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I. ÚVOD

Územní plán Lobodice 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 této 
územně plánovací dokumentace byl Obecní úřad Lobodice, zajišťující územně plánovací činnost 
na základě smlouvy s oprávněnou osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně 
plánovací činnosti.

Územní plán Lobodice vydalo Zastupitelstvo obce Lobodice dne 06.10.2008 formou opatření 
obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 21.10.2008. 

Územní plán řeší celé správní území obce Lobodice, které je tvořeno jedním katastrálním územím 
Lobodice o výměře 719 ha. Obec Lobodice se skládá ze tří místních částí: Lobodice, Chrbov a 
Cvrčov.

Zastupitelstvo obce Lobodice rozhodlo usnesením z 21. zasedání konaného dne 11.11.2009
o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lobodice, posléze však unesením z 11. zasedání 
konaného dne 18.04.2012 schválilo Zastupitelstvo obce Lobodice ukončení jejího pořizování.

Usnesením z 9. zasedání konaného dne 14.12.2011 schválilo Zastupitelstvo obce Lobodice  
v souladu s ust. § 44 odst. a) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů pořízení 
Změny č. 2 územního plánu Lobodice. Zastupitelstvo obce Lobodice současně tímto usnesením 
schválilo žádost obce Lobodice o pořizování změny příslušným úřadem územního plánování, 
tj. Magistrátem města Přerova.

Předmětem řešení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice je problematika odvádění a likvidace 
odpadních vod ve správním území obce Lobodice. Změna č. 2 územního plánu Lobodice byla 
vydána Zastupitelstvem obce Lobodice dne 20.06.2013 formou opatření obecné povahy.   

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. 

Zastupitelstvo obce Lobodice usnesením z 11. zasedání konaného dne 18.04.2012 schválilo
žádost obce Lobodice, že pořizovatelem zprávy o uplatňování Územního plánu Lobodice bude 
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, 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.
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II. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

LOBODICE V OBDOBÍ 2008–2012

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

Koncepce rozvoje obce, urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury, koncepce 
uspořádání krajiny 

Územní plán v obci Lobodice nepředpokládal masivní územní rozvoj, který by zásadně změnil 
stabilizovanou urbanistickou strukturu. Proto návrh rozvojových ploch vymezených v územním 
plánu tuto stávající urbanistickou strukturu respektuje a dále ji rozvíjí. Plochy zastavěného území 
jsou stabilizovány. 

Zásady urbanistického návrhu vycházely z potřeby stabilizovat a rozvíjet stávající funkce a hodnoty 
v území, a podporovat činnosti, které jsou dány změněnými společenskými podmínkami (výrobní 
služby, čistá výroba), dále stabilizovat a rozvíjet přírodní potenciál území.

Územní plán Lobodice navrhl rozvoj především dominantní funkce sídla – bydlení, a to jako 
bydlení venkovského typu či bydlení předměstského typu. Územní plán současně zohlednil
významnou sportovně rekreační aktivitu navrhovanou mimo řešené území (na sousedním 
k. ú. Tovačov) – uvažované rekreační využití tovačovských jezer, se kterou uvažoval při návrhu 
cyklistických stezek, ploch pro volnočasové aktivity obyvatel a v neposlední řadě i při návrhu ploch 
pro bydlení.

Územní plán vymezil na území obce celkem 14 ploch změn, z toho 13 zastavitelných ploch,
s následujícím způsobem využití:

- plochy bydlení, funkční typ BP – plochy předměstského bydlení (6 ploch),

- plochy rekreace, funkční typ RH – plochy pro sportovní a rekreační zařízení (2 plochy),

- plochy rekreace, funkční typ RI – plochy pro individuální rekreaci v zahrádkářských chatách
(1 plocha),

- plochy výroby a skladování, funkční typ VV – plochy pro výrobu (2 plochy),

- plochy smíšené výrobní, funkční typ SO – plochy smíšených aktivit (drobná výroba, služby, 
řemesla, s vyloučením bydlení) (1 plocha),

- plochy technické infrastruktury, funkční typ T – plochy pro technickou vybavenost (2 plochy),

a dále 1 plochu v zastavěném území se způsobem využití:

- plochy smíšené výrobní, funkční typ SO1 – plochy smíšených aktivit (drobná výroba, služby, 
řemesla, s možností bydlení).

Územním plánem nebyly vymezeny žádné plochy přestavby.

 Plochy bydlení

Kapacita ploch bydlení vymezených územním plánem byla dimenzována s rezervou z hlediska 
majetkoprávní dostupnosti pozemků, uvažované aktivity rekreačního využití tovačovských jezer –
mimo řešené území, avšak s předpokládaným dopadem na správní území Lobodic jak z hlediska 
rozvoje bydlení (výstavba rodinných domů zaměstnanci uvažované nadregionální aktivity) tak i 
z hlediska rozvoje sportovních aktivit a cyklistických stezek. Možnost dalšího rozvoje obce i po 
vyčerpání zastavitelných ploch bydlení ukazuje ještě plocha bydlení vymezená jako územní 
rezerva. 

Stavební činnost se v uplynulém období v obci soustřeďovala především ve stabilizovaných 
plochách bydlení a prolukách, kde došlo k realizaci řady záměrů. Byla zde uskutečněna výstavba 
2 nových rodinných domů, jinak se však spíše uplatňovaly stavební úpravy stávajících rodinných 
domů v rámci stanovených podmínek pro využití ploch.
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Nově vymezené plochy bydlení nebyly v podstatě vůbec využity – v uplynulém období na nich byl
realizován 1 rodinný dům (viz níže uvedený tabulkový přehled návrhových ploch a jejich využití).  

 Plochy občanského vybavení

Stávající plochy občanského vybavení v obci byly stabilizovány, žádné nové plochy nebyly
územním plánem navrženy.  

 Plochy rekreace

Nové plochy rekreace byly územní plánem vymezeny v návaznosti na stabilizované plochy této 
funkce. Jedná se o rozšíření stávajících ploch pro sportovní a rekreační zařízení – venkovního 
sportoviště (s objektem zázemí) a výletiště ve východní části obce. Nové plochy pro individuální 
rekreaci v zahrádkářských chatách byly navrženy v jihovýchodní části obce (v místní části Chrbov) 
v návaznosti na stávající plochu individuální rekreace a ohrázování obce. Tyto plochy rekreace 
nebyly dosud využity.

 Plochy výroby a skladování

Rozvojové plochy výroby byly vymezeny v návaznosti na stávající výrobní areál (plocha rozdělena 
vedením stávajícího a navrženého VTL plynovodu na dvě samostatné plochy). Plochy nebyly 
využity.

 Plochy smíšené výrobní

Územní plán vymezil novou plochu smíšených aktivit (drobná výroba, služby, řemesla,
s vyloučením bydlení). Možnost dalšího rozvoje obce po vyčerpání ploch naznačila výhledová 
plocha smíšených aktivit (územní rezerva) vymezená v návaznosti na navržené ohrázování obce.
K využití vymezené plochy dosud nedošlo. 

 Plochy dopravní infrastruktury

V řešeném území byly jako plochy pro dopravní stavby silniční vymezeny navržené místní a
účelové komunikace, chodníky a úpravy příp. přeložky stávajících místních komunikací a tras 
účelových komunikací. V řešeném území nebyly navrženy samostatné plochy pro dopravu sloužící 
pro parkování a odstavování vozidel. 

Územním plánem byly dále navrženy cyklistické trasy vč. systému nadregionálních tras. 

V uplynulém období byly v obci realizovány cyklistické trasy ve směru na Troubky a podél řeky 
Moravy směr Uhřičice (dále jen opravy místních komunikací a chodníků). Ostatní záměry dosud 
realizovány nebyly ani nebylo s jejich realizací započato.

Koncepce dopravní infrastruktury zůstane zachována.

 Plochy technické infrastruktury

Územním plánem byly navrženy nové plochy pro technickou vybavenost – pro umístění čistírny 
odpadních vod vč. nezbytného technického a technologického vybavení k jejímu provozu a pro
umístění základnová stanice GSM.

Řešením územního plánu byly stávající systémy technické infrastruktury stabilizovány a bylo 
navrženo jejich rozšíření do ploch územního rozvoje (nových zastavitelných ploch), přeložka 
přívodního vodovodního řadu v místě křížení s ohrázováním a nová trasa VTL plynovodu (severně 
od stávajícího areálu výroby).

V uplynulém období byla realizována základnová stanice GSM a vysokotlaký plynovod. Ostatní 
záměry dosud realizovány nebyly ani nebylo s jejich realizací započato.

V části odkanalizování navrhl platný územní plán dobudování systému jednotné kanalizace a 
umístění čistírny odpadních vod v jihozápadní části obce s vyústěním vyčištěných vod do Valové. 
Na základě rozhodnutí obce je pořizována Změna č. 2 Územního plánu Lobodice, jejímž 
předmětem řešení je změna koncepce odvádění a čištění odpadních vod spočívající ve 
vybudování splaškové kanalizace (převážně využití systému oddílné kanalizace) a odvedení 
odpadních vod z obce Lobodice a dále ze sousedních obcí Oplocany, Polkovice a Uhřičice na 
čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) v Kojetíně. Plocha vymezená dle platného Územního plánu
Lobodice pro ČOV bude vyřazena ze zastavitelných ploch. Pro tento záměr byla již zpracována 
projektová dokumentace.
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Koncepce řešení technické infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou, teplem, plynem, 
el. energií a nakládání s odpady zůstane zachována.

Přehled návrhových ploch vymezených platným Územním plánem Lobodice a jejich využití:

Označení 
plochy

Způsob využití
(funkční typ)

Výměra 
plochy 
(ha)

Z toho 
využito  

(ha)

Poznámka

Plochy bydlení
1001 BP –  plochy předměstského bydlení 0,49 - (v přípravě 1 RD)
1002 BP –  plochy předměstského bydlení 1,78 0,16 realizován 1 RD
1003 BP –  plochy předměstského bydlení 1,38 -
1004 BP –  plochy předměstského bydlení 0,93 -
1005 BP –  plochy předměstského bydlení 0,38 -
1015 BP –  plochy předměstského bydlení 0,92 -

Plochy rekreace
1010 RH – plochy pro sportovní a          

rekreační zařízení
0,26 -

1011 RH – plochy pro sportovní a          
rekreační zařízení

0,75 -

1012 RI  –  plochy pro individuální rekreaci 
v zahrádkářských chatách 

0,14 -

Plochy výroby a skladování
1007 VV – plochy pro výrobu 0,42 -
1008 VV – plochy pro výrobu 3,41 -

Plochy smíšené výrobní
1006 SO – plochy smíšených aktivit 

(drobná výroba, služby, řemesla, 
s vyloučením bydlení)

0,46 -

1009 SO1 – plochy smíšených aktivit 
(drobná výroba, služby, řemesla, 
s možností bydlení)

0,40 -

Plochy technické infrastruktury
1013 T – plochy pro technickou 

vybavenost
0,54 - plocha pro ČOV je 

předmětem řešení
změny č. 2 ÚP

1014 T – plochy pro technickou 
vybavenost

0,052 0,052 realizována 
základnová stanice

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

Realizace záměrů na ostatních plochách (plochy změn v krajině) nebyla zaznamenána. 

 Plochy přírodní

Jako plochy krajinné zeleně byly navrženy:
- prvky ÚSES,
- část mezihrází Mlýnského potoka, 
- prostor kolem Mlýnského potoka severně od hřiště.

Plocha rekreační krajinné zeleně umožňující zvýšit rekreační potenciál území byla navržena 
v návaznosti na mlýnský náhon a rozvojovou plochu rekreace nad hřištěm.

 Plochy vodní a vodohospodářské

Územní plán respektuje trasy vodních toků, žádné nové vodní plochy nebyly navrženy.

 Plochy specifické

V rámci návrhu protipovodňových opatření byly vymezeny plochy ohrázování obce.



7

 Plochy zemědělské, plochy lesní

Velkou část řešeného území (téměř dvě třetiny) tvoří zemědělsky využívaná půda, ve východní
části jsou situovány kompaktní plochy lesů (zabírající 20 % rozlohy území obce). Nové lesní plochy 
byly navrženy v enklávě uvnitř lesního komplexu a v nivě Moravy. 

Stanovení podmínek pro využití ploch

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

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

V uplynulém období nebyly realizovány žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná 
opatření vymezené územním plánem:

Veřejně prospěšné stavby:
A1 plocha pro místní obslužnou komunikaci v západní části obce (při ploše 1001, 1002), včetně 

navržených tras rozvodů inženýrských sítí v ploše dopravy – vodovod, NTL plynovod, rozvod 
el. energie NN, jednotná kanalizace

A2 plocha pro místní obslužnou komunikaci v západní části obce (při ploše 1001, 1002, 1003), 
včetně navržených tras rozvodů inženýrských sítí v ploše dopravy – vodovod, NTL plynovod, 
rozvod el.energie-NN, jednotná kanalizace

A3 plocha pro místní obslužnou komunikaci v západní části obce (při ploše 1015, 1003), včetně 
navržených tras rozvodů inženýrských sítí v ploše dopravy – vodovod, NTL plynovod, rozvod 
el.energie-NN, jednotná kanalizace

B1 plocha pro umístění čistírny odpadních vod v jihozápadní části obce

B2 trasa pro umístění navrženého odtoku z ČOV do vodního toku Valová.

Veřejně prospěšná opatření:

U1 plochy nadregionálního biocentra – NRBC 104-Chropyňský luh.

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

 V době zpracování návrhu Územního plánu Lobodice i v 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 Lobodice.

Po vydání Územního plánu Lobodice 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.

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 Lobodice byl posuzován jeho soulad s platnou 
nadřazenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem velkého územního celku 
Olomoucké aglomerace, schváleným usnesením vlády č. 422 ze dne 16.07.1997, jehož závazná 
část byla vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16.07.1997, ve znění 1. změny územního plánu 
velkého územního celku Olomoucké aglomerace, schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
dne 28.11.2002 usnesením č. UZ/12/25/2002 (jeho závazná část byla v souladu s ust. § 187 
odst. 7 stavebního zákona s účinností k 1. lednu 2007 upravena a ostatní části pozbyly platnosti). 
V odůvodnění územního plánu bylo vyhodnoceno, že Územní plán Lobodice je s touto územně 
plánovací dokumentací v souladu a že jsou všechny jevy vyplývající pro řešené území v územním
plánu zapracovány a zohledněny. Dle vyhodnocení jsou zároveň respektovány Zásady územního 
rozvoje Olomouckého kraje, vydané 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, a Územní plán Lobodice je s touto dokumentací v souladu. 

Uvedené vyhodnocení však nebylo náležité, protože Územní plán Lobodice už v době vydání 
nebyl se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje plně v souladu – mj. z hlediska
vymezení koridorů technické infrastruktury (navrhovaný a stávající VTL plynovody, zásobovací 
vodovodní řad), vymezení nadregionálního biocentra, respektování závazných limitů.
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Po vydání Územního plánu Lobodice 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. Pro územní plán z následné aktualizace vyplývají 
další požadavky na uvedení do souladu.

Vyhodnocení souladu územního plánu s platnými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
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 Lobodice je nutné po prověření vypustit podrobnosti, které nesmí územní plán
osahovat podle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů
(tj. podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím), a dále 
je nutné ve vazbě na ust. § 101 odst. 1 tohoto zákona vypustit resp. zrušit vymezení předkupního 
práva pro veřejně prospěšné opatření – prvek územního systému ekologické stability (U1 Plochy 
nadregionálního biocentra – NRBC 104-Chropyňský luh). Zrušení vymezení předkupního práva 
pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury (B2 Trasa pro umístění navrženého odtoku 
z ČOV do v.t. Valová – ruší se celá) je již předmětem řešení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice.

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. po vydání Územního plánu Lobodice
a tudíž nemohly být při jeho zpracování 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 Lobodice je hodnocen jako nejslabší pilíř ekonomický, což vyplývá z vysoké 
nezaměstnanosti, podprůměrného počtu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel.

Příznivé hodnocení pilíře přírodního vyplývá z výskytu evropsky významné lokality NATURA 2000, 
vysokého podílu lesa a vodních ploch, návrhu nadregionálního biocentra. Příznivé hodnocení pilíře 
sociálního vyplývá i přes úbytek obyvatel z dobré vybavenosti území technickou infrastrukturou
(s výjimkou kanalizace), existence prostorů pro společenský a kulturní život a sportovní aktivity.

Správní území obce Lobodice je dle grafického znázornění ve schématu „Vyhodnocení 
vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území“ hodnoceno stupněm 2b.

Tovačovsko (jako specificky vybrané území ORP Přerov, zahrnující obce Tovačov, Troubky a 
Lobodice) je ve vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých pilířů i přes těžbu 
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nerostných surovin prezentováno jako území s vyváženými územními podmínkami pro udržitelný 
rozvoj území. Území má velký přírodní potenciál, ve kterém se však střetávají zájmy ochrany 
přírody se zájmy těžby nerostných surovin. Jedním z problémů je také dořešení protipovodňové 
ochrany území. 

Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci obce Lobodice 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 Lobodice vyplývá následující výčet problémů k řešení v územním plánu:

Nadmístní problém:

 řešení protipovodňové ochrany obce.

       Místní problémy:

 prověřit vymezení a ploch a koridorů pro řešení ČOV a kanalizaci,

 cyklotrasa vedená po silnici III. třídy – prověřit možnost jiného trasování,

 řešit problematiku střetu aktivní zóny záplavového území a zastavěného území,

 řešit problematiku střetu aktivní zóny záplavového území a zastavitelné plochy (malá část 
plochy bydlení, rekreace, technické infrastruktury),

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – ÚSES.

Problém řešení protipovodňové ochrany byl už v Územním plánu Lobodice řešen v rámci 
navržených protipovodňových opatření – ohrázováním obce (v souladu s 1. změnou ÚPN VÚC 
Olomoucké aglomerace). Na základě požadavku obce je ale doporučeno prověřit a případně 
navrhnout i jiné řešení. Do územního plánu budou zapracovány použitelné závěry studie přírodě 
blízkých protipovodňových opatření na řešení soutoku Moravy a Bečvy (zadané obcí Lobodice ve 
spolupráci s městem Tovačov a obcí Troubky), při respektování zásad stanovených v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění (viz kap. C.2.).

Problematika odvádění a likvidace odpadních vod je předmětem řešení Změny č. 2 Územního 
plánu Lobodice.

Ostatní problémy je potřeba adekvátním způsobem řešit v územním plánu.

Kromě uvedených problémů z ÚAP ORP Přerov pro řešení územního plánu vyplývá:

- zohlednit hodnoty území:

- na území obce Lobodice byly kromě hodnot přírodních a kulturních, které jsou zároveň 
limity využití území, vytipovány další hodnoty kulturní a civilizační,

- území se nachází v oblasti krajinného celku A. – Haná, podtyp A.2 – Tovačovsko -
Kojetínské pomoraví a A.4 – Niva Moravy (viz kap. C.2.), dle hodnocení krajinného rázu je 
mimořádně ekologicky i esteticky hodnotná východní část katastru vymezena jako území se 
zvýšenou hodnotou krajinného rázu (oblast kolem Moravy),

- prověřit, v případě potřeby zohlednit i ostatní záměry v řešeném území (vyplývající spolu se
záměry vymezenými v ZÚR OK a územním plánu obce z grafické části ÚAP ORP): 

- revitalizace vodních toků Valová, Blata,

- přečerpávací stanice odpadních vod (je předmětem řešení změny č. 2 územního plánu).

- respektovat limity využití území – ty byly v Územním plánu Lobodice uplatněny a 
respektovány s ohledem na datum jeho zpracování, proto je nutné je po prověření 
aktualizovat resp. chybějící doplnit.

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. 
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Řešené území obce Lobodice 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 Lobodice.

Odůvodnění Územního plánu Lobodice neobsahovalo vyhodnocení uplatnění republikových priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovených v kap. 2 Politiky 
územního rozvoje České republiky, na které následně navázaly republikové priority stanovené 
v čl. (14)–(32) kap. 2 PÚR ČR. Proto nelze ani vyhodnotit zda byly jednotlivé priority zohledněny a 
jak byly řešením územního plánu naplněny  

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 
Lobodice vyplývají požadavky na respektování:

 zohlednění priorit územního plánování kraje pro zajištěn udržitelného rozvoje území –
odůvodnění územního plánu vyhodnocení uplatnění priorit územního plánování kraje 
neobsahovalo, proto nelze vyhodnotit, zda byly priority zohledněny a jak byly řešením územního 
plánu naplněny, 

 zařazení obce Lobodice do vymezených dalších specifických oblastí:

- pro území, ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální 
soudržnosti obyvatel území – jihozápadní část území ORP Přerov

se stanovenými zásadami týkajícími se vytváření podmínek pro podporu hospodářského
rozvoje a sociální soudržnost,

- s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby nerostných surovin označené ST4

se zásadami stanovenými ve vymezené oblasti a obecnými zásadami pro všechny oblasti,

 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 – problematika odvádění a likvidace odpadních vod je předmětem řešení pořizované 
změny č. 2 územního plánu,

 koridorů zásobovacích vodovodních řadů – v územním plánu není podchycen stávající 
zásobovací řad z vodojemu Polkovice do Tovačova, 

 základní koncepce rozvoje zásobování území plynem:

- podzemního zásobníku plynu v Lobodicích,

- koridorů páteřní distribuční soustavy, která sestává ze sítě dálkových a místních VTL 
plynovodů a regulačních stanic zabezpečujících zásobování území kraje územním plynem
(VTL plynovody a regulační stanice VTL) – v územním plánu nejsou podchyceny stávající
VTL plynovody (v severozápadní a severovýchodní části k. ú.),

 vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability:

- nadregionální biocentrum RC 104 Chropyňský luh – vymezení v územním plánu není plně 
v souladu se ZÚR OK, 

- regionální biokoridor RK 1453 Biskupice – Chropyňský luh, 

 zařazení obce ve vymezeném rekreačním krajinném celku (RKC) Kojetín –Tovačov,

se stanovením řešení a využívání území v tomto RKC v souladu s pokyny v Územní studii 
území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území
Olomouckého kraje (RC 10 Kojetín – Tovačov),

 závazných regulativů Územní studie na umisťování větrných elektráren na území Olomouckého 
kraje,

 zásad stanovených pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich využití:
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- objekt Lobodice, CHLÚ Lobodice (objekt plní funkci hlubinného plynového zásobníku) – pro 
území mimo vymezené oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těžby nerostných surovin platí stanovená zásada č. 2 (objekt lze využít 
v plném rozsahu CHLÚ – objekt s podmíněně řešitelnými střety),

- objekty prognózní zdroj evidovaný Lobodice a Uhřičice,

ve vymezené oblasti těžby respektování upřesněných a stanovených zásad (pro změny využití 
území ložiskových objektů) Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a 
připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území 
Olomouckého kraje,

 začlenění obce do krajinného celku A. – Haná,

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

- skladebné prvky nadregionálního a regionálního ÚSES – nadregionální biocentrum RC 104 
Chropyňský luh, regionální biokoridor RK 1453 Biskupice – Chropyňský luh,

 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. požadavků na respektování protipovodňových opatření dle
Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje, a dalších obsažených v Plánu 
oblasti povodí Moravy.

Dále se liší zapracování závazných limitů vyplývajících z právních předpisů v územním plánu:
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnější (došlo ke změně – nezasahuje do řešeného 
území), stanovené záplavové území Q100 (bylo nově stanoveno), chráněné ložiskové území 
podzemního zásobníku plynu (došlo ke změně), dobývací prostor (DP prostor Tovačov IV. 
stanoven pro výhradní ložisko štěrkopísků Tovačov V – nezasahuje do řešeného území).

Oproti ZÚR OK je v Územním plánu Lobodice navržen systém nadregionálních cyklistických tras a 
návrh přírodního parku Chropyňský luh.

Územní plán Lobodice je nutné uvést do souladu se ZÚR OK.

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. Zpracovaný přehled ukazuje, že 
k využívání zastavitelných ploch dochází na plochách rozdílného způsobu využití jen v minimálním 
rozsahu. 

V obci je malý zájem o bydlení. Z údajů následujícího tabulkového přehledu vymezených ploch 
bydlení (s uvedením počtu RD) vyplývá, že zůstává nevyužito 5,72 ha, tj. 97,3 % zastavitelných 
ploch bydlení. 

Označení 
plochy

Počet RD Počet b.j. Výměra plochy 
(ha)

Z toho využito  
(ha)

K využití 
(ha)

1001 2 2 0,49 - 0,49
1002 11 14 1,78 0,16 1,62
1003 8 10 1,38 - 1,38
1004 4 4 0,93 - 0,93
1005 2 2 0,38 - 0,38
1015 9 10 0,92 - 0,92

Celkem 36 42 5,88 5,72

Rozsah provedené zástavby není nepřiměřený a ani územním plánem předpokládaný 
demografický vývoj obce Lobodice (v současnosti 725 obyvatel) nedoznal takových změn, že by 
bylo třeba provést nové bilance potřeby navržených ploch pro bydlení. 
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Z vymezených ploch rekreace, výroby a skladování a ploch smíšených výrobních nebyly dosud 
žádné využity.

Využita byla pouze plocha technické infrastruktury vymezená pro základnovou stanici GSM. 
Plocha technické infrastruktury navržená pro umístění čistírny odpadních vod je předmětem řešení 
Změny č. 2 Územního plánu Lobodice, kde je navrženo její zrušení resp. vypuštění z ploch 
zastavitelného území.

D.2. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

Z hlediska jejich využívání je v Územním plánu Lobodice vymezen dostatečný rozsah 
zastavitelných ploch bydlení zajišťujících rozvoj obce a není požadováno vymezit nové 
zastavitelné plochy podle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů.

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

Při vyhodnocení uplatňování Územního plánu Lobodice však bylo mj. zjištěno, že zastavěné území
nebylo v územním plánu vymezeno v souladu s ust. § 58 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů. Nové vymezení zastavěného území, zahrnující i jeho aktualizaci, tak může 
ovlivnit potřebu vymezení zastavitelných ploch, která je v současné době nepředvídatelná.

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

Změna Územního plánu Lobodice nebude na základě zprávy o uplatňování pořizována (viz kap. H. 
Návrh na pořízení nového územního plánu). 

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

Změna Územního plánu Lobodice nebude pořizována. 

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

Změna Územního plánu Lobodice nebude pořizována. 

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 vyplývá potřeba změny, která podstatně 
ovlivňuje koncepci územního plánu:

 v územním plánu je nutné řešit problémy vyplývající z ÚAP ORP Přerov v platném znění,

 územní plán je nutné uvést do souladu se ZÚR OK (při zohlednění jevů ÚAP ORP Přerov
v platném znění), současně je nezbytné, aby navrhovaným řešením byly naplněny republikové 
priority územního plánování stanovené PÚR,

 je nezbytné odstranit nedostatky územního plánu, zjištěné při zpracování zprávy o jeho 
uplatňování, a to nesoulad s platnými legislativními předpisy – stavebním zákonem ve znění 
pozdějších právních předpisů, jeho prováděcími předpisy a navazujícími právními normami, 



13

 podpůrným argumentem pro pořízení nové územně plánovací dokumentace je v neposlední 
řadě skutečnost, že pro řešené katastrální území Lobodice byla v r. 2011 dokončena 
digitalizace katastrální mapy, kdy zpracování územního plánu nad tímto mapovým podkladem
může znamenat upřesnění vymezených ploch v rámci hranic pozemků (jejich nového 
uspořádání).

Na základě těchto skutečností je proto podáván návrh na pořízení nového územního plánu.

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 Lobodice nebyly negativní dopady na udržitelný 
rozvoj území zjištěny. 

J.      NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Lobodice 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.


