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Změna č. 2  ÚP Lobodice je zpracována v rozsahu měněných částí Územního plánu Lobodice. 
V textové části jsou uvedeny kapitoly a v grafické části doloženy výkresy, kterých se změny 
dotýkají.  
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plánu Lobodice dotčeny a zůstávají v platnosti beze změny.  
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1. TEXTOVÁ ČÁST  
 
Územní plán Lobodice se Změnou č. 2 Územního plánu Lobodice mění takto:  
 
 
          1.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
 
1.  Na konci první věty se doplňuje tečka a za ní se vkládá nová věta:   

“Hranice zastavěného území je v lokalitách řešených Změnou č. 2 Územního plánu 
Lobodice aktualizována ke dni 30. 9. 2012. V grafické části je tato aktualizace bez 
projevu.“. 

 
 
 
          1.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 

ROZVOJE JEHO HODNOT 
 
 

1.2.1 Koncepce rozvoje území obce 
 
2.  V odstavci  3. se na konci za poslední větou vkládá nový text: 

„V oblasti odkanalizování obce jsou respektovány Zásady územního rozvoje  
Olomouckého kraje, vydané 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 dne 22. 4. 2011 
usnesením č. UZ/19/44/2011 formou opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, 
které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011.“. 

 
 
 
          1.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
 

1.3.1 Urbanistická koncepce 
 

3.  Podkapitola 3.6 včetně nadpisu nově zní: 

„3.6 Plochy pro technickou vybavenost 
Z hlediska návrhových ploch pro technickou infrastrukturu jsou vyvolány plošné nároky 
zejména na plochy pro budování objektů pro odkanalizování obce, případně ploch dalších 
zařízení technického vybavení. 
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Navrhuje se plocha pro čerpací stanici odpadních vod  

- návrhové plochy pro technickou vybavenost – T   
Lokalita Výměra 

pozemku (ha) 
   

1013-T 0,001  ČS 
1014-T 0,052 Základnová stanice GSM 
Celkem 0,053“    

 
 

1.3.2 Zastavitelné plochy 
 

Plochy zastavitelného území: 
4. V tabulce Ploch zastavitelného území se u plochy s pořadovým číslem 1013 ve sloupci 

označeném  3a  číslo „0,54“ nahrazuje číslem „0,001“. 
 

Stručná charakteristika návrhových ploch: 
5. Text „1013 - plocha technického vybavení – T, situované jihozápadní části od obce při 

navržené účelové komunikaci. Regulace pro danou plochu je dána : .T/1/s.  Plocha je 
určena pro umístění objektů a zařízení čistírny odpadních vod.“  
se nahrazuje textem 
„1013 - plocha pro technickou vybavenost – T je určena pro umístění objektu čerpací 
stanice navrhovaného systému odkanalizování obce.“.  

 
 
 
          1.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 
 
 6.  Podkapitola 1.4.3 včetně nadpisu nově zní: 

„1.4.3 Odkanalizování 
Odkanalizování obce Lobodice včetně místních částí Chrbov a Cvrčov se navrhuje 
oddílným kanalizačním systémem, s minimálním využitím stávající jednotné kanalizace 
v lokalitách, které nelze oddílným systémem odkanalizovat. Jedná se o 2 lokality v m. č. 
Lobodice a Cvrčov.  
V obci bude nově vybudována splašková kanalizace, kterou budou ze stávajících i 
navrhovaných ploch odváděny převážně splaškové odpadní vody. Je navržena 
kombinovaná stoková síť, tvořená gravitačními a tlakovými stokami s čerpacími stanicemi. 
Veškeré splaškové vody budou odvedeny propojem – tlakovou stokou přes navržený 
propoj z obce Oplocan, dále pak přes navrženou stokovou síť obce Polkovice a Uhřičice. 
Odpadní vody z těchto obcí budou společně přivedeny do Kojetína, kde se napojí do 
koncové větvě stávající stokové sítě s následným čistěním na ČOV Kojetín. 

Stávající jednotná kanalizace bude po vybudování splaškové kanalizace nadále využívána 
jako dešťová kanalizace a bude rozšířena k nově navrhovaným plochám.  

Dešťové vody v zastavěných a zastavitelných plochách budou v maximální možné míře  
zachycovány a vsakovány na vlastních pozemcích.“ 
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          1.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A 
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTÍ 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
1.7.1 Veřejně prospěšné stavby: 

 
7.  Podkapitola  B. včetně nadpisu nově zní: 

„B. Technická infrastruktura  
 
B1 – plocha pro umístění čerpací stanice  
• k.ú. Lobodice 
 
B2 – páteřní výtlak splaškových odpadních vod 
• k.ú. Lobodice 
 
B3 – kanalizace splašková 
• k.ú. Lobodice 
 
B4 – výtlak splaškových odpadních vod 
• k.ú. Lobodice 
 
B5 – čerpací stanice ostatní 
• k.ú. Lobodice“ 

 
 
 
          1.9 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY UZEMNÍHO 

PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NÍ PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
 
Počet listů textové části  :  8 listů 
 
Seznam výkresů grafické části: 

I.3.a   Výkres základního členění území     1: 5 000 
I.3.b.1   Hlavní výkres-urbanistická koncepce                                          1: 5 000 
I.3.b.4   Hlavní výkres-vodní hospodářství                                                  1: 2 500 
I.3.c   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1: 5 000 
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1.10 PŘÍLOHA Č. 1 – PLOCHY S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

 
Plochy s rozdílným způsobem využití 

 
8. V tabulce Plochy s rozdílným způsobem využití, Územní plán - Lobodice, Plochy 

technické infrastruktury se text „T   -  PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI (T)“ 
nahrazuje textem „T  -  PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST“. 
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II. ODŮVODNĚNÍ  
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TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - 
OBSAH 
 
 
 
 
1.A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 3 
 
1.B Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu   3 

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona                                6 

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 
odst. 3 stavebního zákona           6 

       3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 
odst. 3 stavebního zákona                                                                     7 

       4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona                   7 

 
1.C      Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení                                                                                               7 

 
1.D Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa     8 
 
1.E Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty   8 
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1. TEXTOVÁ ČÁST  
 
 
1.A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
 
Změna č. 2 je řešena v návaznosti na sousedící obce, navrhované řešení je koordinováno 
s jejich schválenými, příp. rozpracovanými ÚPD. Odkanalizování obce je řešeno tak, že 
veškeré splaškové vody budou odvedeny propojem - tlakovou stokou přes navržený propoj 
z obce Oplocan, dále pak přes navrženou stokovou síť obce Polkovice a Uhřičice. Odpadní 
vody z těchto obcí budou společně přivedeny do Kojetína, kde se napojí do koncové větvě 
stávající stokové sítě s následným čistěním na ČOV Kojetín. 
 
 
1.B   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  
 
Zastupitelstvo obce Lobodice v  souladu s platnou legislativou schválilo dne 14.12.2011 
pořízení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice, která řeší změnu způsobu odkanalizování 
obce. 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl vypracován návrh zadání změny územního 
plánu, který byl projednán dle příslušných ustanovení stavebního zákona a následně předložen 
ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce Lobodice dne 20.6.2012 schválilo 
Zadání změny č. 2 územního plánu Lobodice, které neobsahovalo požadavek na zpracování 
konceptu a na základě toho je návrh změny vypracován.  
Dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lobodice je zpracována v souladu se 
schváleným zadáním. Jednotlivé požadavky zadání lze považovat za splněné.  
 

ad A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších 
územních vztahů  

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR) schválené usnesením vlády č. 929 dne 
20.7.2009 nevyplývají pro řešení Změny č. 2 ÚP Lobodice žádné konkrétní požadavky. 

Z obecných požadavků na územně plánovací dokumentaci, stanovených v čl. (14)–(32) 
kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, se 
na řešení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice vztahuje požadavek formulovaný v článku 
(30) - Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 
v budoucnosti. Požadavek je návrhem změny respektován.  
 
Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR), vydaných Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením UZ/21/32/2008, ve znění aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
22.04.2011 usnesením č. UZ/19/44/2011, nevyplývají konkrétní požadavky pro řešení Změny 
č. 2 ÚP Lobodice. 
V ZÚR je obec Lobodice zařazena mezi vymezené další specifické oblasti: 

- pro území, ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální 
soudržnosti obyvatel území (jihozápadní část ORP Přerov), 
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- s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby nerostných surovin označené 
ST4. 

Platné ZÚR stanovují vycházet při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních 
plánech z  aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 
(PRVKOK). Vzhledem k prověřené potřebě odlišného řešení obec Lobodice požádala 
o aktualizaci PRVKOK a obdržela předběžný souhlas a příslib Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, že tato změna bude akceptovaná v nejbližší aktualizaci PRVKOK. 
Řešení změny územního plánu je v souladu s podmínkou stanovující v sídlech s méně jak 
10 000 ekvivalentními obyvateli upřednostnění jejich napojení na stávající větší ČOV nebo 
budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a tím 
vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod.  
 
Z hlediska požadavků vyplývajících ze širších územních vztahů je řešeno v kap 1.A textové 
části odůvodnění změny územního plánu. 

ad B. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
Řešením změny jsou respektovány limity využití území vyplývající pro řešené území 

z Územně analytických podkladů ORP Přerov, aktualizace 2010 (limity využití území – 
ochranná pásma silniční a železniční, ochranná a bezpečnostní pásma technické 
infrastruktury, chráněné ložiskové území Lobodice podzemního zásobníku zemního plynu a 
současně chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, CHOPAV – kvartér Moravy, 
stanovené záplavové území řeky Moravy, území zvláštní povodně pod vodním dílem – řešení 
změny přímo neovlivňují, jsou či budou zohledněny v podrobnějších stupních dokumentace). 

ad C. Požadavky na rozvoj území obce 

Požadavky na řešení rozvoje obce nebyly s ohledem na charakter navrhované změny 
uplatněny.  

ad D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území 
Navrhovaným řešením dochází ke změně využití plochy vymezené dle platného ÚP 

Lobodice pro technickou vybavenost – pro umístění ČOV na plochu zemědělské půdy a 
vymezení nové plochy pro technickou vybavenost pro čerpací stanici. 

Ad E.       Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
E.1. Dopravní infrastruktura 
Požadavky na řešení dopravy nebyly s ohledem na charakter navrhované změny uplatněny.  

E.2. Technická  infrastruktura 
Zásobování pitnou vodou 
Požadavky na řešení zásobování pitnou vodou nebyly s ohledem na charakter navrhované 

změny uplatněny.  

Odvádění a čištění odpadních vod 
Je navržena změna v koncepci odvádění a likvidace odpadních vod. V obci je navržen 

převážně oddílný kanalizační systém. Nově navržená splašková kanalizace bude odvádět 
splaškové vody. V lokalitách které nelze oddílně odkanalizovat bude využita stávající 
jednotná kanalizace.  
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Je navržena kombinovaná stoková síť, která bude tvořena gravitačními a tlakovými stokami 
s čerpacími stanicemi. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované 
stokové sítě na stávající ČOV v Kojetíně (společně s obcemi Oplocany, Polkovice a 
Uhřičice). Po vybudování splaškové kanalizace bude stávající jednotná kanalizace převedena 
na dešťovou a bude odvádět pouze dešťové odpadní vody.  
Změnou č. 2 se ruší návrh čistírny odpadních vod situované dle územního plánu v jihozápadní 
části obce. 

Energetika 
Požadavky na řešení energetiky nebyly s ohledem na charakter navrhované změny 

uplatněny.  

E.3. Občanská vybavenost 
Požadavky na občanské vybavení nebyly s ohledem na charakter navrhované změny 

uplatněny.  

E.4. Veřejná prostranství 
Požadavky na vymezení veřejných prostranství nebyly s ohledem na charakter navrhované 

změny uplatněny.  

ad F.      Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
Řešením změny jsou respektovány přírodní a historické hodnoty v území, není dotčena 

urbanistická struktura obce. Navrhované řešení je bez projevu ve vztahu k ochraně 
architektonických a urbanistických hodnot v území. 

ad G.    Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
a  asanace 

Změnou č. 2 se ruší vymezení veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury dle 
územního plánu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s možností uplatnění 
předkupního práva - plocha pro umístění čistírny odpadních vod v jihozápadní části obce a 
trasa pro umístění navrženého odtoku z ČOV do v.t. Valová.   
Nově se vymezují veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury – stoky splaškové 
kanalizace a čerpací stanice, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  
Nebyly vymezeny žádné stavby určené k asanaci. 

ad H.  Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů (například 
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) 

Požadavky nebyly s ohledem na charakter navrhované změny uplatněny. 

ad I.    Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů, zájmů a problémů 
v území 

Požadavky nebyly s ohledem na charakter navrhované změny uplatněny. 
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ad J.  Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce 
v rozvojové oblasti nebo ose 

Navrhovaným řešení se v důsledku změny koncepce odvádění a likvidace odpadních vod 
ruší vymezení zastavitelné plochy pro technickou vybavenost 1013-T – plocha pro umístění 
čistírny odpadních vod a současně se vymezuje nová zastavitelná plocha pro technickou 
vybavenost pod ozn. 1013-T – plocha pro čerpací stanici.  

ad K.   Požadavky na vymezení  ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií  

Požadavky nebyly uplatněny. 

ad L.    Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

Požadavky nebyly uplatněny. 

ad M.   Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání 
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Požadavek na vyhodnocení vlivů nebyl uplatněn. 

ad N.   Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na 
zpracování variant 

Požadavek na zpracování konceptu ani variant nebyl uplatněn. 
 

1.B.1. VYHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁLENÝM 
VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI 
K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 
STAVEBNÍHO ZÁKONA                                                          
 
Schválené Zadání změny č. 2 územního plánu Lobodice nestanovilo požadavek žádného 
variantního řešení. 
 

1.B.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ 
POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
Na základě výsledků projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lobodice nebylo potřeba 
pořídit nový návrh změny územního plánu, proto ani nebyl žádný návrh pokynů zpracován.  
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1.B.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 
§ 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
 
Při vydání Změny č. 2 Územního plánu nebylo postupováno podle ust. § 54 odst. 3 stavebního 
zákona.   
 

1.B.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S ROZHODNUTÍM 
O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A 
O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 
STAVEBNÍHO ZÁKONA                                              
 
Změna č. 2 Územního plánu Lobodice nebyla pořizována postupem podle ust. § 55 odst. 3 
stavebního zákona.   
 
 
1.C VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 
Použitá metodika 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu 
podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů,.§ 3 a přílohy 3 této 
vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních 
předpisů. 
 

Struktura půdního fondu v území 
Změnou č.2 se nemění. 
 

Bonitované půdně ekologické jednotky 
Změnou č.2  se nemění. 
 

Investice do půdy 
V lokalitě řešené změnou nebyly provedeny plošné investice do půdy.  
 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
Změnou č.2 není dotčeno. 
 
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 
Změnou č.2 není narušeno. 
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Opatření k zajištění ekologické stability 
Změnou č.2  se nemění. 
 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení  pro předmět řešení změnou č.2  
Navrhovaným řešením se vrací do ZPF plocha územním plánem navrhované ČOV : 
Lokalita T/1 – plocha o celkové rozloze 0,54 ha, určená pro vybudování čistírny odpadních 
vod jihozápadně od obce. Je tvořena ornou půdou ve III. a IV. třídě ochrany.  

Pod označením T/1 je změnou č.2 nově navržena plocha: 
Lokalita T/1 – plocha pro čerpací stanici je na ostatní ploše, proto nepodléhá záboru ZPF 
 

Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 
Změnou č. 2 dojde ke změně celkové výměry navrhovaných lokalit záboru ZPF z 25,07 ha 
na 24,53 ha.  
 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkce lesa 
Změnou č. 2 nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).  
 
 
1.D  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 
ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  
 
Změnou č. 2 Územního plánu Lobodice nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které 
by nebyly řešeny v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje. 
 
 
1.E KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY  
 

1.E.1  Odůvodnění vymezení zastavěného území (ad 1.1)  

Změnou č. 2 ÚP Lobodice bylo v lokalitách řešené změnou (plochy změn) aktualizováno 
zastavěné území ke dni 30.9.2012. Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně průběhu hranice 
vymezené dle ÚP Lobodice, je v grafické části tato aktualizace bez projevu. 
 

1.E.2  Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot (ad 1.2)  

V oblasti odkanalizování obce jsou respektovány ZÚR v platném znění. Z hlediska 
stanovených zásad je rozvedeno v kap. 1.B Vyhodnocení splnění požadavků zadání – ad A. 
textové části odůvodnění změny územního plánu.  
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1.E.3  Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně (ad 1.3)  

Navrhovaným řešením dochází v důsledku změny koncepce odvádění a likvidace odpadních 
vod ke změně plochy se způsobem využití plochy technické infrastruktury, funkční typ plochy 
pro technickou vybavenost, vymezené platným ÚP Lobodice pro umístění ČOV, na plochu 
zemědělské půdy, funkční typ plochy zemědělské půdy - bez rozlišení. Současně je vymezena 
nová plocha technické infrastruktury, funkční typ plochy pro technickou vybavenost pro 
umístění čerpací stanice velmi velké. Z hlediska vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití se jedná se o změnu z plochy rekreace, funkční typ ZS – plochy sídelní zeleně.  
Změnou č. 2 se ruší vymezení zastavitelné plochy pro technickou vybavenost pod ozn. 1013-
T – plocha pro umístění čistírny odpadních vod a současně se vymezuje nová zastavitelná 
plocha pro technickou vybavenost pod ozn. 1013-T – plocha pro čerpací stanici (velmi 
velkou). Hranice zastavitelné plochy je vymezena v grafické části změny ÚP. 

 

1.E.4  Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro 
její umisťování (ad 1.4)  

V platném Územním plánu Lobodice je navržen jednotný systém odkanalizování obce – 
navrhuje se dobudování systému jednotné kanalizace a umístění čistírny odpadních vod 
v jihozápadní části obce s vyústěním vyčištěných vod do Valové (je v souladu s PRVKOK).  
Nevyhovující technický stav stávajících stok má za následek velké množství protékajících 
balastních vod kanalizacemi, což by mělo negativní vliv na funkčnost mechanicko-biologické 
ČOV.  
Z tohoto důvodu obce Oplocany, Lobodice, Polkovice a Uhřičice přistoupily k záměru na 
vybudování propojené stokové sítě s odvedením odpadních vod na ČOV v Kojetíně.  
V obci Lobodice se Změnou č. 2 Územního plánu Lobodice na podkladě zpracované 
projektové dokumentace převážně navrhuje oddílný kanalizační systém. Nově navržená 
splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody. V lokalitách, které nelze oddílně 
odkanalizovat, bude využita stávající jednotná kanalizace. Jedná se o 2 lokality 
(odkanalizování ploch bydlení v m. č. Lobodice a Cvrčov), kde vzhledem k uspořádání 
stávajících inž. sítí nelze umístit novou splaškovou kanalizaci. Tyto stoky jsou nedávno 
rekonstruované a zůstanou jednotné. 
S ohledem na morfologii terénu nelze provést odkanalizování zcela gravitačně, proto je 
navržena kombinovaná stoková síť, která bude tvořena gravitačními a tlakovými stokami 
s čerpacími stanicemi. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované 
stokové sítě na stávající ČOV v Kojetíně (společně s obcemi Oplocany, Polkovice a 
Uhřičice). Po vybudování splaškové kanalizace bude stávající jednotná kanalizace převedena 
na dešťovou a bude odvádět pouze dešťové odpadní vody.  
K nově navrhovaným plochám bude rozšířena stávající kanalizace pro odvádění dešťových 
vod pouze z komunikací a přilehlých zpevněných ploch. Dešťové vody z pozemků 
nemovitostí, tzn. plochy střech, zpevněné plochy budou zachycovány a vsakovány na těchto 
pozemcích – formou vsaků a nádrží na dešťovou vodu. Vsakování dešťových vod na 
pozemcích pro bydlení bude řešeno dle vyhl. č. 501/2006 Sb. §21 a navrženo na základě 
geologických a hydrogeologických podmínek dané lokality. 
Změnou č. 2 se ruší návrh čistírny odpadních vod situované dle územního plánu v jihozápadní 
části obce. 
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Vzhledem k prověřené potřebě odlišného řešení obec Lobodice požádala o aktualizaci 
PRVKOK – viz kap. 1.B Vyhodnocení splnění požadavků zadání – ad A. textové části 
odůvodnění změny územního plánu. 

 

1.E.5  Odůvodnění 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 (ad 1.7)  

Změnou č. 2 se ruší vymezení veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury dle 
územního plánu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s možností uplatnění 
předkupního práva: 
- plocha pro umístění čistírny odpadních vod v jihozápadní části obce (plocha č. 1013).  
- trasa pro umístění navrženého odtoku z ČOV do v.t. Valová.  Součástí veřejně prospěšné 
stavby byl i koridor 8 m od osy navržené trasy na obě strany a dále všechny vyvolané stavby 
stavbou kanalizace. 
Nově se vymezují veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury B1–B5 – stoky splaškové 
kanalizace a čerpací stanice, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jsou 
vymezeny ve výkrese I.3.c. Nebyly vymezeny žádné stavby určené k asanaci. 

 

1.E.6  Odůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití (ad 1.10)  

V Příloze č. 1, stanovující podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, se 
v tabulce ploch technické infrastruktury opravuje formální chyba – název funkčního typu, 
který správně zní T  -  plochy pro technickou vybavenost, se tím uvádí do souladu s textovou 
částí, kap. 1.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (výšková 
regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách), a grafickou částí. 
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