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ÚVOD 
Územní plán Vlkoš byl vydán Zastupitelstvem obce Vlkoš dne 15.12.2009 formou opatření 
obecné povahy pod čj.: 625/2009, které nabylo účinnosti dne 05.01.2010. Územní plán Vlkoš 
platí pro správní území obce Vlkoš, které je tvořeno katastrálním územím Vlkoš u Přerova a 
katastrálním územím Kanovsko. Ve sledovaném období nebyla pořízena žádná jeho změna. 
Zastupitelstvo obce Vlkoš na svém 7. zasedání dne 20.11.2007 schválilo žádost obce Vlkoš, 
že pořizovatelem Územního plánu Vlkoš 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,  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,  který jako věcně příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších právních předpisů, pořizuje na žádost obcí ve svém správním obvodu jejich 
územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci. 

Ve smyslu 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. V tomto případě se jedná o první zprávu hodnotící uplatňování územního plánu za 
uplynulé období 01/2010–01/2014. 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Vlkoš zpracovaný v rozsahu 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. 
byl projednán v souladu s ust. § 55 odst. 1 tj. přiměřeně podle ust. § 47 odst. 1–4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 
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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

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 
 
1.  Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 30.11.2007 jako jedna hlavní souvislá část  s šesti 
menšími enklávami – požadavek na aktualizaci zastavěného území.  
Koncepce plošného a prostorového uspořádání sídla stanovená Územním plánem Vlkoš, 
respektující charakteristiku typické sídelní struktury v regionu, je dodržována; stabilizované 
plochy s rozdílným způsobem využití jsou využívány ve shodě s požadavky územního plánu.  

Pro rozvoj obce a ochranu kulturních a přírodních hodnot Územní plán Vlkoš navrhuje 
k realizaci záměry, které byly v posuzovaném období naplňovány následně:  

URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE 

 Návrh náhrobní desky jako součásti kostela sv. Prokopa k prohlášení za kulturní 
památku – záměr trvá, 

 drobné úpravy památek místního významu a jejich okolí – záměr trvá, 
 dostavba v jižní frontě centrálního prostoru Vlkoše – Náves, pro potřeby soustředění 

veřejného vybavení obce – „Obecní dům“ – záměr trvá, 
 asanace stávajícího objektu obecního úřadu s lékařskou ordinací v ulici Ke mlýnu, jako 

součásti kultivace přilehlého prostoru v okolí hasičské zbrojnice ve formě parkové úpravy 
a veřejného prostranství celé lokality malé „návsi“ – záměr trvá, 

 obnova původní kvality předprostoru areálu bývalého vodního mlýna a jeho 
dominantního účinku návrhem vymístění - asanace či dožití skupiny garáží (s řešením 
náhradní výstavby) jako základ pro celkovou kultivaci tohoto prostoru – záměr trvá, 

 dílčí úpravy parametrů veřejných prostranství umožňující mj. doplnění chybějících 
chodníků, dílčí uvolnění koryta Mlýnského náhonu, zlepšení prostorových charakteristik 
některých veřejných prostranství: 
– provedena revitalizace koryta Mlýnského náhonu, 
– realizováno parkoviště u Sokolovny, 
– realizovány nové chodníky v ul. Ke Mlýnu a v ul. Ovesná strana, 

 víceúčelové využívání ploch v okolí rybníka Kanovsko, jako extenzívního rekreačního 
prostoru i pro příležitostné společenské akce – záměr trvá. 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 Malá plocha pro silniční dopravu, která umožňuje korekci trasy silnice směřující k 
napravení stávající směrové závady v centrální části obce v okolí přemostění Mlýnského 
náhonu – záměr trvá, 

 směrová korekce v místě křížení s protipovodňovým valem na jižním okraji zástavby –
záměr trvá, 

 doplnění sítě místních komunikací zajišťující obsluhu zastavitelných ploch o nové místní 
komunikace:   
 mezi plochami bydlení Z.11.BI a Z.13.BI (u fotbalového hřiště) – záměr trvá, 
 napojení plochy Z.15.BI (z jižního okraje) na silnici II/436 vstřícně napojení ochranné 

hráze – záměr trvá, 
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 pro obsluhu plochy Z.28.SO.v – záměr trvá, 
 pro obsluhu plochy Z2.58.VD a zokruhování přes těleso navržené hráze (které zajistí 

také další přístup k územním rezervám na severním okraji zástavby) – záměr trvá, 
 místní komunikace v úseku stávající nemotoristické trasy od Mlýnského náhonu do 

lokality Bědachov pro možnost zpřístupnění pozemků ve vnitrobloku plochy 34.SO.v. –
záměr trvá, 

 P.04.DS - dostavba bloku skupinových garáží u bývalé skládky za mlýnem, zahrnuje i 
náhradu za garáže před mlýnem určené k vymístění – záměr trvá, 

 P.12.DS, P.13.DS - možnost dostavby skupiny garáží u komunikace k fotbalovému hřišti 
– realizováno, 

 Z.55.DS,  Z2.56.DS (2.etapa) - odstavná plocha pro užitková vozidla – záměr trvá, 
 pro potřebu ploch obsahujících zařízení s významnou klidovou dopravou jsou to 

parkoviště: 
 u sokolského areálu (v ploše PV) – realizováno, 
 reorganizace odstavných ploch v centru (v plochách PV, PZ) – záměr trvá, 
 u fotbalového hřiště (v ploše OS) – záměr trvá, 
 u bývalého nákupního střediska (v ploše ZP) – záměr trvá, 
 u dřevařských závodů (v ploše PV) – záměr trvá, 

 modernizace tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě – ve stadiu projektové 
přípravy, 

 doplnění chybějícího krátkého úseku účelové komunikace vedoucí od mlýna severním 
směrem, po katastrální hranici – záměr trvá, 

 okružní účelová a v některých úsecích místní komunikace na hrázi. Nové krátké úseky 
účelových komunikací jsou navrženy v souvislosti s návrhem protipovodňové hráze, 
současně s rušením příslušných stávajících úseků – záměr trvá, 

 cyklostezka na usměrňovací hrázce podél svodnice v lokalitě Olšičky, napojená na 
připravovanou cyklostezku Mikroregionu Moštěnka po bývalých mlýnech – záměr trvá, 

 stezka pro pěší a cyklisty integrovaná (příp. paralelní) s účelovou komunikací vedoucí od 
mlýna k severu a napojená rovněž na tuto cyklostezku Mikroregionu Moštěnka – záměr 
trvá, 

 další chodníky a pěší trasy jako součást ploch silniční dopravy a ploch veřejných 
prostranství jako součásti silnic a místních komunikací a v plochách s jiným způsobem 
využití  
– realizovány nové chodníky v ul. Ke Mlýnu a v ul. Ovesná strana, 

 úseky vodovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících trasách 
vodovodu: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v. – záměr trvá, 

 stoka od školy do ulice Ovesné vedená přes areál škol a sokolský areál. – záměr trvá, 
 úseky kanalizace pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících trasách 

kanalizace: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v, Z.32.SO.v. – záměr trvá, 
 zdvojení VVTL plynovodu DN 700 v souběhu se stávající trasou vyplývající z návrhu 

Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje – záměr trvá, 
 úseky STL plynovodu pro zastavitelné plochy, které nejsou situovány při stávajících 

trasách plynovodu: Z.11.BI, Z.13.BI, Z.15.BI, Z.28.SO.v, Z.32.SO.v. – záměr trvá, 
 přeložka VN   č. 16  v k.ú. Kanovsko, zčásti do kabelového vedení, v upravené trase – 

záměr trvá, 
 nová trafostanice v centru obce, začleněná do navržené plochy občanského vybavení, 

včetně kabelového přívodu VN ze dvou trafostanic (DTS3517 v křižovatce a DTS 3513 u 
mlýna) – záměr trvá, 
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 nová trafostanice v blízkosti zastavitelné plochy č. Z.15.BI včetně přívodu VN – záměr 
trvá. 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 Územní rozvoj plochy 06.OV Sokolovna – záměr trvá, 
 P.06.OV. rozšíření a dostavba areálu – záměr trvá, 
 43.OS kynologický areál, rozšíření o plochy Z.25.OS, Z.26.OS, kterými se potvrzuje 

skutečně využívaný rozsah areálu – realizace, 
 P.01.OV plocha pro „Obecní dům“ – víceúčelový areál obecního úřadu, navazující na 

plochu 02.OV, která přispěje k dotvoření společensko–správního centra obce – záměr 
trvá, 

 P.03.OS víceúčelová sportovně rekreační plocha v části plochy bývalé skládky za 
garážemi – záměr trvá, 

 plochy veřejných prostranství sloužící pro zajištění minimálních parametrů případně 
zkvalitnění uspořádání stávajících veřejných prostranství, vedení a ochranu sítí 
technické infrastruktury: P.02.PV, P.08.PV, P.09.PV, P.11.PV, P.15.PV, P.18.PV, 
P.19.PZ, P.21 až 24.PV, P.26 až 31.PV, Z.27.PV – záměr trvá, 

 plochy veřejných prostranství související s návrhem zastavitelných ploch a ploch 
přestavby pro bydlení,  ploch smíšených obytných i jiných: P.05.PV, Z.12.PV, Z.14.PV, 
Z.16.PV, Z.17.PV, Z.19.PV, Z.20.PV, Z.23.PV, Z.24.PV, Z.31.PV, Z2.57.PV – záměr 
trvá, 

 Z.54.PV – plocha veřejného prostranství pro doplnění chybějícího krátkého úseku 
účelové komunikace s cyklostezkou vedoucí od mlýna severním směrem katastrální 
hranici – záměr trvá, 

 plocha veřejných prostranství pro nájezdy účelových komunikací na navrženou 
protipovodňovou hráz a hrázku, současně s rušením příslušných stávajících úseků (Z.45 
až 53.PV, Z.44.PV) – záměr trvá. 

Pro rozvoj obce Územní plán Vlkoš vymezil zastavitelné plochy a plochy přestavby. Využití 
těchto ploch je uvedeno v následující tabulce: 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY 

TYP PLOCHY 

SPECIFIKACE,  

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 

VYUŽITÍ 
PLOCHY  

Z.11.BI PLOCHA BYDLENÍ 

Bydlení individuální 

     0 

Z.12.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.11.BI – rozšíření 
ploch veřejných prostranství podél 
stávajících komunikací po obvodu 
plochy Z.11.BI. 

0 

Z.13.BI 

 

PLOCHA BYDLENÍ 

Bydlení individuální 

Umístění domů výhradně podél 
východní hranice plochy, tj. ze strany 
Z.14.PV   

0 

Z.14.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.13.BI – 
rozšíření plochy veřejného 
prostranství podél stávající 
komunikace.  

0 
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Z.15.BI 

 

PLOCHA BYDLENÍ 

Bydlení individuální 

V rámci územní přípravy nutno 
vymezit veřejnou infrastrukturu uvnitř 
plochy a napojení plochy na místní 
komunikaci na jižním okraji plochy). 
Vyloučit umístění domů podél jižní 
strany plochy.   

0 

Z.16.ZX.s 

 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 

Zeleň ostatní a 
specifická - soukromá 
zeleň, drobné 
zemědělské 
hospodaření 

Komplex s plochou Z.15.BI – stávající 
zahrada 

0 

Z.17.PV PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.18. SO.v a 
P.23.PV 

0 

Z.18. SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  

Vesnická  

 0 

Z.19.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.18. SO.v – 
rozšíření plochy veřejného 
prostranství podél stávající 
komunikace. 

0 

Z.20.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.21. SO.v – 
rozšíření plochy veřejného 
prostranství podél stávající 
komunikace. 

0 

Z.21.SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  

Vesnická 

Plné využití plochy podmíněno 
přeložkou nadzemního vedení VN do 
kabelu.  

0 

Z.22. SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  

Vesnická  

Prodloužení zástavby stávající ulice a 
doplnění do oboustranné zástavby  

0 

Z.23.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.22. SO.v – 
rozšíření plochy veřejného 
prostranství podél stávající 
komunikace. 

0 

Z.25.OS 

 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

Plocha pro 
tělovýchovu a sport 

Součást kynologického areálu – 
potvrzení skutečného způsobu využití 
plochy 

realizováno 

Z.26.OS 

 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

Plocha pro 

Součást kynologického areálu – 
potvrzení skutečného způsobu využití 
plochy 

realizováno 
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tělovýchovu a sport 

Z.28.SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  

Vesnická 

 0 

Z.30. SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  

Vesnická 

Obsluha výrobních a provozních 
zařízení z jižní -  záhumenní fronty 
pozemku - ze stávajících a 
navržených veřejně přístupných 
komunikací vedených mimo obytné 
území.  

0 

Z.31.PV PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z.30. SO.v – 
plocha pro obslužnou komunikaci. 

0 

Z.32. SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  

Vesnická 

Využití pro bydlení podmíněně 
přípustné při splnění ukazatelů 
legislativních předpisů platných na 
úseku ochrany zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v následných stupních projektové 
dokumentace.    

0 

Z.33.RZ 

 

PLOCHA 
REKREACE 

Zahrádkářská osada 

Potvrzení skutečného způsobu 
využití plochy, stávající objekty 
nezaneseny v KN. 

0 

Z.34.TV 

 

PLOCHA 
TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

Vodní hospodářství 

Potvrzení skutečného stavu využití 
plochy - Realizovaná ČOV Kanovsko 
a související plocha, změna druhu 
pozemku dosud nezanesená v KN. 

0 

Z.35.TV 

 

PLOCHA 
TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

Vodní hospodářství 

Potvrzení skutečného stavu využití 
plochy - realizovaná ČOV Vlkoš, 
změna druhu pozemku dosud 
nezanesená v KN. 

0 

Z.55.DS 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Odstavná plocha pro užitková vozidla    0 

Z2.56.DS 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Odstavná plocha pro užitková vozidla 
– rozšíření v 2. etapě. 

0 

Z2.57.PV PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou Z2.58.VD, plocha 
nad technickou infrastrukturou.  

2. etapa - 0 

Z2.58.VD 

 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 

Drobná výroba a 
výrobní služby 

Plocha v prostoru mezi stávajícím 
výrobním areálem a budoucí hrází 

2. etapa - 0 
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PLOCHY PŘESTAVBY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

DRUH PLOCHY 

TYP PLOCHY 

SPECIFIKACE,  

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 

VYUŽITÍ 
PLOCHY  

P.01.OV Občanské vybavení – 
veřejné vybavení 

„Obecní dům“  0 

P.03.OS 

 

Občanské vybavení  - 
plochy pro 
tělovýchovu a sport 

Víceúčelová sportovně rekreační 
plocha.   

0 

P.04.DS 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Dostavba bloku skupinových garáží 0 

P.05.PV PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s P.03.OS a P.04.DS 0 

P.06.OV Občanské – veřejné 
vybavení 

Dostavba areálu Sokolovny 0 

P.07.DS 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Rozšíření uličního profilu silnice II/436    

P.08.PV PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro stavbu chodníku po 
východní straně silnice II/436 od 
návsi k dřevařským závodům. 

projektová 
příprava 

P.09.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného využití plochy – 
veřejné prostranství v okolí 
autobusové zastávky 

0 

P.11.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Napojení místní komunikace od 
fotbalového hřiště na silnici II/436, 
zčásti potvrzení skutečného stavu 

0 

P.12.DS 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Možnost dostavby skupiny garáží 
(jeden vjezd do společného „dvora“.  

realizace 

P.13.DS 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Možnost dostavby skupiny garáží realizace 

P.14.SO.v 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  

Vesnická 

Formální úprava ucelení plochy 
(potvrzení skutečného stavu)  

0 

P.17.DS 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Rozšíření uličního profilu pro dílčí 
úpravu parametrů průjezdního úseku 
silnice III/4348 včetně součástí silnice  

0 

P.18.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření veřejného prostranství pro 
obsluhu skupiny domů, potvrzení 
skutečného stavu 

realizace 
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P.19.PZ 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro dotvoření veřejného 
prostranství na místě zástavby 
asanované po povodni 

realizace 

P.20.ZP 

 

PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 

Parky a ostatní 
veřejná zeleň 

Potvrzení skutečného využití 
pozemku v kultuře „zahrada“ a 
asanace stávajícího objektu obecního 
úřadu 

0 

P.21.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Plocha pro dotvoření veřejného 
prostranství na místě části zbořeniště 
zástavby asanované po povodni 

realizace 

P.23.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného využití plochy 
nemotoristické komunikace a 
rozšíření tohoto veřejného 
prostranství, veřejné prostranství 
v okolí kynologického areálu a 
dalších sportovně rekreačních ploch.  

0 

P.25.ZP PLOCHA SÍDELNÍ 
ZELENĚ 

Parky a ostatní 
veřejná zeleň 

Plocha zeleně na místě navržené 
asanace či dožití skupiny garáží 

 

0 

P.29.PV  Rozšíření veřejného prostranství pro 
stavbu chybějícího úseku chodníku  

0 

P.30.PV 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení skutečného rozsahu 
veřejného prostranství 
neevidovaného v KN (druh pozemku 
„orná půda“) 

0 

P.31.PV PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Drobná úprava parametrů veřejného 
prostranství do stávající zahrady 

0 

P.02.PV  

P.10.DS 
P.15.PV 
P.16.DS  

P.22.PV  

P.26.PV  

P.27.PV 

P.28.PV  

PLOCHY 
VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ,  

PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

Silniční doprava 

Začlenění drobných části pozemků 
přilehlých ke komunikacím do ploch 
veřejného prostranství či silniční 
dopravy, v zájmu zlepšení parametrů 
těchto prostorů a komunikací. 

0 

Ve vazbě na záměr stavby protipovodňové hráze se stanovuje etapizace. Jako druhá etapa 
podmíněná realizací hráze se vymezuje komplex zastavitelných ploch Z2.56.DS, Z2.57.PV a 
Z2.58 VD, které budou uzavřeny mezi plochou hráze a zastavěným územím. 

Územní plán Vlkoš vymezil tyto územní rezervy:  
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 územní rezerva pro přeložku silnice II/436 západně obce v celém průběhu územím obce 
Vlkoš.  

 územní rezerva pro přeložky vedení VN v prostoru územních rezerv R.15.SO.v a 
R.18.SO.v.  

 Plochy smíšené obytné R.01.SO.v, R.02.SO.v, včetně souvisejících ploch veřejných 
prostranství R.03.PV, R.04.PV. Plochy vymezené v ploše smíšené nezastavěného území 
(drobné zemědělské hospodaření a soukromá zeleň) a v ploše zemědělské, mezi zastavěným 
územím a navrženou hrází. 

 Plocha smíšená obytná R.05.SO.v včetně související plochy veřejného prostranství 
R.06.PV. Plochy vymezené v ploše sídelní zeleně specifické (soukromá zeleň, drobné 
zemědělské hospodaření) v zastavěném území, využívané jako zázemí přilehlé 
zástavby.  

 Plocha pro tělovýchovu a sport  R.10.OS. „Zbytková“ plocha vymezená mezi stávajícím 
areálem fotbalového hřiště a výhledovou přeložkou sinice II/436.  

 Plochy smíšené obytné R.11.SO.v, R.13.SO.v, včetně ploch veřejných prostranství 
R.12.PV, R.14.PV. Plochy vymezené mezi stabilizovanými a zastavitelnými plochami 
SO.v a BI a výhledovou přeložkou silnice II/436.  

 Plocha smíšená obytná R.15.SO.v. Plocha vymezená v části území mezi jižním okrajem 
zastavěného území m.č. Kanovsko v ploše smíšené nezastavěného území NS.r 
stabilizované a navržené ve 2. etapě.  

 Plocha výroby R.16.VD včetně plochy veřejného prostranství R.17.PV. Plocha vymezená 
v návaznosti na stávající zemědělský areál, v ploše zemědělské, z níž větší část zaujímá 
areál bývalých drůbežáren.  

 Plocha smíšená obytná R.18.SO.v, včetně plochy veřejného prostranství R.19.PV. 
Plocha vymezená v ploše zemědělské, po druhé straně zástavby jižního úseku ulice 
Kyselovské, mezi plochou a hrází výhledová plocha NS.p.  

 
Územní plán Vlkoš vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření: 

Označení 
 
Popis 

Možno uplatnit 
předkupní právo ve 
prospěch 

Realizováno 

 
SD1 

ZÚR-D47 

 
Modernizace železniční tratě 331 v 
parametrech koridorové tratě (VPS 
vyplývající ze Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje)  
 

 
Česká republika 

 
0 

SDT2 Stavba veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (místní komunikace k 
fotbalovému hřišti a zastavitelným 
plochám bydlení u hřiště - úprava 
napojení na silnici II/436, součásti místní 
komunikace, sítě technické infrastruktury 
pro tyto plochy) v koridoru vymezeném 
plochou SDT2 
 

 
Olomoucký kraj,  

Obec Vlkoš 

0 
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SDT3 Stavba veřejné dopravní a technické 
infrastruktury pro zastavitelné plochy 
bydlení u fotbalového hřiště (místní 
komunikace, sítě technické infrastruktury) 
v koridoru vymezeném plochou SDT3 

Obec Vlkoš 0 

SDT4 Stavba veřejné dopravní a technické 
infrastruktury pro zastavitelné plochy 
bydlení u fotbalového hřiště (místní 
komunikace, sítě technické infrastruktury) 
v koridoru vymezeném plochou SDT4 

Obec Vlkoš 0 

SD5 Stavba dílčí úpravy parametrů 
průjezdního úseku a součástí silnice 
III/4348 v okolí přemostění náhonu  

Obec Vlkoš 

(Olomoucký kraj) 

0 

SD6 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(chybějící součásti místní komunikace 
- průjezdního úseku silnice) od okraje 
kanovské návsi k náhonu) 

Obec Vlkoš 0 

SD7 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace) podél 
zastavitelné plochy Z.18.SO.v 

Obec Vlkoš 0 

SD8 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace) podél 
zastavitelné plochy Z.21.SO.v 

Obec Vlkoš realizováno 

SD9 Veřejné prostranství s veřejnou dopravní 
infrastrukturou před navrženou plochou 
Obecního domu na návsi Vlkoš (potvrzení 
skutečného stavu využití ploch zahrnující 
pozemek v soukromém vlastnictví) 

Obec Vlkoš 0 

SD10 Stavba veřejné dopravní infrastruktury - 
úprava parametrů místní komunikace, 
zajištění minimálních parametrů 
veřejného prostranství v ulici Na loukách. 

Obec Vlkoš realizováno 

SD11 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace) podél 
zastavitelné plochy Z.22.SO.v 

Obec Vlkoš 0 

SD12 Stavba účelové komunikace s 
cyklistickou stezkou na pravém břehu 
náhonu (chybějící úsek po hranici s 
k.ú. Věžky u Přerova) 

Obec Vlkoš 0 



SD13 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace - průjezdního 
úseku silnice II/436 po východní straně 
úseku v severní části obce) 

Obec Vlkoš 0 

SD14 Stavba veřejné dopravní infrastruktury 
(součásti místní komunikace - průjezdního 
úseku silnice II/436 po západní straně 
úseku v severní části obce) 

Obec Vlkoš 0 

SD15 Stavba místní komunikace pro 
zastavitelnou plochu Z.15.BI   
napojené na silnici II/436 na jižním 
okraji zástavby 

Obec Vlkoš 0 

ST1 

ZÚR-E14 

VVTL plynovod DN700 Hrušky – Příbor 
(zdvojení VVTL plynovodu v koridoru 
stávajícího VVTL plynovodu) 

 0 

ST2a,2b Stavba nové trafostanice jihozápad 
(ST2a) včetně přívodu VN (ST2b) 

 0 

OK1 Ochranná protipovodňová hráz včetně 
svodnic a nájezdů komunikací (včetně 
navržených směrových korekcí těchto 
komunikací), s účelovou komunikací a 
úseky místní komunikace v rámci 
tělesa hráze (Z.36 až 39.WP, Z.45 až 
53.PV, Z.45.DS) 

Obec Vlkoš 0 

OK2 Čerpací nádrž jako nedílná součást 
stavby hráze OK1 (Z.40. WP) 

Obec Vlkoš 0 

OK3 Usměrňovací hrázka podél meliorační 
svodnice na východním okraji k.ú. 
Kanovsko, s cyklostezkou na tělese 
hráze (Z.42.WP, Z.43.WP, Z.44.PV) 

Obec Vlkoš 0 

OU1 Lokální biocentrum BC 1/61 Obec Vlkoš 0 

OU2 Lokální biocentrum BC 7/61 Obec Vlkoš 0 

OU3 Lokální biocentrum BC 11/54 Obec Vlkoš 0 

OU4a,b Lokální biokoridor BK 4b/53,60 Obec Vlkoš 0 

OU5a,b,c Lokální biokoridor BK 1/60 Obec Vlkoš 0 
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OU6 Lokální biokoridor BK 6/60 Obec Vlkoš 0 

OU7a,b Lokální biokoridor BK 17/54 Obec Vlkoš 0 

OU8a,b,c Lokální biokoridor BK 6/61 Obec Vlkoš 0 

OU9 Lokální biokoridor BK 7/61 Obec Vlkoš 0 

OU10 Lokální biokoridor BK 18/54,61 Obec Vlkoš 0 

OU11a,b,c,d Lokální biokoridor BK 4/54 Obec Vlkoš 0 

OU12a,b,c,d,e Lokální biokoridor BK 5b/61 Obec Vlkoš 0 

OU13 Lokální biokoridor BK 1/61 Obec Vlkoš 0 

OU14a,b,c Lokální biokoridor BK 2/61 Obec Vlkoš 0 

OU15 Lokální biokoridor BK 9/61 Obec Vlkoš 0 

I/H. PO1 Plocha pro Obecní dům - víceúčelové 
zařízení s obecním úřadem  

Obec Vlkoš 0 

PP1 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství o část stavebních parcel 
mimo objekty rodinných domů 
(potvrzení skutečného způsobu využití 
plochy)  

Obec Vlkoš 0 

PP2 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství o část stavebních parcel 
mimo objekty rodinných domů  
(potvrzení skutečného způsobu využití 
plochy 

Obec Vlkoš 0 

PP3 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství o část pozemku zasahující 
do uličního profilu  

Obec Vlkoš 0 

PP4 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství o části pozemků zbořenišť  

Obec Vlkoš 0 

PP5 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství o část pozemku 
asanované zástavby  

Obec Vlkoš 0 
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PP6 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství o části pozemků zbořenišť 
přesahující do uličního profilu, mimo 
hospodářské objekty  

Obec Vlkoš 0 

PP7 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství - obslužné komunikace u 
stávající zástavby, potvrzení 
skutečného způsobu využití plochy  

Obec Vlkoš 0 

PP8 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství v případě zájmu o novou 
výstavbu rodinných domů na přilehlých 
pozemcích plochy 34.SO.v  

Obec Vlkoš 0 

PP9 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství  u zastavitelné plochy 
Z.18.SO.v v zájmu zajištění 
minimálních parametrů.  

Obec Vlkoš 0 

PP10 Plocha pro dotvoření veřejného 
prostranství na místě zástavby 
asanované po povodni  

Obec Vlkoš 0 

PP11 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství v ulici Na loukách v zájmu 
zajištění minimálních parametrů 

Obec Vlkoš 0 

PP12 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství v prostoru křižovatky o 
část stavební parcely mimo objekt 
rodinného domu  

Obec Vlkoš 0 

PP13 Plocha veřejného prostranství - 
obslužný koridor mezi zastavitelnými 
plochami výroby a statické dopravy, 
vymezený zejména  v zájmu ochrany 
stávající technické infrastruktury  

Obec Vlkoš 0 

PP14 Rozšíření plochy veřejného 
prostranství o část pozemku zasahující 
do uličního profilu  

Obec Vlkoš 0 

PP15 Předkupní právo usnadňující možnost 
budoucí asanace 4 garáží v zájmu 
kultivace předprostoru mlýna - 
nemovité kulturní památky  

Obec Vlkoš 0 
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ZÁVĚR 

• Provést aktualizaci zastavěného území. 
• Nové zastavitelné plochy není potřeba vymezovat, neboť kapacita nevyužitých 

zastavitelných ploch a ploch přestavby je i s rezervou dostačující pro další rozvoj 
obce. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, zastavitelné plochy vymezené 
Územním plánem Vlkoš nebyly dosud vůbec využity, větší stavební aktivity jsou 
patrné spíše v zastavěném území a v plochách přestaveb, kde jsou stále dostatečné 
rezervy.  

• Ve vazbě na případné zrušení protipovodňové ochrany ohrázováním prověřit 
současně vhodnost vymezení zastavitelných ploch představujících druhou etapu 
návrhu.  

• Vyhodnotit potřebu vymezení územních rezerv.  
• Vyloučit realizované veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.  
• Prověřit oprávněnost uplatnění předkupního práva (Čl. II, Přechodná ustanovení, 

bodem 9. zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). 
 

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

Územní plán Vlkoš byl pořizován postupem vycházejícím z ust. § 188 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů platných k prosinci 2009, tj. úpravou Územního plánu obce Vlkoš 
v platném znění. 

Od doby vydání Územního plánu Vlkoš vstoupily v účinnost nové právní předpisy, které 
změnily podmínky, za nichž byl vydán. To se týká zejména požadavků uvedených v Čl. II 
Přechodná ustanovení zákona 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: 

- části územně plánovací dokumentace, které podle stavebního zákona ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí – je 
nutno řešit změnou územního plánu. 

- úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním 
plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona – požadavek nebyl v územním plánu stanoven, 

- vymezení předkupního práva v územním plánu, které je v rozporu s tímto zákonem, se 
nepoužije – je nutno řešit změnou územního plánu, 

- obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácení stavební řízení, tak 
se tato část nepoužije – požadavek nebyl v územním plánu stanoven. 

Současně vstoupila v platnost nová územně plánovací dokumentace kraje, byly pořízeny  
územně analytické podklady a byla aktualizována politika územního rozvoje – viz 
vyhodnocení v kap. B. a C. 

Do evidence územně plánovací činnosti byly zapsány nově pořízené územně plánovací 
podklady. Územní studie týkající se řešeného území: 

 Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (Dopravní projektování, 
spol. s r. o., středisko Olomouc, 10/2009) – v rámci mikroregionu Moštěnka je 
realizována trasa č. 21 – Vlkoš – Věžky, o celkové délce 0,882 km, která splňuje 
všechny atributy kladené na cyklisticky provoz.  

 Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting a.s. Olomouc, 
11/2008) - správní území obce je z hlediska umisťování větrných elektráren (VE) 
hodnoceno jako nepřípustné (plochy regionálního ÚSES) a podmíněně přípustné (území 
hájené z hlediska ochrany přírody, území hájené zájmy ministerstva obrany) – podmínky 
zapracovat do změny územního plánu.                                                                                                                                                                                     

16 

 



ZÁVĚR 

• Změnou územního plánu reagovat na nové legislativní předpisy a následně 
schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentaci a územně plánovací 
podklady. 

 
3. Udržitelný rozvoj území 

Žádné nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území vyvolané navrhovaným 
řešením Územního plánu Vlkoš nebyly zjištěny. 

ZÁVĚR 
Navrhovaným řešením změny územního plánu nenarušit a dále sledovat: 
• udržitelný rozvoj území a dbát na vyváženost všech pilířů,   
• ochranu hodnot území s důrazem na ochranu krajiny,  
• soulad veřejných a soukromých zájmů v území. 
 

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

Z Územně analytických podkladů ORP Přerov, aktualizace 2012 (Urbanistické středisko Brno 
spol. s r. o., 10/2012) vyplývají k řešení v územně plánovací dokumentaci obce Vlkoš tyto 
problémy k řešení: 

1. zatížení území tranzitní dopravou, 
2. nesoulad trasy obchvatu obce s trasou v ZÚR OK,  
3. střet aktivní zóny záplavového území se zastavěným územím a zastavitelnými plochami,  
4. zvyšování biodiverzity krajiny (ÚSES, krajinná zeleň), 
5. nedostatek příležitostí pro rekreaci,  
6. chátrající areál zemědělského družstva. 

Tato problematika je řešena v Územním plánu Vlkoš následovně: 

ad 1.  Dominantní  dopravní  osou  řešeného  území je silnice II/436 Kojetín – Chropyně – 
Přerov, která prochází zastavěným územím obce a přenáší rozhodující dopravní zátěž. 

Územním plánem se proto vymezuje územní rezerva pro přeložku silnice II/436 mimo 
zastavěné území, a to západně obce v celém průběhu územím obce Vlkoš. Jižně od 
území obce Vlkoš přechází do území obce Kyselovice ve dvou možných koridorech - 
jeden s jen minimálním přesahem do území obce Kyselovice, druhý v delší trase, 
která může výhodně navázat na možný obchvat Kyselovic mimo zástavbu obce. 
Severně od obce Vlkoš navazuje na přeložku této silnice, která je v rámci stavby 
dálnice D1 vedena mimo Bochoř (podél železniční tratě Přerov – Brno) a napojí se na 
hlavní komunikační systém silnicí I/55 a jejím prostřednictvím i na budoucí dálnici D1. 

ZÁVĚR 
• Navrhované dopravní řešení dle Územního plánu Vlkoš lze pokládat za uspokojivé 

i pro další období a není potřeba řešit jeho změnu. 
ad 2.  Stavba přeložky silnice II/436 je v řešeném území navržena územním plánem jako 

územní rezerva v celém průběhu řešeného území s přesahem do území obcí Věžky a 
Kyselovice. Severně od obce přechází na katastrální území Věžky u Přerova a 
logicky zde navazuje (v prostoru za přejezdem železniční tratě) na přeložku této 
silnice navrženou v rámci stavby dálnice D1, vedenou od obce Věžky jižně podél tratě 
Přerov – Brno, kde se na k.ú. Horní Moštěnice napojí na hlavní komunikační systém.  
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Navrhované řešení dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
na k.ú. Vlkoš je neopodstatněné, neboť neodůvodněně bezohledně zasahuje do 
zastavěného území.  

Přeložka silnice II/436 navržená v souvislosti se stavbou dálnice D1 na základě 
ověření u investora stavby dle Souhrnného řešení stavby dálnice D1 do řešeného 
území v této poloze nezasahuje a ani nebyla uvažována. V tomto rozsahu je na 
přeložku silnice II/436 Bochoř – Věžky již vydané i územní rozhodnutí.   

ZÁVĚR 

• Navrhované dopravní řešení dle Územního plánu Vlkoš lze pokládat za vyhovující 
a je proto nutno iniciovat změnu navrhovaného řešení v Zásadách územního 
rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.  

ad 3.  V územním plánu jsou uplatněny obecné zásady protipovodňové ochrany a územně 
hájeny prvky protipovodňové ochrany lokální úrovně, tj. vyloučení sídla z inundace 
lokálním ohrázováním části zastavěného území a dalšími drobnými lokálními zásahy. 
Jiné záměry staveb a opatření, které by byly součástí komplexního systému opatření 
na ochranu širšího území před povodněmi, do řešeného území nezasahují. 
Dle Územního plánu Vlkoš se východní část kompaktní zástavby obce, ležící 
v záplavovém území, navrhuje chránit proti negativním účinkům povodní jako celek 
lokální protipovodňovou hrází. Tato hráz je pak limitem rozvoje celé východní části 
obce. Zastavitelné plochy, zejména pro rozvoj bydlení, sportu a rekreace, omezeně 
pro výrobu, se navrhují situovat do takto vymezeného území, přednostně do ploch 
bezprostředně navazujících na zastavěné území, ve vazbě na plochy obdobných 
funkcí a komunikační síť.  
Navrhovaná etapizace omezuje využití některých zastavitelných ploch až po 
vyčlenění příslušných pozemků ze souvislých celků zemědělské půdy na stavbu 
ochranné hráze. Obdobně je takto specifikována etapizace vymezení smíšených 
ploch nezastavěného území mezi zástavbou a navrženou hrází.  
Rozšiřování zástavby v záplavovém území mimo takto vymezené území navržené 
k ochraně je nežádoucí. Výjimku tvoří pouze výletiště Olšičky, zařízení v přírodním 
prostředí, avšak bez kompaktní zástavby, situované v záplavovém území mimo území 
určené k ochraně ohrázováním. 

ZÁVĚR 
• S ohledem na změnu podmínek se požaduje změnou územního plánu prověřit 

nezbytnost navrhovaného řešení za účelem odstranění omezení území vyplývající z 
jeho ohrázování. 

ad 4.   Obec je obklopena výrazně jednostranně intenzívně zemědělsky využívanou krajinou, 
s minimem krajinné zeleně v okolí obce, rozsáhlejší lesní porosty jsou vzdáleny cca 
1,5 km a jsou ještě částečně odděleny železniční tratí Přerov - Brno. Lesy 
představující základní kostrou ekologické stability v řešeném území zaujímají pouze 
cca 13,7% výměry správního území obce a jsou soustředěny, až na nepatrné 
výjimky, v jeho jihozápadní části.   
Prioritou na úseku řešení koncepce přírody a krajiny v územním plánu je proto 
ochrana a rozvoj přírodních prvků území, které představují zejména rozsáhlé lesní 
porosty a navazující přechody do zemědělské krajiny. V ostatních částech území, 
výrazně zemědělského charakteru, je zájmem územního plánu posílení ekologické 
stability území, zejména ve formě doplnění územního systému ekologické stability 
vycházející ze stávajících prvků – drobných lesíků a vodních toků, s možností jejich 
revitalizace v krajině i zástavbě, se zřetelem na polohu v rozsáhlém a významném 
inundačním prostoru. 
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Na území obce Vlkoš se územním plánem vymezuje územní systém ekologické 
stability obsahující funkční i navržené prvky lokálního významu představované 
lokálními biocentry, lokálními biokoridory a interakčními prvky. Tyto prvky se vymezují 
v plochách s funkcí základní plochy NP – plochy přírodní, WT – plochy 
vodohospodářské - vodní plochy a toky, NS – plochy smíšené nezastavěného území 
se zastoupením kódu „p“ – ochrana přírody, ZX – plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní 
a specifická, to vše současně se zvláštním ochranným režimem pro územní systém 
ekologické stability. Liniové interakční prvky jsou zastoupeny také v plochách WP – 
plochy vodohospodářské a na plochách Z – plochy zemědělské.  

Územní plán současně navrhuje posílení ekologické a vodohospodářské stability 
krajiny vytvořením podmínek pro zřizování malých vodních ploch a postupnou 
obnovou travnatých ploch v krajině v okolí Moštěnky. 

ZÁVĚR 

• Navrhované řešení kostry ekologické stability krajiny dle Územního plánu Vlkoš lze 
pokládat za uspokojivé, změnu provést v souvislosti s případným zrušením 
protipovodňové ochrany ohrázováním.  

ad 5.  V obci   jsou   uspokojeny  potřeby   základního  občanského  vybavení   veřejné 
infrastruktury včetně ploch pro rekreaci v rozsahu odpovídajícím velikosti obce, 
v některých případech se využívá spolupráce – dělba funkcí s obcí Bochoř. Některá 
zařízení integrují více funkcí občanského vybavení veřejné infrastruktury i komerční. 
Územní plán vymezuje jako stabilizované plochy s navrženým územním rozvojem 
plochu Sokolovny a Kynologický areál. Jako plocha přestavby se nově vymezuje 
víceúčelová sportovně rekreační plocha v části plochy bývalé skládky za garážemi. 
Vymezuje se nově plocha v okolí rybníka Kanovsko umožňující kvalitní víceúčelové 
využívání tohoto prostoru jako extenzívní rekreační prostor i pro příležitostné 
společenské akce.  
Zařízení občanského vybavení jsou umístěna a lze je provozovat a nově i zřizovat 
v plochách občanského vybavení vymezených územním plánem a současně i 
v plochách s jiným způsobem využití dle stanovených „Podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití“ (plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby 
a skladování).  
Pro krátkodobou rekreaci je vymezena zastavitelná plocha zahrádkářské osady. 
Z části se jedná o potvrzení stávajícího stavu využití území, kde stávající objekty 
nejsou evidovány v katastru nemovitostí. Dále je možné v obci využívat a budovat 
objekty rodinné rekreace dle podmínek využití ploch bydlení individuálního a ploch 
smíšených obytných, zejména v domech charakteru venkovské obytné zástavby, tj. 
v objektech, které umožňují „pohyb“ mezi trvalým a rekreačním bydlením. Umístění 
malých zařízení pro agroturistiku je přípustné v plochách smíšených obytných, 
v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

ZÁVĚR 
• Územní plán Vlkoš řadí dobrou sportovně - rekreační vybavenost obce mezi 

pozitiva obce nikoliv jako nedostatek. Navrhovanou koncepci řešení lze tudíž 
pokládat za vyhovující a není potřeba řešit její změnu.   

ad 6.  Na území obce hospodaří jako hlavní zemědělský podnik středisko Vlkoš podniku 
SALIX MORAVA se sídlem v Horní Moštěnici. Areál střediska zemědělského družstva 
je zaměřený na chov skotu a je situovaný v poloze vzdálené dostatečně od obytné 
zástavby obce. Vzhledem k dostatečnému odstupu od obytné zástavby obce 
nezpůsobuje žádné problémy.  
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Zemědělský areál je zařazen jako V – plocha výroby a skladování typu VZ – 
Zemědělská a lesnická výroba. Podmínky pro využití těchto ploch umožňují variabilní 
využití území, nepřípustné jsou zde opravdu jen ty způsoby využití, které jsou 
neslučitelné s hlavní funkcí v důsledku jí způsobených rušivých vlivů. 

ZÁVĚR 

• Navrhované řešení Územním plánem Vlkoš lze pokládat za odpovídající a není 
potřeba hledat jiná využití areálu. 

 
C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

1.   Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

V době pořizování Územního plánu Vlkoš byla v platnosti Politika územního rozvoje České 
republiky schválená usnesením vlády ČR č. 561 dne 17.5.2006 a byl posuzován soulad 
navrhovaného řešení s tímto dokumentem. Navrhované řešení respektuje a dále 
v podrobnosti územního plánu rozpracovalo zde uvedené záměry: 

- ŽD1 - koridor konvenční železniční dopravy Brno – Přerov, 
- P6 - koridor zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN 63 Hrušky – Příbor. 

Z dokumentu dále vyplývá, že obec Vlkoš leží v širším prostoru rozvojové osy 0S5 
(Katowice–) hranice ČR – Ostrava – Břeclav – hranice ČR ( – Wien). Obec Vlkoš není 
součástí žádné specifické oblasti. 

V době projednávání návrhu Územního plánu Vlkoš byla schválena usnesením vlády ČR č. 
929 ze dne 20.07.2009 Politika územního rozvoje České republiky 2008. Záměry jsou 
totožné jako v předchozím dokumentu a jsou řešením Územního plánu Vlkoš naplněny. 
Záměr P6 je pouze prezentován pod označením P9 a zásady v čl. 27 jsou uvedeny v článku 
pod č. 26.     

Vláda ČR dne 9. srpna 2013 projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008 a na jejím základě rozhodla o zpracování návrhu aktualizace Politiky 
územního rozvoje České republiky v souladu s § 35 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zpráva tak plní funkci zadání aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky. 

Do doby projednání a schválení aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 
vládou ČR stále platí Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením 
vlády č. 929 ze dne 20. července 2009.  

Z hlediska obecných zásad v čl. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území se k problematice řešeného území vázal zejména úkol č. 27 
vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a 
zvlášť zdůvodněných případech. V Územním plánu Vlkoš je navrhované řešení odůvodněno 
následně: ve východní části obce se jedná o návrh zastavitelných ploch malého rozsahu a 
lokálního významu, nepřesahující obalovou křivku stávající zástavby územně stabilizované 
obce, situovaných v okrajové části záplavového území. Součástí řešení je návrh ochrany 
ohrožené části obce protipovodňovou hrází - tento nevyhovující stav se navrhuje 
k prověření ve změně Územního plánu Vlkoš. 
 Závěr 
V hodnoceném období se tedy nezměnily podmínky pro posouzení souladu Územního 
plánu Vlkoš s politikou územního rozvoje. Schválení aktualizace politiky územního 
rozvoje však může následně vyvolat potřebu případné změny Územního plánu Vlkoš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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2.   Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

I.   Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace ve znění 1. 
změny územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace 

Při vypracování dokumentace návrhu Územního plánu Vlkoš byl posuzován soulad  
s platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou byl v té době Územní plán 
velkého územního celku Olomoucké aglomerace (TERPLAN Praha, 01/1997), který byl 
schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16.7.1997, a jehož závazná část byla vyhlášena 
nařízením vlády č. 212 ze dne 16.7.1997, ve znění 1. změny územního plánu velkého 
územního celku Olomoucké aglomerace, která byla schválena Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 28.11.2002 usnesením č. UZ/12/25/2002, a jehož závazná část byla 
upravena v souladu s ust. § 187 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 
s účinností od 1.1.2007. 

Záměry z uvedené dokumentace byly převzaty již do Územního plánu obce Vlkoš ve znění 
Změny č. 1 územního plánu obce Vlkoš a následně i do návrhu Územního plánu Vlkoš 
s příslušným upřesněním do podrobnosti územního plánu anebo provedenou aktualizací dle 
posledně dostupných podkladů. Jednalo se jednak o stabilizaci stávajících prvků, jednak o 
navrhované záměry nebo ochranné režimy: 

- navrhovaná lokální ochrana obce částečným ohrázováním, 
- koridory technické infrastruktury nadmístního významu: 
- stávající tranzitní VVTL plynovod, 
- stávající vodovodní řad, 
- stávající vedení VVN 220 kV, 
- stávající radioreléová trasa Holý kopec – Kojál, 
- ochrana nevýhradního ložiska nerostných surovin, 
- ochranná pásma vodních zdrojů, 
- chráněná oblast přirozené akumulace vod – kvarter Moravy, 
- návrh maloplošného zvláště chráněného území přírody – les Rasina, 
- záplavové území. 

Stavba S 14 - silnice II/436 Vlkoš – Bochoř (dle 1. změny územního plánu velkého územního 
celku Olomoucké aglomerace) - nebyla respektována již Územním plánem obce Vlkoš ve 
znění Změny č. 1 územního plánu obce Vlkoš a Územní plán Vlkoš přebral řešení 
navrhované Územním plánem obce Vlkoš ve znění Změny č. 1 územního plánu obce Vlkoš.  
Stavba silnice II/436 je v řešeném území navržena jako obchvat obce - výhled  - v celém 
průběhu řešeného území, s přesahem do území obcí Věžky a Kyselovice. Severně od 
Vlkoše přechází na katastrální území Věžky u Přerova a logicky zde navazuje (v prostoru za 
přejezdem železniční tratě) na přeložku této silnice navrženou v rámci stavby dálnice D1, 
vedenou od obce Věžky jižně podél tratě Přerov – Brno, kde se na k.ú. Horní Moštěnice 
napojí na hlavní komunikační systém. V jižním směru přechází potom do katastrálního území 
Kyselovice ve dvou možných koridorech. 

II.   Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Současně byl soulad návrhu dokumentace Územního plánu Vlkoš vyhodnocován již směrem 
k rozpracovanému návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (Ing. arch. Jaroslav 
Haluza, 10/2007), a to s tímto výsledkem: 

• Řešené území nezasahuje do rozvojových ani specifických oblastí nebo rozvojových os 
vymezených v návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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• Nově oproti platnému Územnímu plánu obce Vlkoš ve znění Změny č. 1 územního plánu 
obce Vlkoš byly zapracovány do úpravy územního plánu záměry vyplývající z 
návrhu  Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje:  

- návrh na modernizaci železniční tratě č. 300 Přerov – Brno v parametrech 
koridorové tratě s dvoukolejným uspořádáním vč. elektrifikace,  

- záměr zdvojení VVTL plynovodu v koridoru trasy plynovodu Hrušky - Příbor 
v parametrech shodných se stávajícím plynovodem, tj. DN 700/PN63, 

- NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita Vlkoš – Statek (k.ú. Kanovsko). 

• V souladu s návrhem Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje se oproti platnému 
Územnímu plánu obce Vlkoš ve znění Změny č. 1 územního plánu obce Vlkoš 
nezapracoval do úpravy Územního plánu Vlkoš záměr:    

- návrh maloplošného zvláště chráněného území přírody – les Rasina. 

• Do Územního plánu Vlkoš se nezapracoval v podobě navrhované řešením Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje záměr: 

- D41 - silnice II/436 Vlkoš – Bochoř.  

• V Územním plánu Vlkoš oproti Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje se 
z Územního plánu obce Vlkoš ve znění Změny č. 1 územního plánu obce Vlkoš 
ponechala stavba:  

- návrh lokální ochrany obce částečným ohrázováním. 
V současné době jsou v platnosti Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého 
kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením č. 
UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, 
které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace č. 1 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, které nabylo účinnosti 14.07.2011. Po přezkoumání vyplývá, že jevy výše 
popsané a jejich hodnocení jsou beze změny. 

Obecné priority územního plánování definované v kap. A.1. Stanovení priorit územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění jsou zakotveny v jednotlivých oddílech  Územního plánu 
Vlkoš, ale míra jejich uplatňování je v mnohém odvislá od finančních prostředků, které je 
možné pro jednotlivé sféry vyzískat.  

Zásady uvedené 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, jsou v Územním plánu Vlkoš řešeny 
následovně: 

Ad podkap. A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území  

Zpracované návrhy protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy a Bečvy řeší 
v dotčeném území komplexně veškerá opatření pro snížení materiálních škod, ohrožení 
životů a zařízení nezbytných pro život nebo způsobujících havarijní znečištění při povodních, 
řeší způsob převádění velkých povodní při minimalizaci škod a ohrožení. V územním plánu 
jsou uplatněny obecné zásady protipovodňové ochrany a územně hájeny prvky 
protipovodňové ochrany lokální úrovně, tj. vyloučení sídla z inundace lokálním ohrázováním 
části zastavěného území a dalšími drobnými lokálními zásahy. Jiné záměry staveb a 
opatření, které by byly součástí komplexního systému opatření na ochranu širšího území 
před povodněmi, do řešeného území nezasahují. Návrhy nejsou realizovány. 
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Ad podkap. A.8.2. Požadavky na provádění změn v území, pro vymezování ploch 
s rozdílným způsobem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury 

• Navrhovaný rozvoj obce, přiměřený jiným charakteristikám území včetně rizik, je 
podpořen polohou obce v sousedství rozvojové oblasti RO6 – Přerov a v blízkosti 
rozvojové osy OS5 – Přerov – Kroměříž – Zlín vymezených v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění.  

• Řešením Územního plánu Vlkoš byly vytvořeny podmínky pro aplikaci požadavků na: 
 modernizaci zemědělství a rozvoj návazných činností, 
 mimoprodukční funkce zemědělství, rozvoj kulturní krajiny, zlepšení stavu životního 

prostředí, 
 podporu malého a středního podnikání (zpracování místních surovin, podporu 

stávajících a vznik nových podnikatelů zaměřených na provoz místních drobných výrob 
a služeb, regenerace a využití zchátralých zemědělských objektu a areálů, 

 rozvoj, modernizaci a rekonstrukci silniční sítě a železniční dopravy,  
 udržení základních služeb na venkově a v menších městech, sociálních služby a 

zlepšování životních podmínek. 

• Územní plán Vlkoš zajišťuje koordinaci z hlediska širších vztahů v území následně: 

Z hlediska územně plánovací dokumentace sousedních obcí Bochoř, Věžky, Říkovice:  
⇒ koordinace cyklostezek - realizovaná cyklostezka Věžky – Vlkoš, připravovaná 

cyklostezka Mikroregionu Moštěnka a navazující trasy z obce Vlkoš, dále zajištěna 
návaznost dalších veřejných prostranství v krajině zajišťujících prostupnost území, 

⇒ návaznost ÚSES na hranicích obcí na základě generelu ÚSES, který je podkladem pro 
ÚSES v územním plánu – vyhovující stav, 

⇒ technická infrastruktura: zásobování obce plynem z regulační stanice Bochoř 
prostřednictvím STL plynovodní sítě obce Věžky, přívodní řad vodovodu z hlavního řadu 
na území obcí Bochoř, Věžky – vyhovující stav, 

⇒ návaznost územní rezervy pro výhledovou možnost přeložky silnice II/436 – napojení do 
místa začátku přeložky II/436 připravované v souvislosti se stavbou D1 – není zajištěna 
vazba na k. ú. Věžky u Přerova; Územní plán Věžky není v souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací. 

Kyselovice 
⇒ Zajištěna návaznost územní rezervy pro výhledovou možnost přeložky silnice II/436. Ta 

jižně od k.ú. Vlkoš u Přerova přechází do k.ú. Kyselovice ve dvou možných koridorech – 
jeden s jen minimálním přesahem do k.ú. Kyselovice, druhý v delší trase, která může 
výhodně navázat na případný obchvat Kyselovic.  

Chropyně, Záříčí, Žalkovice:  
⇒ Územní vazby jsou omezené jen na návaznost prvků ÚSES na lokální úrovni.  

Návaznosti se dále týkají staveb vyplývajících z ÚPD vyšších územních celků – tj. 
modernizace železniční tratě č. 300 Přerov – Brno a zdvojení VVTL plynovodu Hrušky – 
Příbor v souběhu se stávající trasou. 

Územní plán Vlkoš obsahuje limity přecházející hranice obcí – ochranná pásma vodních 
zdrojů, ložiska nerostných surovin, záplavové území, stávající vedení technické 
infrastruktury, ochranná pásma letiště Přerov. 

Širší dopravní vztahy 
Hlavní silniční systém  

Dominantní dopravní osou řešeného území je silnice II/436 Kojetín – Chropyně – Přerov, která 
se navrženou přeložkou severně od obce (podél tratě Přerov – Brno) v cílovém stavu napojuje 
na silnici I/55 v MÚ křižovatce severně od H. Moštěnic (V 1. etapě se předpokládá napojení do 
komunikačního systému Přerova - přes Lověšice a terminál kombinované přepravy do původní 
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trasy). Silnice I/55 bude napojena na dálnici D1 v mimoúrovňovém uzlu u Dobrčic, kde dálnice 
současně kříží železniční trať Přerov – Břeclav. 

V územním plánu Vlkoš je uvedena územní rezerva pro možnou přeložku silnice II/436 
západně obce v celém průběhu územím obce Vlkoš, s přesahem do území obcí Věžky a 
Kyselovice. Severně od Vlkoše přechází tato přeložka do území obce Věžky, kde logicky 
navazuje na přeložku této silnice mimo Bochoř podél železniční tratě Přerov – Brno. Jižně od 
území obce Vlkoš přechází do území obce Kyselovice ve dvou možných koridorech – jeden 
s jen minimálním přesahem do území obce Kyselovice, druhý v delší trase, která může 
výhodně navázat na možnou trasu mimo zástavbu obce Kyselovice. 

Železniční doprava 

Území obce Vlkoš protíná západně od zastavěného území železniční trať č. 300 Přerov - 
Brno. Nejbližší železniční zastávka je u Věžek (cca 1,5 km z centra obce). Cca 2km 
východně od obce vede trať II. železničního koridoru č. 330 Přerov – Břeclav, s nejbližší 
zastávkou v Říkovicích (3km) – návrh na modernizaci tratě č. 300 v parametrech koridorové 
tratě je obsahem Územního plánu Vlkoš – v přípravě, dosud nerealizováno. 

Záměry výstavby vysokorychlostních tratí se řešeného území nedotýkají. 

Ochrana koridoru vodní cesty DOL 

Územně hájený koridor výhledové vodní cesty D-O-L vede cca 0,7 km za západní hranicí 
řešeného území a nemá přímý vliv na území obce Vlkoš.  

Cykloturistické trasy  

Řešeným územím nejsou vedeny značené cykloturistické trasy dle cykloturistické mapy 
Olomoucka. V nedalekém okolí obce (Troubky – Záříčí – Chropyně) je však vedena dálková 
cyklotrasa „Moravská stezka“ a podél Bečvy Cyklostezka Bečva, dosud jen částečně funkční. 
Napojení na hlavní síť cyklostezek je možné prostřednictvím doporučených tras po silnicích 
III. třídy, případně po více nebo méně zpevněných účelových komunikacích, obdobně jako 
kontakt mezi okolními obcemi bez použití motoristické dopravy (účelové komunikace často 
představují nejkratší cestu mezi obcemi). Obec je zapojena do připravovaného systému 
cyklistických tras Mikroregionu Moštěnka - mezi obcemi Vlkoš a Věžky je cyklostezka 
vybudovaná. 

Širší vztahy ÚSES a přírodních systémů 

V řešeném území se nevyskytují ani nenavrhují prvky regionálního nebo nadregionálního 
významu. Ochranná zóna nadregionálních biokoridorů do území obce Vlkoš nezasahuje.  

Širší vztahy systémů technické infrastruktury 

Územní plán respektuje průchod hlavních vedení technické infrastruktury (VVTL plynovod 
TRANSGAS, vedení VVN, dálkové kabely, radioreléové trasy) územím obce a záměry na 
jejich doplnění (zdvojení VVTL plynovodu v souběhu se stávající trasou). 

 Územní studie řešící nadmístní problémy v území – v době zpracování Územního plánu 
Vlkoš nebyly k dispozici. Řešeného území se dotýká územní studie Větrné elektrárny na 
území Olomouckého kraje (Ecological Consulting a.s. Olomouc, 11/2008) – vyhodnotit 
dopady řešení v území a zapracovat závěry do územního plánu.                                                                                                                                                                                  

ZÁVĚR 
Navrhované řešení dle Územního plánu Vlkoš ve vztahu k politice územního rozvoje a 
zásadám územního rozvoje lze z většiny pokládat za uspokojivé i pro další období a 
není potřeba řešit jeho změnu vyjma následujícího: 

• část týkající se nově evidovaných územních studií je potřeba prověřit změnou 
územního plánu, 
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• v důsledku navrhovaného dopravního řešení je potřeba iniciovat změnu Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v aktualizovaném znění, 

• v souladu se Studií ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje dle 
alternativy nahrazující dříve navrhované poldry Osek a Hranice (bod 89.11 ZÚR) 
prověřit možnost zrušení navrhovaného ohrázování obce. 

• Změnou Územního plánu Vlkoš reagovat na případné schválení aktualizace 
politiky územního rozvoje nebo zásad územního rozvoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 
Ve sledované období nenastala potřeba využití zastavitelných ploch viz vyhodnocení bod A.  

ZÁVĚR 

• Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch nevyplývá. 
 
E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 

ZADÁNÍ ZMĚNY 

Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu jsou 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 předpisů, 
v rozsahu přílohy č. 6. 
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;  
(1) Při řešení změny vycházet z rámcových zásad uvedených v čl. 2 Republikové 

priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, zejména pak zásady – vymezovat zastavitelné 
plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť 
zdůvodněných případech. 

 

(2) Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) vydaných 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 
formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které 
nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace č. 1 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, které nabylo účinnosti 14.07.2011, zapracovat: 
– závěry vycházející z nově evidovaných územních studií týkajících se řešeného 

území, 
– v souladu se Studií ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje 

(Pöyry Environment a.s., březen 2007) dle alternativy nahrazující dříve 
navrhované poldry Osek a Hranice (viz bod 89.11 ZÚR OK) prověřit možnost 
zrušení navrhovaného ohrázování obce. 

 

(3) Návrh změny územního plánu v konečném důsledku však vždy konfrontovat s 
dokumentem politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentací zásad 
územního rozvoje v aktuálních zněních. 

 

(4) Navrhovaným řešením respektovat limity využití území a chránit jeho hodnoty. 
Bude přitom vycházeno z podkladu, kterým jsou Územně analytické podklady ORP 
Přerov v platném znění. 
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1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 

 

(5) V souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů 
provést aktualizaci hranice zastavěného území.   

 

(6) Řešením změny přezkoumat potřebnost navrhované protipovodňové ochrany, 
prověřit možnost zrušení ohrázování obce, a to se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími, popř. navrhnout jiná účinná povodňová opatření proti negativním 
účinkům povodní, která osvědčí opodstatněnost navržených zastavitelných ploch 
v záplavovém území. 

 

Případné zrušení vymezení zastavitelných ploch představujících druhou etapu 
návrhu posuzovat i ve vztahu k ust. § 102 stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

(7) Prověřit Podmínky pro využití ploch z hlediska formální správnosti textu i jejich 
věcné náplně s ohledem na aktuální legislativu a judikaturu.   

 

(8) Prověřit ukazatele prostorového uspořádání a ty, které již nemohou být součástí 
Územního plánu Vlkoš ve smyslu Čl. II, Přechodná ustanovení, bodu 4 zákona 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, vypustit. 

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

(9) Ve vazbě na případné zrušení navrhovaného ohrázování obce upravit návrh 
souvisejících staveb veřejné infrastruktury.    

(10) Současně zajistit koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a 
technické infrastruktury na hranicích obce (viz bod 92.1 ZÚR OK). 

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 

(11) Ve vazbě na případné zrušení navrhovaného ohrázování obce upravit návrh prvků 
územního systému ekologické stability, jejich řešení musí vycházet 
z odsouhlaseného rozsahu dle  platné územně plánovací dokumentace.  

(12) Vyhodnotit důsledky navrženého řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

(13) Současně koordinovat průchod prvků územního systému ekologické stability na 
hranicích obcí (viz  bod 92.3 ZÚR OK).  

(14) Dílčí změny prvků územního systému ekologické stability zpracovat v textové části 
II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, formou změny textu 
v celém rozsahu popisu skladebných prvků ÚSES dle platného územního plánu.  

 

(15) Ve spojitosti s ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů 
upravit podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném 
území. 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 
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(16) Změnou územního plánu prověřit aktuálnost záměrů, pro které byly v 
Územním plánu Vlkoš vymezeny územní rezervy, a navrhnout jejich případné 
převedení z územních rezerv do ploch změn či jejich zrušení.  

(17) V případě trvání potřeby zařazení záměru do územních rezerv důkladně odůvodnit 
opodstatněnost takového řešení. 

c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 
(18) Veřejně prospěšné stavby a opatření realizované vypustit. 

 

(19) V souvislosti s případným zrušením navrhovaného ohrázování obce upravit návrh 
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. 

 

(20) V souladu s Čl. II, Přechodná ustanovení, bodem 9. zákona 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, 
přehodnotit vymezení předkupního práva v Územním plánu Vlkoš a to, které je v 
rozporu s tímto zákonem, vypustit. 

 

(21) U veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, u nichž nebude 
nadále uplatňováno předkupní právo, nebude dále uváděn výčet pozemků.  

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 
(22) Pokud to návrh řešení změny územního plánu bude vyžadovat, vymezit plochy a 

koridory, pro které bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním 
regulačního plánu, případně zpracováním území studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci. V případě územní studie stanovit i lhůtu pro její pořízení. 

e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
(23) Změna územního plánu bude zpracována bez variant řešení s tím, že případná 

dílčí řešení, zejména v části návrhu územního systému ekologické stability, budou 
projednána a dohodnuta v rámci rozpracovanosti návrhu změny územního plánu. 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
(24) Návrh změny územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů,  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 Vlkoš a bude s ní jednoznačně provázána.   

Budou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně grafické části územního 
plánu. 

II. Odůvodnění 
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 předpisů, včetně náležitostí uvedených v § 
53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.     
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Text části II. Odůvodnění bude jednoznačně provázán s textem části I. Změna 
územního plánu. 

Grafická část odůvodnění bude obsahovat výkresy, ve kterých dojde ke změně 
grafické části územního plánu.  

(25) Grafická část bude zpracována nad aktuální katastrální mapou (DKM). 

(26) Dokumentace bude splňovat požadavky Metodiky MINIS – Minimální standard pro 
digitální zpracování územních plánů v GIS, v aktuální verzi, doporučené pro 
zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji. 

(27) Změna územního plánu 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, 

(28) Dokumentace bude odevzdána ve složce formátu max. A3.  

g) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

(29) Nedílnou součástí řešení změny územního plánu bude vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí zpracované, na základě § 19 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
rozsahu přílohy stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 4 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Požadavek se uplatňuje z důvodu 
vymezení ploch pro přeložku silnice II/436. 

(30) Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 

(31)  Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci 
a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: 
- posouzení dopadů investičního záměru na krajinný ráz, na významné krajinné 

prvky, ovlivnění hydrologických poměrů, 
- stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. 

(32) Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 
dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních 
vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem 
souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit, a 
vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.  

(33) V případě, že z řešení navrhovaného změnou územního plánu vyplyne, že 
přeložka silnice II/436 bude nadále ponechána jako územní rezerva i pro další 
období, nebo bude tento záměr případně změnou územního plánu navržen ke 
zrušení, požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se 
neuplatňuje. V takovém případě se nepředpokládá, že navrhovaná koncepce by 
mohla mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (v 
zastavěném území místní části Kanovsko na pozemku p. č. 29/3 je vymezena 
bodová lokalita NATURA 2000 event. č. CZ0713747 „Vlkoš – statek“ – regionálně 
významná letní kolonie netopýra brvitého), a s ohledem na charakter požadované 
změny 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 
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ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA 
EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST 
 

Viz bod E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 
 

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

Viz bod E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 
 

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 

Návrh na pořízení nového územního plánu se nepředkládá, neboť ze Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Vlkoš nevyplývá taková potřeba změny, které by podstatně ovlivnila 
koncepci stanovenou Územním plánem Vlkoš. 

I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH 
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ 
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území se neuplatňují, neboť nijaké takové dopady ve sledovaném časovém 
období nebyly zjištěny ani prokázány. 

J.  NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Navrhuje se aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění u 
veřejně prospěšné stavby pod označením D041 II/436 Vlkoš – Bochoř:  
 

navrhované řešení stavby přeložky silnice II/436 na k.ú. Vlkoš převzít dle Územního 
plánu Vlkoš.  
V severní části obce přechází navrhovaná přeložka silnice II/436 mimo zástavbu obce Vlkoš 
na katastrální území Věžky u Přerova a logicky zde navazuje (v prostoru za přejezdem 
železniční tratě) na přeložku této silnice navrženou v rámci stavby dálnice D1, vedenou od 
obce Věžky jižně podél tratě Přerov – Brno, kde se na k.ú. Horní Moštěnice napojí na hlavní 
komunikační systém.  

Navrhované řešení dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je 
neopodstatněné, neboť neodůvodněně bezohledně zasahuje do zastavěného území.  
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