komunikace.

Územním plánem byla dále řešena návaznost na cyklotrasy v sousedních k. ú – na Rychlov 
(místní část Bystřice pod Hostýnem) návrhem propojení po navržené místní komunikaci, na 
Lipovou byla navržena po účelové komunikaci.

Navržené záměry dosud realizovány nebyly ani nebylo s jejich realizací započato.

Koncepce dopravní infrastruktury zůstane zachována.

Technická infrastruktura

Řešením územního plánu byly stávající systémy technické infrastruktury stabilizovány a bylo 
navrženo jejich rozšíření do návrhových lokalit (nových zastavitelných ploch), které nejsou 
situovány při stávajících trasách. V oblasti odvádění a likvidace odpadních vod bylo navrženo 
propojení stávajících stok, částečná rekonstrukce a dobudování stok nových, vč. čistíren 
odpadních vod – byly navrženy nové plochy pro umístění čistírny odpadních vod a pro rozšíření 
stávající čistírny odpadních vod

V uplynulém období bylo realizováno prodloužení kanalizace – stoka A. Ostatní záměry 
realizovány nebyly ani nebylo s jejich realizací započato. 

Koncepce řešení technické infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou, odvedení a 
likvidace odpadních vod, zásobování teplem, plynem, el. energií a nakládání s odpady zůstane 
zachována. 

Občanské vybavení

Stávající plochy občanského vybavení v obci byly stabilizovány, územním plánem vymezená 
plocha rekreace a sportu v jižní části obce nebyla dosud využita.

Veřejná prostranství

Stávající plochy veřejných prostranství byly stabilizovány, záměry v nově vymezených plochách 
veřejných prostranství v centrální části obce a u lokality bydlení Z9 nebyly dosud realizovány.

Potřeba změny koncepce veřejné infrastruktury nevyplynula.
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A.1.E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Realizace záměrů na plochách v nezastavěném území (plochy změn v krajině) nebyla
zaznamenána:

 Plochy vodní a vodohospodářské

Územní plán vymezil novou vodní plochu (rybník) jako opatření ke zvyšování retenční 
schopnosti území a protierozní opatření v lokalitě Podlesí. Záměr nebyl dosud realizován
(je zpracována projektová dokumentace).

 Plochy zemědělské, plochy lesní

Velkou část řešeného území (75 %) tvoří zemědělsky využívaná půda, ve východní, jižní a 
jihozápadní části katastru jsou situovány plochy lesů (lesy hospodářské zabírající cca 9 % 
rozlohy území obce). Struktura zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro plnění 
funkcí lesa je v řešeném území dlouhodobě stabilizována. Nové plochy těchto funkcí nebyly 
územním plánem navrženy. 

 Plochy smíšené nezastavěného území

Územní plán vymezil nové plochy krajinné zeleně – prvky územního systému ekologické 
stability.

V rámci zvyšování retenčních schopností území byla dále v lokalitě Podlesí navržena plocha 
suché nádrže – poldr. Záměr nebyl dosud realizován (je zpracována projektová dokumentace).

Potřeba změny koncepce uspořádání krajiny nevyplynula.

A.1.F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu (hlavního využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené územním plánem jsou 
dodržovány.

A.1.G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit

V uplynulém období byly realizovány veřejně prospěšné stavby resp. její část a asanace
vymezené územním plánem:

VT05 jednotná kanalizace – část

VA01 objekt p.č. 382

Dosud nebyly realizovány veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření:

Veřejně prospěšné stavby:
VD01 přeložka silnice II/150 
VD02 místní komunikace v lokalitách Z8 a Z9
VD03 místní komunikace k lokalitě Z10 a Z11
VD04 místní komunikace 
VD05 místní komunikace k ČOV
VT01 čistírna odpadních vod
VT02 rozšíření čistírny odpadních vod
VT03 splašková kanalizace
VT04 dešťová kanalizace
VT05 jednotná kanalizace
VT06 vodovodní řad
VT07 STL plynovod

Veřejně prospěšná opatření:
VU01 založení prvků ÚSES – BK 7/57 
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VR01 opatření ke zvyšování retenčních schopností území  - vodní plocha
VR02 opatření ke zvyšování retenčních schopností území – suchá nádrž 
VR03 opatření ke zvyšování retenčních schopností území - zatravňovací pás, příkop 

s hrázkou

A.1.H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které 
lze uplatnit předkupní právo

V uplynulém období nebyla realizována veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo:

Další veřejně prospěšná opatření:
PV01 veřejné prostranství
PV02 veřejné prostranství.

A.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán

 V době zpracování návrhu Územního plánu Křtomil i při vydání územního plánu byl 
posuzován jeho soulad s Politikou územního rozvoje České republiky, která byla schválena 
usnesením vlády České republiky č. 561 ze dne 17.5.2006, a která nestanovovala konkrétní 
úkoly pro územní plánování s dopadem na řešení Územního plánu Křtomil.

Po vydání Územního plánu Křtomil byla následně usnesením vlády České republiky č. 929 
ze dne 20.07.2009 schválena Politika územního rozvoje České republiky 2008. Z hlediska 
tohoto dokumentu nedošlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán
(mimo obecných požadavků na územně plánovací dokumentaci stanovených republikovými
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území).

Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 je 
uvedeno v kap. C.1. této zprávy.

 V době zpracování návrhu Územního plánu Křtomil resp. jeho úpravě i při vydání 
územního plánu byl posuzován jeho soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, 
vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 formou opatření obecné povahy 
pod čj.: KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, tj. v době projednávání návrhu územního plánu. 

Územní plán Křtomil už v době vydání nebyl se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
plně v souladu – a to z hlediska vymezení regionálního ÚSES (biocentrum RBC 160), návrhu 
odvádění a likvidace odpadních vod (který nevycházel plně z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje).

Po vydání Územního plánu Křtomil byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením ze dne 
22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011 vydána aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Aktualizací byl zmenšen rozsah regionálního 
biocentra RBC 160 (Ochozy), který již nezasahuje do řešeného území k. ú. Křtomil a tím 
odstraněn nesoulad mezi vymezením ÚSES v územně plánovací dokumentaci kraje a 
v územním plánu. Kromě respektování ochranného pásma produktovodu (vedeného 
v sousedním k. ú. Rychlov) pro Územní plán Křtomil z následné aktualizace zásad územního 
rozvoje nevyplývají další požadavky.

Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
v platném znění je uvedeno v kap. C.2. této zprávy.

 Dnem 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony (dále jen novela stavebního zákona). Podle jeho Čl. II 
Přechodná ustanovení, bodu 4., se části územně plánovací dokumentace, které nabytím 
účinnosti novely stavebního zákona nemohou být její součástí, nepoužijí a při nejbližší 
aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny. 

Z Územního plánu Křtomil je nutné po prověření případně vypustit podrobnosti, které nesmí 
územní plán osahovat podle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
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předpisů (tj. podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím).

A.3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území

Lze konstatovat, že území se vyvíjí v souladu s předpoklady zakotvenými v územním plánu a 
v souladu s předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatelstva. Zásadní negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny. Územní 
rozvoj obce, který není nepřiměřený její velikosti a počtu obyvatel, neohrozil přírodní, krajinné 
ani kulturní hodnoty území, ani nedošlo k ohrožení principů sociální soudržnosti a ochrany 
veřejného zdraví. Dále je rozvedeno v následující kapitole B. 

B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Územně analytické podklady ORP Přerov byly v souladu s ust. § 26–29 stavebního zákona
ve znění pozdějších právních předpisů pořízeny k 30.11.2008, tj. v době projednání návrhu
Územního plánu Křtomil, a tudíž nemohly být při jeho zpracování resp. úpravě (červenec 2008) 
zohledněny. Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) ORP Přerov jsou aktualizovány
průběžně, jejich druhá úplná aktualizace byla pořízena ke dni 31.12.2012.

Rozbor udržitelného rozvoje území: 

Dle SWOT analýzy, vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území a 
určení problémů pro řešení v územně plánovací dokumentaci – závěrů podrobné SWOT analýzy 
obce Křtomil je hodnocen jako příznivý sociální pilíř, což vyplývá z demografického vývoje 
(přírůstek obyvatel), z dobré vybavenosti území technickou infrastrukturou, blízkosti 
pracovištního centra a vyšší občanské vybavenosti; jako slabé jsou hodnoceny pilíře přírodní, 
což vyplývá z nízké diverzity krajiny (koeficient ekologické stability KES 0,22), rozsáhlé plochy 
zemědělské půdy náchylné k větrné a vodní erozi, převážně agrární krajiny, a ekonomický, což 
vyplývá z vysoké nezaměstnanosti a nízkého počtu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel.

Správní území obce Křtomil je dle grafického znázornění ve schématu „Vyhodnocení 
vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území“ hodnoceno stupněm 3c.

Dřevohosticko (jako specificky vybrané území ORP Přerov zahrnující mj. obec Křtomil), oblast 
okolo Dřevohostic náležící do etnografické oblasti nazývané Záhoří, je dopravně obsloužena 
pouze silniční dopravou. Okolí Dřevohostic je významné z přírodního hlediska. Obce mají silnou 
vazbu na Přerov, částečně je spádovost do Bystřice pod Hostýnem. Jedním ze zásadních 
problémů celého území je relativně vysoká nezaměstnanost, která se projevuje v hodnocení 
především u malých obcí. V rámci řešení vyváženosti územních podmínek oblasti je nutno 
provádět opatření u všech tří pilířů. 

Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci obce Křtomil dle ÚAP: 

Ze SWOT analýzy, vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a grafické části ÚAP – Výkresu 
problémů pro území obce Křtomil vyplývá následující výčet problémů k řešení v územním plánu:

Nadmístní problém:

 řešení protipovodňové ochrany obce.

       Místní problémy:

 řešit problematiku rozlivu vodoteče (ohrožení lokality Dolní konec při hranici s k.ú. Lipová),

 prověřit možnosti řešení nedostatku ploch pro podnikání,

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – územní systém ekologické stability (dále jen 
ÚSES),
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 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy (v lokalitě 
Březí jižně od zastavěného území),

 řešit nesoulad vymezeného ÚSES v ÚPD a ZÚR OK (jižní část řešeného území).

Problémy řešení protipovodňové ochrany obce a tím částečně problematika rozlivu vodoteče
jsou v Územním plánu Křtomil řešeny návrhem protipovodňových opatření – zvýšením zdí koryta 
a návrhem ochranných zdí. 

Problematika zvyšování stability krajiny – USES byla již v územním plánu řešena návrhem 
lokálního ÚSES, kterým je zároveň částečně řešena protierozní ochrana.

Nesoulad mezi vymezením prvku ÚSES – regionálního biocentra RBC 160 Ochozy v Územním 
plánu Křtomil a Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje byl vyřešen v rámci Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje – RBC 160 Ochozy již nezasahuje do
katastrálního území Křtomil.

Problémy prověření možnosti řešení nedostatku ploch pro podnikání, prověření a případné 
stanovení opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy a s tím související problematiku 
ohrožení zastavěného území rozlivem vodoteče je potřeba adekvátním způsobem řešit v rámci 
změny územního plánu.

Kromě výše uvedených problémů z ÚAP ORP Přerov vyplývá a je územním plánem řešeno 
následující:

- zohlednění hodnot území – kromě hodnot přírodních a kulturních, které jsou zároveň limity 
využití území, i dalších hodnot kulturních (objekty a zařízení v památkovém zájmu),

- jsou zapracovány záměry v řešeném území, zejm. návrh přeložky silnice II/150,

- limity využití území jsou v územním plánu uplatněny a respektovány s ohledem na datum 
jeho zpracování, proto bude nutné tyto po prověření aktualizovat resp. chybějící limity 
doplnit v rámci změny územního plánu (jedná se ochranná pásma produktovodu, lesa, 
venkovního vedení elektrické sítě VN).

C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

C.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením 
vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. 

Územní plán Křtomil způsobem a v míře dané charakterem předmětného území respektuje a 
snaží se naplnit rámcové požadavky na územně plánovací dokumentaci, stanovené v čl. (14)–
(32) kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
(které navázaly na republikové priority stanovené v Politice územního rozvoje České republiky, 
čl. 16–29), jmenovitě prioritu čl. (26), kdy vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území 
bylo náležitě odůvodněno.

Řešené území obce Křtomil se nenachází v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické 
oblasti republikového významu.

Z hlediska vymezených ploch dopravní a technické infrastruktury nestanovuje PÚR ČR 
konkrétní úkoly pro územní plánování s dopadem na řešení Územního plánu Křtomil.

C.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) vydaných Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné 
povahy pod čj.: KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274 ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 
28400/2011 pro Územní plán Křtomil vyplývají požadavky na respektování:
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 zohlednění priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území –
územní plán způsobem a v míře dané charakterem předmětného území respektuje a snaží se 
naplnit obecné požadavky na územně plánovací dokumentaci (stanovené v kap. A.1.),

 zařazení obce Křtomil mimo rozvojové osy, rozvojové a specifické oblasti,

 koncepce rozvoje základní komunikační sítě tj. akceptování významného tahu 
nadregionálního významu – silnice II/150 (Valašské Meziříčí – Bystřice p. H.) a hájení 
koridoru pro návrh přeložky na tomto tahu – II/150 – Želatovice – Křtomil – územní plán 
koridor pro umístění přeložky zpřesňuje (zmenšuje),

 při návrhu zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod vycházet 
z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schváleného 
Plánu oblasti povodí Moravy – koncepce odvádění a likvidace odpadních vod 
stanovená Územním plánem Křtomil vychází pouze částečně z dílčího řešení navrhovaného 
v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a kromě nové čistírny odpadních 
vod pod obcí (likvidace odpadních vod z levobřežní strany obce) navrhuje rozšíření stávající 
malé čistírny odpadních vod v západní části obce (likvidace odpadních vod z pravobřežní 
strany obce),

 koncepce zásobování elektrickou energií tj. respektování zařízení a liniových staveb 
nadmístního významu elektrizační soustavy s jejich ochrannými pásmy – stávající vedení 
distribuční sítě 110 kV – řešení územního plánu stávající vedení respektuje,

 vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES – ochranná zóna nadregionálního 
biokoridoru K 151 (zasahující severozápadní část řešeného území) – územní plán respektuje,

 závazných regulativů Územní studie na umisťování větrných elektráren na území 
Olomouckého kraje – územní plán plochy pro umisťování větrných elektráren nenavrhuje,

 začlenění obce do krajinného celku J. skupina Valašské Podbeskydí – územní plán 
respektuje základní zásady stanovené pro daný krajinný celek,

 vymezení veřejně prospěšných staveb, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

- veřejně prospěšná stavba D18 II/150 Křtomil, přeložka (napojení přeložky na stávající 
trasu) – územním plán vymezuje jako veřejně prospěšnou stavbu ve vymezeném 
koridoru: ozn. VD01 – přeložka silnice II/150,

 požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména respektování požadavků na koordinaci 
protipovodňové ochrany území – vč. respektování požadavku na suchou nádrž VN Podlesí –
Křtomil – územní plán je zpracován v souladu s těmito požadavky.

Záměry vyplývající ze ZÚR OK jsou v řešení Územního plánu Křtomil respektovány a 
zapracovány. 

Z hlediska jevů ZÚR OK, jejichž ochrana v území vyplývá z platných právních předpisů a 
rozhodnutí, není v Územním plánu Křtomil vyznačeno ochranné pásmo produktovodu (plocha 
se zvláštním režimem). 

D.  PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
PODLE UST. §  55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

D.1. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy

Souhrn využití navrhovaných ploch znázorňuje tabulka v kap. A.1. (Přehled zastavitelných ploch 
a ploch přestavby vymezených platným Územním plánem Křtomil a jejich využití). Tabulkový 
přehled ukazuje, že k využívání zastavitelných ploch v řešeném území vůbec nedochází.

Zůstává nevyužito 7,58 ha, tj. 100 % zastavitelných ploch bydlení. V obci je zájem o bydlení –
v uplynulém období byla dokončena výstavba 6 rodinných domů v prolukách v zastavěném 
území (další 3 rodinné domy jsou rozestavěny). Rozsah provedené zástavby není nepřiměřený 
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a předpokládaný demografický vývoj obce Křtomil (443 obyvatel k 31.12.2012) nedoznal 
s ohledem na nabídku pozemků takových změn, že by bylo třeba provést nové bilance potřeby
navržených ploch pro bydlení.

Rovněž vymezené zastavitelné plochy rekreace a sportu a veřejných prostranství nebyly dosud 
využity.

D.2. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

Z hlediska jejich využívání je v Územním plánu Křtomil vymezen dostatečný rozsah 
zastavitelných ploch bydlení zajišťujících rozvoj obce.

Již v průběhu řízení o Územním plánu Křtomil však byly vlastníky pozemků uplatněny 
požadavky na zařazení pozemků p. č. 506, 505/5 (původní parcela PK 1296), 505/6 (původní 
parcela PK 1295), 505/7 (původní parcela PK 1297) a 505/8 (původní parcela PK 1298/1) do 
ploch bydlení, tj. požadavky na vymezení nové zastavitelné plochy ve východní části obce. Tyto 
požadavky nebyly akceptovány s tím, že budou komplexně prověřeny případnou následnou 
změnou územního plánu (prokázání nezbytnosti dalších ploch pro bydlení vzhledem k rozsahu 
navržených ploch pro tento účel; koncepčnost řešení – požadavek byl vznesen pouze na 
vlastnické pozemky se vznikem zbytkových plochy zemědělské půdy).

Jedním z problémů vyplývajících z ÚAP ORP Přerov k řešení v územním plánu je dále prověření
možnosti řešení nedostatku ploch pro podnikání. 

Jiné požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch bydlení či jiných funkcí nebyly během 
uplatňování územního plánu zaznamenány.

Na základě zájmu vlastníků pozemků a z ÚAP ORP vyplývajícího problému budou změnou
územního plánu prověřeny možnosti vymezení nových zastavitelných ploch podle ust. § 55 
odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů – pro bydlení a podnikatelské 
aktivity. Přitom nové zastavitelné plochy pro bydlení lze vymezit pouze za předpokladu 
vypuštění stejného rozsahu ploch pro tento účel již vymezených v územním plánu.

E. POKYNY   PRO    ZPRACOVÁNÍ   NÁVRHU   ZMĚNY ÚZEMNÍHO  PLÁNU 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY

Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Křtomil jsou obsahově zpracovány
v souladu s ust. § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
právních předpisů, dle přílohy č. 6. 

Rozsah území řešeného změnou je dán rozlohou správního územím obce Křtomil, které tvoří
katastrální území Křtomil.

E.A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu 
k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Dle PÚR ČR není správní území obce Křtomil součástí žádné rozvojové osy, rozvojové oblasti 
ani specifické oblasti.

PÚR ČR nestanovuje žádné konkrétní úkoly pro územní plánování, mající dopad na řešení 
změny Územního plánu Křtomil. 

Z hlediska rámcových zásad stanovených stanovené v čl. (14)–(32) kap. 2 Republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území se na řešení změny vztahují 
priority: 
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(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice.... 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.... 

(20) ...Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability (ÚSES) a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny...

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území ( záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. ... Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v 
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech...

Návrhem řešení bude ověřeno dodržení těchto principů z hlediska požadované změny 
Územního plánu Křtomil. 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Dle ZÚR OK v platném znění není řešené území vymezeno jako součást rozvojové oblasti,
rozvojové osy ani specifické oblasti.

Předmět změny územního plánu není předmětem řešení v podrobnosti ZÚR OK v platném 
znění, nedotýká se ploch a koridorů nadmístního významu, a až na chybějící ochranné pásmo
produktovodu ani jiných hájených zájmů na úrovni této dokumentace.

Z priorit ZÚR OK v platném znění stanovených v kap. A.1. Stanovení priorit územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území se předmětu změny územního plánu s ohledem 
na její charakter a podrobnost týkají priority a stanovené zásady pro změny v území:

 priority v oblasti hospodářského rozvoje:
- vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:

- význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí,
- návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury,
- stanovené zásady na ochranu přírodních a kulturních hodnot území,

 priority v oblasti ochrany životního prostředí:
- priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:

- dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako 
jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) 
navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší 
kvality při respektování urbanistických principů a zásad;

- podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy 
způsobenými přívalovými srážkami.

Navrhované řešení bude respektovat zásady stanovené pro krajinný celek  J. – skupina Valašské 
Podbeskydí v kap A.6. ZÚR OK. 

Řešení změny územního plánu bude dále vycházet ze zásad uvedených v kap. A.8. Stanovení 
požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje 
sídelní struktury, které mají souvislost s předmětem změny, a bude zejména respektovat: 

 požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území: řešení změny bude respektovat
navrženou protipovodňovou ochranu v území,
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 požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a 
návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury:
- k zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení (zachovat ráz urbanistické 

struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní krajiny, a jejich vyváženost 
s požadovaným využitím území; stabilizovat osídlení venkovských oblastí s cílem zvýšení 
jejich obytné atraktivity, rozvoj perspektivních funkcí v území; podporovat polycentrický
rozvoje sídelní struktury s efektivní dělbou prací v území),

- k zajištění vyváženosti požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb 
v dimenzování návrhů na technickou infrastrukturu (změny v území provádět s ohledem na 
hospodárné využití zastavěného území; zohlednit podmínky zařazení obce v rozvojových 
oblastech, osách a specifických oblastech; návrh ploch pro novou bytovou výstavbu 
stanovit přiměřeně s ohledem na očekávanou koupěschopnou poptávku v území obce i 
spádového území a možnosti optimálního využití území; rozvoj obcí a sídel komplexně 
posuzovat jak s ohledem na politicky formulované záměry rozvoje, tak i na ostatní předpoklady 
rozvoje, limitované zejména podmínkami životního prostředí; při bilanční prognóze vývoje 
počtu obyvatel a bydlení vycházet z bilancí založených na uvedených hodnoceních; 
bilance a prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení zpracované v rámci územně 
analytických podkladů resp. doplňujících průzkumů a rozborů považovat za výchozí 
podklad pro stanovení reálného rozsahu nové bytové výstavby a pro vymezení nových 
zastavitelných území obce pro bydlení).

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 

Úkolem řešení změny Územního plánu Křtomil bude řešení problémů vyplývajících z ÚAP ORP 
Přerov v platném znění:

 prověření možnosti řešení nedostatku ploch pro podnikání na území obce,

 prověření a případně stanovení opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy v lokalitě 
Březí jižně od zastavěného území a pro řešení problematiky ohrožení zastavěného resp. 
zastavitelného území rozlivem vodoteče v lokalitě Dolní konec v západní části obce, při 
hranici s k.ú. Lipová.

Provedená SWOT analýza v ÚAP ORP Přerov, aktualizace 2012, vyhodnocuje v obci Křtomil
jako jedny ze silných stránek přírustek obyvatel v dlouhodobém vývoji a kladné migrační saldo, 
což by mohly být podpůrné argumenty pro řešení návrhu změny Územního plánu Křtomil, i když 
v příležitostech je uváděn dostatek návrhových ploch pro bydlení.

Jako slabé stránky území, které budou změnou řešeny, vyhodnocuje vodní erozi v některých 
částech území, omezené možnosti pro návrh dalších ploch bydlení, nízký počet podnikatelských 
subjektů na 1000 obyvatel, vysokou nezaměstnanost, min. pracovních příležitostí v obci, 
vysokou vyjížďku za prací. 

Navrhované řešení musí respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a 
správních rozhodnutí a zohlednit hodnoty území. Přitom bude vycházeno z ÚAP ORP Přerov 
v platném znění.

Limity využití území uplatněné v územním plánu budou po prověření aktualizovány resp. 
chybějící limity (jako ochranné pásmo produktovodu) budou doplněny.

DALŠÍ POŽADAVKY 

Z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje v platném znění nevyplývají na 
změnu Územního plánu Křtomil žádné konkrétní požadavky. 

Ve změně územního plánu budou zohledněny další koncepční rozvojové materiály a územně 
plánovací podklady Olomouckého kraje.

Pro řešení změny Územního plánu Křtomil nevyplývá z širších vztahů žádný požadavek (hranice 
s k.ú Rychlov se týká požadavek na doplnění chybějícího ochranného pásma produktovodu 
vedeného na k. ú. Rychlov – místní část sousedního města Bystřice pod Hostýnem). S ohledem
na charakter navrhované změny se nepředpokládá, že tato ovlivní širší vztahy v území.  
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Z důvodu dokončení digitalizace katastrální mapy (DKM platná od 23.12.2010) bude součástí
změny úprava (upřesnění) vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v rámci upřesnění 
hranic pozemků a všech souvisejících bilančních údajů.

E.A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

 Pro urbanistickou koncepci nevyplývají z PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP ORP 
Přerov v platném znění a širších vztahů v území žádné požadavky nad rámec požadavků 
vycházejících ze základní koncepce. 

 Vymezení zastavěného území bude prověřeno a případně aktualizováno podle ust. § 58 
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů a to zejména z hlediska zahrnutí 
stavebních proluk.

 Bude prověřena potřeba úpravy vymezení ploch s rozdílným způsobem využití na území 
obce resp. jejich členění v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 V textové části, kap. C.2. bude v tab. 1 Zastavitelné plochy vymezené územním plánem
doplněna chybějící zastavitelná plocha Z14 – plocha veřejných prostranství (oprava formální 
chyby).

 V lokalitě ve východní části obce (pozemky p. č. 506, 505/5, 505/6, 505/7 a 505/8) bude 
prověřena možnost změny využití plochy nacházející se mimo zastavěné území a 
zastavitelné plochy, která je z hlediska vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
součástí ploch Z – plochy zemědělské, na plochu zastavitelnou s využitím B – plochy 
bydlení.

Zastavitelná plocha bude vymezena za předpokladu vypuštění stejného rozsahu ploch pro 
bydlení vymezených v platném územním plánu.

 Na pozemcích p. č. 151, 152 a 153, které jsou vymezeny jako součást plochy se způsobem 
využití B – plochy bydlení, typ BI – bydlení individuální, bude prověřena možnost změny 
využití na typ BS – bydlení smíšené - bydlení a podnikatelské aktivity, příp. jinou vhodnou
plochu resp. typ s ohledem na obecný požadavek na prověření vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití.

 Bude prověřena možnost řešení nedostatku ploch pro podnikatelské aktivity na území obce
– prověřena potřeba a účelnost vymezení samostatných ploch či začlenění do jiných druhů 
ploch, stanovení podmínek umožňujících umístění staveb a zařízení podnikatelských aktivit 
na území obce. 

 Nové zastavitelné plochy budou případně vymezeny s ohledem na výsledek aktualizace 
zastavěného území. 

 Případné podmínky pro umisťování menších zařízení výroby a jiných podnikatelských aktivit 
v jiných plochách s rozdílným způsobem využití, budou stanoveny s ohledem na jejich vlivy 
na kvalitu bydlení.

 Podmínky prostorového uspořádání stanovené v kap. F. platného územního plánu budou 
prověřeny a případně budou vypuštěny podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu 
plánu nebo územním rozhodnutím.

 Dále budou podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, popř. podmínky 
prostorového uspořádání stanovené v kap. F. prověřeny z hlediska používaných pojmů –
budou doplněny definice pojmů, které nejsou definovány v jiných obecně platných 
předpisech či normách.
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E.A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

 Na koncepci veřejné infrastruktury nevyplývají z PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP 
ORP Přerov v platném znění a širších vztahů v území žádné požadavky nad rámec 
požadavků vycházejících ze základní koncepce. 

 S ohledem na charakter změny územního plánu se nepředpokládají požadavky na řešení 
změn ve stávající koncepci veřejné infrastruktury.

 Bude prověřeno vymezení koridoru přeložky silnice II/150 jako zastavitelné plochy (Z1 –
plocha dopravní infrastruktury DS – plocha pro silniční dopravu).

 Bude stanoven způsob napojení navržených zastavitelných ploch případně ploch přestavby 
na komunikační síť.

 V grafické části, výkrese č. I./2 Hlavní výkres bude doplněna chybějící část navrhované
místní komunikace v lokalitě Z8 (oprava formální chyby).

 Možnosti stávajících vedení technické infrastruktury budou vyhodnoceny s ohledem na 
vymezení zastavitelných ploch a podle potřeby bude navrženo jejích doplnění případně jiná 
opatření.

E.A.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

 Na koncepci uspořádání krajiny nejsou z PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP ORP 
Přerov v platném znění a širších vztahů v území kladeny žádné další požadavky nad rámec 
požadavků vycházejících ze základní koncepce.

 Bude preferováno umisťování zastavitelných ploch ve vazbě na zastavěné území a to 
v plochách s co nejméně rušivým projevem v krajině (s minimálním dopadem na krajinu a 
krajinný ráz). 

 Při návrhu vymezení zastavitelných ploch bude zohledněno záplavové území.

 Důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond budou vyhodnoceny a 
odůvodněny v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláškou MŽP ČR č.13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Změnou dotčená lokalita pro bydlení ve východní části katastrálního území se nachází 
v BPEJ 6.58.00, II. třídě ochrany ZPF.

 Bude prověřeno a případně budou stanovena opatření pro snížení rizika eroze zemědělské 
půdy (splachy) v lokalitě Březí jižně zastavěného území a ohrožení zastavěného resp.
zastavitelného území rozlivem vodoteče při přívalových deštích v lokalitě Dolní konec (při 
hranici s k. ú. Lipová). Návrh protierozních opatření bude řešen s projevem na úrovni 
územního plánu – podle potřeby budou vymezeny územní podmínky pro možnost jejich 
uplatnění.

 V kap. F. budou stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
prověřeny u všech ploch v nezastavěném území a budou výslovně vyloučeny stavby, 
zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů, které nelze v těchto plochách umisťovat.

E.B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na 
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit 

Vzhledem k charakteru změny se nepředpokládají. 
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E.C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění 
nebo předkupní právo 

 Nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření budou případně vymezeny po 
dohodě s obcí. Nutnost asanačních zásahů ve veřejném zájmu se nepředpokládá.

 Bude zrušeno vymezení předkupního práva pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní 
infrastruktury VD01 přeložka silnice II/150 (ve vymezeném koridoru pro její vedení). 

U této veřejně prospěšné stavby bude v popisu doplněno: včetně souvisejících staveb.

 Ostatní veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (kap. G.) i další veřejně prospěšné stavby
a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo (kap. H.), vymezené 
v územním plánu, budou prověřeny z hlediska potřebnosti a po dohodě s obcí bude 
případně jejich vymezení zrušeno. 

 U veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, bude odstraněn výčet dotčených pozemků. 

E.D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Bez požadavků vzhledem k charakteru změny územního plánu.

E.E. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Vzhledem k charakteru změny se požadavek na zpracování variant neuplatňuje. 

E.F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 

Návrh změny Územního plánu Křtomil bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění, a s dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, platnými v době jeho zpracování, v členění: 

I. Změna územního plánu 

Textová část bude obsahovat změnová ustanovení, kterými se mění textová část I. Územní plán 
Územního plánu Křtomil. 

Grafická část bude obsahovat zákres změn nad katastrální mapou v rozsahu výkresů: 

I./1 Výkres základního členění území, měř. 1:5 000, 

I./2 Hlavní výkres, měř. 1:5 000, 

I./3 Hlavní výkres – Koncepce technické infrastruktury, měř. 1:5 000, 

I./4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, měř. 1:5 000, 

II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část odůvodnění bude obsahovat zdůvodnění navrhovaného řešení v rozsahu přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

Grafická část odůvodnění bude obsahovat zákres změn v rozsahu výkresů:

II./1 Koordinační výkres, měř. 1:5 000, 

II./2 Koordinační výkres - výřez, měř. 1:5 000, 

II./3 Výkres širších vztahů, měř. 1:50 000, 
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II./4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, měř. 1:5 000. 

Výkresy grafické části budou zpracovány nad digitální katastrální mapou. 

Dokumentace bude upravena tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům metodiky MINIS 
Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS (verze 2.2, popř. jiná verze 
aktuální v době zpracování změny) doporučené Odborem strategického rozvoje kraje Krajského 
úřadu Olomouckého kraje.

Změna Územního plánu Křtomil bude předána: 

- pro účely projednání ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na CD nosiči se soubory ve 
formátu *pdf, 

- vydaná dokumentace v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a na CD nosiči: grafická část ve 
formátech *dgn a *pdf, textová část ve formátech *doc, *xls a *pdf.

Dokumentace bude odevzdána ve složce formátu A3, textové části v nerozebíratelných vazbách.

Dokumentace bude opatřena podpisem a autorizačním razítkem projektantů příslušných profesí.

V souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů bude 
vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání změny Územního plánu Křtomil.  

E.G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního 
plánu na udržitelný rozvoj území 

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se předběžně neuplatňuje, neboť se 
nepředpokládá, že by požadovaná změna mohla mít významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast (v řešeném území se nevyskytuje), a s ohledem na charakter změny 
(záměrů v území) není ani nezbytné ani účelné ji komplexně posuzovat z hlediska vlivů na 
životní prostředí. 

F.     POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY 
VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se předběžně neuplatňuje – viz kap. 
E.G. této zprávy. 

G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO

Požadavek na zpracování variant se vzhledem k charakteru změny neuplatňuje – viz kap. E.E. 
této zprávy. 

H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE
SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY A. AŽ D. VYPLYNE POTŘEBA 
ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ze skutečností uvedených v kap A.–D. této zprávy nevyplývá potřeba změny, která podstatně 
ovlivňuje koncepci územního plánu. Návrh na pořízení nového územního plánu se tedy nepodává.
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I.      POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE
VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY

Ve vyhodnocení uplatňování Územního plánu Křtomil nebyly negativní dopady na udržitelný 
rozvoj území zjištěny. 

J.      NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Křtomil od doby jeho vydání a také na 
základě vyhodnocení souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací uvedeného 
v kap. C.2. této zprávy není shledán žádný důvod či vznesen návrh na aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.


