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A.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚA.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚA.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚA.  ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJEDAJEDAJEDAJE    

A1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VA1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VA1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VA1. ZÁKLADNÍ CÍLE, VYMEZENÍ ÚZEMÍYMEZENÍ ÚZEMÍYMEZENÍ ÚZEMÍYMEZENÍ ÚZEMÍ        

Pořízení Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Rokytnice bylo schváleno 
usnesením zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice ze dne 21.9. 2006 a doplněno usneseními  
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice ze dne 26. 2. 2009 a zasedání ZO Rokytnice ze dne 
25. 6. 2009. 

PŘEDMĚT ZMĚNY Č.2 ÚPNSÚ ROKYTNICE 

Změna č. 2 ÚPnSÚ Rokytnice zahrnuje tři lokality ve správním území Obce Rokytnice, 
z nich lokalita 2/3 obsahuje více dílčích změn:  

2/1 
ROKYTNICE – „ZA 
DRAHOU“ 

 
Prověření podmínek pro možné  umístění zemědělské skladovací haly 

2/2 
ROKYTNICE – „NIVKY“ 

 
Plocha výroby – fotovoltaická elektrárna 

2/3:  
ROKYTNICE – 
„PÍSKOVCE“, 
„KOPÁNKY“ 

3a – plocha těžby,  

3b – plocha výroby – fotovoltaická elektrárna, 

3c – sanace pískovny 4 (rekultivace bývalé skládky inertního odpadu 
na ploše bývalé pískovny, plocha územního systému ekologické 
stability – upřesnění rozsahu)  

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.2 ÚPNSÚ ROKYTNICE 

Důvody pro pořízení Změny č. 2 ÚPnSÚ Rokytnice jsou: 

⇒ v lokalitě 2/1 ne zcela jednoznačný výklad regulačních podmínek pro plochu zahrádek ve 
vztahu k platné legislativě týkající se možnosti umístění staveb pro zemědělskou 
malovýrobu, 

⇒ v lokalitách 2/2 a 2/3b zájem obce vybudovat menší fotovoltaické elektrárny (FVE) na 
pozemcích, které korespondují s charakterem FVE jako zařízení s omezenou životností, 

⇒ v lokalitách 2/3a, 2/3c je důvodem požadavku na pořízení změny potřeba doplnit a upřesnit 
rozsah ploch souvisejících s dřívější,  probíhající či připravovanou těžbou, vymezených již 
v ÚPnSÚ dle tehdy dostupných podkladů. Potřeba doplnit plochy převážně „zbytkového“ 
charakteru se projevila při rozpracování dokumentace konkrétních záměrů – pískovny 
lokálního významu a sanace - rekultivace plochy bývalé pískovny. Součástí změny v lokalitě 
2/3 je i zákres chráněného ložiskového území do souladu se ZÚR OK.  

CÍLE POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.2 ÚPNSÚ ROKYTNICE 

Cílem pořízení Změny č.2 ÚPNSÚ Rokytnice je umožnit požadované záměry v souladu 
s územním plánem a uvést do souladu územní plán a skutečný rozsah těžby písku a způsob 
využití některých navazujících ploch.  
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A2. A2. A2. A2. PODKLADYPODKLADYPODKLADYPODKLADY    

Zadávacím podkladem pro zpracování Změny č.2 je Zadání změny č.2 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice schválené usnesením z 18. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice 
dne 28. 1. 2010. 

Další podklady: 

• ÚPnSÚ Rokytnice  (ALFAPROJEKT Olomouc, listopad 1996), schválený 1997, ve znění 
schválené změny č.1. 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ing. arch. J. Haluza a kol., 10/2007) vydané 
KÚOK 22.2.2008. 

• Podklady pro ÚAP - sítě a zařízení technické infrastruktury v zájmové oblasti změny, poskytnuté 
pracovištěm GIS odboru rozvoje Magistrátu města Přerova. 

• Základní informace o záměrech, jejichž uplatnění je předmětem změny (OÚ Rokytnice, ZD 
Kokory)  

• Rozšíření pískovny Rokytnice: mapa těžebních prací (ing. Roman Grabovský, 12/2004)  

• Rozšíření pískovny Rokytnice: Dokumentace o posouzení vlivů na ŽP – oznámení o posouzení 
vlivů na ŽP (ing. Aleš Calábek, GEO-HYDRO-CONSULT, 11/2009) 

• Doplňující terénní průzkum 

A3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPA3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPA3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPA3. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚPDDDD        

V platném ÚPnSÚ Rokytnice  jsou plochy řešené změnou zařazeny takto:. 

2/1 
„ZA DRAHOU“ 

„Zahrady s možností výstavby zahrádkářských chat“ (stavová 
plocha) v sousedství enklávy bydlení 

2/2 
„NIVKY“ 

Zemědělský půdní fond – orná půda v nezastavitelném území 
bezprostředně navazujícím na zastavěné území (bydlení, hřbitov, 
zemědělský areál)  

2/3 

„PÍSKOVCE“, „KOPÁNKY“ 

Plochy těžby, plochy bývalé těžby, následně skládky, s návrhem 
rekultivace na zeleň, zemědělský půdní fond – orná půda, ostatní 
plochy a komunikace 
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A4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKA4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍŮ ZADÁNÍ ZMĚNY ZMĚNY ZMĚNY ZMĚNY    

Důvody pro po řízení změny ÚPnSÚ. 
• Bez požadavků. 

Vymezení území řešeného zm ěnou.  
• Splněno dle požadavků zadání. 

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územn ě plánovací dokumentace 
vydané krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů.  

• Splněno dle požadavků zadání  

B. Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů. 

• Splněno dle požadavků zadání. Navrhované plochy fotovoltaických elektráren nezasahují limity 
technické infrastruktury s výjimkou vedení VN, požadavky správců těchto vedení budou řešeny 
v následných stupních přípravy záměrů. Do změny jsou promítnuty aktuální trasy vysokotlakých 
plynovodů, energetických a telekomunikačních vedení dle ÚAP a doplněn či upřesněn zákres 
ložiskových území. 

C. Požadavky na rozvoj území obce. 

• Splněno dle požadavků zadání.  

D. Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspo řádání krajiny). 

• Splněno dle požadavků zadání. (Viz kap. B1.3, B1.4., regulační podmínky - Změna)  

E. Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury. 

• Zadání bez požadavků, kromě respektování limitů. V lokalitě 2/2 se doplňují malé plochy 
komunikací charakteru veřejných prostranství.  

F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. 

F1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY VČETNĚ ÚSES 

• Splněno věcně dle požadavků zadání. V lokalitě 2/3c je však pro rozšíření ÚSES ponecháno 
zařazení ploch krajinné zeleně do ÚSES ve shodě s ÚPnSÚ Rokytnice, tj. jako rozšíření 
interakčního prvku IP 53/34, nikoliv v zadání uvedeného biocentra a biokoridoru, které na tento 
(původní) IP navazují na k.ú. Žeravice.   

• Navržené korekce prvků ÚSES jsou popsány v kap. B2.3.  

F2. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD   

• Splněno dle požadavků zadání.   

F3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

• Splněno dle požadavků zadání, součástí dokumentace je zemědělská část s vyhodnocením 
důsledků Změny na ZPF. 

F4. OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)  

• Bez požadavků, k dotčení lesních pozemků nedojde. 

F5. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A JEJICH 
OCHRANNÝCH PÁSEM 

• Splněno dle požadavků zadání.  
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G. Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace. 

• Splněno dle požadavků zadání. Veřejně prospěšné stavby se nenavrhují. 

H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právní ch p ředpis ů (nap říklad požadavky na 
ochranu ve řejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe čnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochran y p řed povodn ěmi a jinými 
rizikovými p řírodními jevy). 

H1. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ   

• Bez požadavků. 

H2. CIVILNÍ OCHRANA 

• Bez požadavků. 

H3. OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

• Splněno dle požadavků zadání.  

H4. OCHRANA LOŽISEK SUROVIN A GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ 

• Splněno dle požadavků zadání.  

H5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY  

• Splněno dle požadavků zadání ( informace pro následné stupně přípravy území). 

I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů zájmů a problém ů v území. 

• Splněno dle požadavků zadání. Změna v lokalitě 2/1 je řešena jen doplněním regulačních 
podmínek, graficky doložena není.  

J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a plo ch p řestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. 

• Splněno dle požadavků zadání  (za hranici zastavitelného území se považuje hranice ploch 
zastavěných a určených k zástavbě a jiným urbanizačním účelům). 

K. Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření změn 
jejich využití územní studií. 

L. Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regula čním plánem. 

M. Požadavky na vyhodnocení vliv ů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatn il požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vliv ů na životní prost ředí nebo pokud nevylou čil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 

• Body ad K, L, M Bez požadavků. 

N. Případný požadavek na zpracování konceptu, v četně požadavk ů na zpracování variant. 

• Bez požadavků. 

O. Požadavky na uspo řádání obsahu konceptu a návrhu zm ěny územního plánu a na 
uspo řádání obsahu jejich od ůvodn ění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení. 

• Splněno dle požadavků zadání.  
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B. NÁVRH   B. NÁVRH   B. NÁVRH   B. NÁVRH       

B1. URBANISTICKÁ ČÁSB1. URBANISTICKÁ ČÁSB1. URBANISTICKÁ ČÁSB1. URBANISTICKÁ ČÁSTTTT    

B1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené Změnou č. 2 ÚPnSÚ Rokytnice zahrnuje tři lokality (z nich lokalita 2/3 
zahrnuje více dílčích změn) ve správním území Obce Rokytnice, které je totožné s k.ú. 
Rokytnice u Přerova:   

2/1 
ROKYTNICE – „ZA DRAHOU“ 

PROVĚŘENÍ PODMÍNEK PRO MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
SKLADOVACÍ HALY 

Zájmová plocha, která je prvotním podnětem na pořízení změny, se nachází v malé části 
obce oddělené  železniční tratí od vlastní zástavby obce. Tvoří ji jednotlivá plocha bydlení (1 
rodinný dům) a skupina zahrad využívaných pro drobné hospodaření, s několika objekty rodinné 
rekreace dle KN (dle platného ÚPnSÚ plocha označená jako „zahrady s možností výstavby 
zahradních domků“ - stav), na kterou navazuje návrhová plocha  téže funkce ve zbývající části 
plochy uzavřené mezi železnici, silnicí do Císařova a koridorem pro možnou budoucí přeložku 
této silnice. Podnět na změnu vychází z požadavku vlastníka zahrady sousedící s plochou 
bydlení. Změna v této lokalitě není doložena graficky (nenavrhuje se změna funkčního 
uspořádání), řešení představuje úprava a doplnění regulačních podmínek pro plochy zahrádek, 
do odůvodnění se promítají některé další požadavky vyplývající z limitů využití území. 

2/2 
ROKYTNICE – „NIVKY“ 

  PLOCHA  VÝROBY – FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 

Zájmovou plochu tvoří podélný pozemek o šířce cca 26 – 31m  a délce cca  170 m podél 
východní strany komunikace z centra obce ke hřbitovu, mezi okrajem obytné zástavby a 
hřbitovem  (na protější západní straně této komunikace je situováno zemědělské středisko). 
Zájmová plocha je od této komunikace oddělena travnatým pásem, který se svažuje ke 
komunikaci.   

2/3 
ROKYTNICE – „PÍSKOVCE“ 

a - PLOCHA TĚŽBY  

b - PLOCHA VÝROBY – FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA  

c - SANACE PÍSKOVNY 4 

Zájmovou plochu tvoří skupina pozemků při hranici obce s k.ú. Žeravice, kterou tvoří 
několik pískoven provozovaných v různých časových etapách: 

Plochu ad a)   tvoří plocha těžby vymezená v platném ÚPnSÚ a pozemky na ni navazující 
až po hranici katastru, které jsou předmětem požadavku na změnu. Předmětem změny není, 
pás pozemků navazujících západním směrem, určený pro skládku zeminy související s těžbou a 
je dočasného charakteru.  

Plochu ad b) tvoří plocha již uzavřené pískovny situované jižně od plochy ad a), zčásti 
rekultivovaná, s vysokou navážkou a s porostem dřevin na svazích navážky. 

Plochu ad c) tvoří pozemky další pískovny s ukončenou těžbou, později sloužící jako 
skládka inertního odpadu, které ale nejsou zahrnuty do uvedené plochy dle platného ÚPnSÚ – 
změna představuje upřesnění skutečného rozsahu na podkladě katastrální mapy.     
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B1.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Z hlediska širších vztahů nad rámec Obce Rokytnice je změna lokálního charakteru, bez 
požadavků na řešení širších vztahů vůči okolním obcím, navržené změny také nemají vliv na 
širší území mimo obec Rokytnice. Plochy LOKALITY 2/3 se sice nacházejí na hranici s územím 
Statutárního města Přerova (k.ú. Žeravice), avšak řešení změny se sousedního území nedotkne 
a nedojde ani k jinému ovlivnění.  

Nedojde ani ke změnám v organizaci území ve vztahu k jiným částem Obce Rokytnice. 
Dopravní obsluha rozšířené plochy těžby v LOKALITĚ 2/3a  bude probíhat stejně jako doposud 
po stávající místní komunikaci napojené na silnici I/55 u Žeravic. 

SOULAD ZMĚNY Č.2 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ČR č. 929 
ze dne 20. 7. 2009,  stanovuje jako jednu z republikových priorit „Vytvářet územní podmínky pro 
rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k 
životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování 
přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.“ Změna č.2 je v souladu s těmito 
prioritami. Jiné konkrétní požadavky na řešení změny ÚPnSÚ nejsou stanoveny, resp. jsou dále 
rozvedeny v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje. 

SOULAD ZMĚNY Č.2 S ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

Z vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nevyplývají zvláštní požadavky 
na řešení Změny č.2 územního plánu SÚ Rokytnice.  

Změnou č.2 ÚPnSÚ Rokytnice nebudou dotčeny plochy, koridory a další veřejné zájmy 
nadmístního významu dle ZÚR OK, s výjimkou koridoru pro vysokorychlostní dráhu hájeného 
v ZÚR Ok jako územní rezerva (osa koridoru protíná plochu lokality 2/3c). Vzhledem 
k charakteru požadované změny – sanace pískovny s rekultivací a ve vztahu k termínovým 
relacím nebude provedená změna představovat překážku možné budoucí realizaci stavby 
vysokorychlostní dráhy.   

Plocha těžby se nachází mimo vymezenou specifickou oblast ST4 – specifická oblast s 
vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin. Lokalita 
2/1 se nachází na okraji této specifické oblasti, avšak vzhledem ke svému charakteru nemá vliv 
na sledované záměry. Plocha těžby v lokalitě 2/3a se nachází v prostoru objektu těžby č. 205 
dle ZÚR OK. 

Poloha obce v rozvojové oblasti RO6 a na rozvojové ose OS9 je nepřímým podpůrným 
argumentem pro rozvoj specifických funkcí obce (souvislost  zejména s lokalitou 2/2). 
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B1.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Změnou č.2 se celková koncepce platného ÚPnSÚ nezmění, změna nevyžaduje či 
nevyvolává jiné koncepční změny organizace území. Rozvoj území pro specifické funkce těžby 
v lokálním měřítku a výroby energie se navrhuje zejména v území, které je dlouhodobě 
ovlivněno provozováním několika pískoven (lokalita 2/3), výroba energie dále (jako spíše 
okrajová funkce) v území z větší části vklíněném do zastavěného území. Ostatní změny jsou 
drobné a nepodstatné.   

LOKALITA 2/1: „ZA DRAHOU“: 

Koncepce ani uspořádání ploch se nemění, doplňují a upravují se regulační podmínky pro 
plochy „ZR - zahrádky, přípustná výstavba zahradních objektů“.  

LOKALITA 2/2: „NIVKY“ 

V lokalitě se navrhuje malá fotovoltaická elektrárna v pásu na okraji většího pozemku 
zemědělské půdy sevřeného ze tří stran pozemky stávající zástavby různého druhu (obytné 
území, zemědělský areál) a z části zbývající strany plochou hřbitova a dále polní komunikací. 
Tato plocha je oddělena od komunikace podél zemědělského areálu (využívané také jako hlavní 
přístup ke hřbitovu) travnatým pásem svažujícím se ke komunikaci, na kterém je v ÚPnSÚ 
navržen interakční prvek ÚSES, který je zde změnou v zásadě respektován. 

Celý pozemek, v jehož okrajové části se navrhuje malá fotovoltaická elektrárna je v 
návrhovém období ÚPnSÚ vymezen jako nezastavitelná plocha, avšak  je uvažován jako plocha 
potenciální urbanizace po návrhovém období ÚPnSÚ, které bylo navrženo k r. 2015.  Vzhledem 
k tomu, že převážná většina návrhových ploch v obci je již využita, je velmi pravděpodobné, že 
lze očekávat zařazení této potenciální plochy do zastavitelných ploch nového územního plánu, 
který obec bude muset pořídit v blízké době z důvodů legislativních. Z tohoto pohledu je patrné, 
že využití pásu této plochy, přilehlého k zemědělskému areálu, je z hlediska perspektivy 
budoucího vývoje v tomto prostoru z mnoha ohledů možné a vhodné. Využití pásu o šířce cca 
30m podél cesty ke hřbitovu pro fotovoltaickou elektrárnu, spolu se zelení interakčního prvku, 
může vytvořit vhodnou přechodovou plochu vůči potenciální (zejména obytné) zástavbě 
z pohledu cesty ke hřbitovu a  od zemědělského areálu.   

Doplňující součástí návrhu jsou menší plochy komunikací vymezené v zájmu čistého a 
perspektivního uspořádání ploch v lokalitě, tak, aby nevznikly překážky pro možnou budoucí 
potřebu splnění požadavků stavebního zákona v případě budoucího rozvoje v lokalitě (rozšíření 
plochy stávající záhumenní cesty a cesty nad hřbitovem) V ploše komunikace na severním okraji 
lokality se tím také zajistí přístupnost dálkového telekomunikačního kabelu. V souvislosti s tím 
se upravuje rozsah v ÚPnSÚ navržené plochy zeleně začleněné do ÚSES jako interakční prvek 
IP 44/44,45, při zachování potřebných parametrů. 

LOKALITA 2/3: „PÍSKOVCE“ 

⇒ V LOKALITĚ 2/3a je předmětem změny rozšíření stávající pískovny dle předloženého 
záměru, o plochy, které na původní pískovnu povolenou dle územního rozhodnutí navazují a 
rozšiřují plochu těžby až po hranici katastru. Ve skutečnosti těžba písku již přesáhla hranici 
území, na které bylo vydáno rozhodnutí o využití území pro těžbu písku. Pořízením změny 
ÚPnSÚ se sleduje zájem legalizace tohoto stavu. Jedná se o malou pískovnu lokálního 
významu provozovanou zemědělským družstvem Kokory. Využití pískovny je dočasného 
charakteru  (Zábor ZPF je obdobně jako na již dříve povolenou pískovnu navrhován jako 
dočasný), po ukončení těžby (které se dle záměru předpokládá cca v r. 2016)  se v dalších 
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letech navrhuje technická (do r. 2021) a následně biologická rekultivace (do r. 2026) 
vytěžené plochy. V dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí ( „oznámení“) se 
uvádí možnost výsledné rekultivace na ZPF i na krajinnou zeleň a začlenění ploch do 
ÚSES. Rozhodnutí o následném způsobu rekultivace není předmětem této změny ÚPnSÚ, 
protože termín ukončení těžby a nezbytné následné technické rekultivace vysoce překračuje 
dobu platnosti ÚPnSÚ. Problematiku následného využití vytěžených ploch bude nutno řešit  
komplexně v souvislostech řešení širšího okolního území v novém územním plánu.  

⇒ V LOKALITĚ 2/3a je předmětem změny plocha pro umístění fotovoltaické elektrárny 
navržená na horní terase navážky v ploše bývalé pískovny, která je přístupná společně se 
stávající pískovnou ze stávající zpevněné komunikace Rokytnice – Žeravice, napojené u 
Žeravic na silnici I/55. Stávající společný vjezd do obou areálů se potvrzuje návrhem malé 
plochy dopravy. Zeleň na strmých obvodových svazích, které jsou pro tento účel 
nevyužitelné,  zůstane zachovaná jako součást interakčního prvku, v severozápadním rohu 
plochy se navrhuje rozšíření IP do uceleného obrysu, podle skutečného využití ploch (dle 
KN orná půda,  ale zemědělsky  nevyužívaná). Změnou nebudou dotčeny ani plochy v jižní 
části lokality, kde je mj. areál myslivců.  

⇒ V LOKALITĚ 2/3c je předmětem změny rozšíření sanace bývalé pískovny 4 a začlenění této 
plochy do ÚSES, tak jak to odpovídá stavu v katastrální mapě. Na plochu zeleně navrženou 
změnou č.2 však kromě toho navazuje i menší plocha zeleně na orné půdě  západně od 
parcely 532/2. Tato plocha se v rámci změny neuvádí.  

B1.4. FUNKČNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE ÚZEMÍ 

Změnou č.2 ÚPnSÚ Rokytnice v lokalitách 2/1 a 2/2 se navrhují nové plochy pro výrobu 
energie – fotovoltaické elektrárny a dochází ke zvětšení rozsahu ploch těžby. V případě těžby se 
zčásti jedná o potvrzení skutečného rozsahu stávajících ploch těžby přesahujících plochu 
vymezenou v ÚPnSÚ – jak na podkladě územního rozhodnutí, tak na dalších menších přilehlých 
plochách.  Změna se promítne i v rozsahu ploch komunikací a zeleně v ÚSES. O návrh nové 
plochy se jedná jen v případě rozšíření plochy těžby severním směrem po hranici katastru a 
jedné malé fotovoltaické elektrárny (u hřbitova), v ostatních případech se jedná o změny využití 
nezemědělských ploch. 

Předmětem změny v lokalitě 2/1 není změna funkčního uspořádání, ale jen doplnění 
regulačních podmínek pro plochy zahrádek s přípustnou výstavbou zahrádkářských chat (nově 
pojmenovaných „ZAHRÁDKY“), bez grafického projevu. Tato změna umožní ve stávající ploše 
této funkce omezeně umístit stavby pro zemědělství. 

Hranice zastavěného území v územním plánu (kromě výkresu záboru ZPF) není 
vymezena (v územním plánu sídelního útvaru se nevymezuje) a změnou se ani neaktualizuje. 
Nevymezuje se ani hranice zastavitelného území.  
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B1.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

 (dle ÚPnSÚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,  OBJEKTY, SOUBORY, upraveno Změnou č.1) 

B1.5.A/ ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY P ŘÍRODY A KRAJINY   

• Změnou nejsou dotčena chráněná území přírody ani významné krajinné prvky. Změnou není 
dotčeno ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesa. 

• Změnou nejsou dotčeny evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (území NATURA 2000).  

• ÚSES:  Předmětem změny č.2 v lokalitách 2/2 a 2/3 jsou také změny rozsahu a uspořádání 
skladebných prvků ÚSES.  Tyto změny jsou popsány v kapitole B2.3. ÚSES, ZELEŇ. 

B1.5.B/ OCHRANA  VYUŽITELNÝCH P ŘÍRODNÍCH ZDROJŮ: 

B.1. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ  

Součástí změny je uvedení ÚPnSÚ Rokytnice do souladu s limity využití území na úseku 
ochrany nerostných surovin – je doplněn zákres chráněného ložiskového území (CHLÚ) 
Předmostí – Žeravice č. 06630000 a upřesněna hranice výhradního ložiska Žeravice č.3190800.  

Rozšíření pískovny se uskuteční v území nevýhradního ložiska Rokytnice u Přerova č. 
5241400 (objekt č. 205 dle ZÚR OK). 

B.2. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ  

• Plochy řešené změnou č.2 leží mimo platná ochranná pásma vodních zdrojů.  

B.2. OCHRANA ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH  MINERÁLNÍCH VOD 

Plocha řešená změnou v lokalitě 2/2 je situována v ochranném pásmu zdrojů přírodních 
minerálních vod zřídelní oblasti Horní Moštěnice II.stupně IIB, plochy v lokalitách 2/1 a 2/3 mimo 
tato ochranná pásma. 

B1.5.C/ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU 
SPRÁVY VODNÍHO TOKU  

Plochy řešené změnou č.2 jsou situovány mimo dosah vodních toků. 

B1.5.D/ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ  

• Plochy v lokalitách 2/2 a 2/3 jsou situovány mimo stanovená záplavová území. 

• Plocha zahrádek, která byla podnětem pro pořízení změny v lokalitě 2/1, která je ve změně 
uvedena formou obecného doplnění regulačních podmínek, leží v záplavovém území Q100 VVT 
Bečva a VVT Morava vyhlášeném 24.2. 2006. V následných stupních přípravy záměrů  
v záplavovém území je nutno respektovat požadavky vodoprávního úřadu včetně případných 
požadavků zabezpečení staveb pro zemědělství proti vzniku potenciálního zdroje ohrožení 
obyvatelstva,  zástavby i vodních zdrojů. 

B1.5.E/ OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT   

• Území řešené Změnou č.2 je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 
Sb. Z tohoto důvodu jsou budoucí stavebníci povinni postupovat v souladu s ust. § 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nemovité kulturní památky ani památky místního významu nejsou Změnou č.2 dotčeny. 
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B1.5.F/ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY A  TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY  

F.1. OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

• Plochy řešené změnou č.2 v graficky doložených lokalitách 2/2 a 2/3 jsou situovány mimo 
ochranná pásma stávajících tras a zařízení silniční a železniční dopravy. Plocha, která byla 
podnětem k pořízení změny v lokalitě 2/1 je plocha stavová, nedochází ke změně v rozsahu této 
plochy. Požadavky režimu v ochranném pásmu dráhy a silnice III. třídy budou uplatněny 
v následných stupních přípravy případných staveb.   

F.2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Změnou č.2 se aktualizují a doplňují některé trasy, zařízení a ochranná pásma tohoto 
okruhu  dle výkresu č. 2a, 2b a 5  grafické části změny. Konkrétně se jedná o tato zařízení a 
jejich ochranná pásma:  

⇒ V LOKALITĚ 2/2 vysokotlaký plynovod, vedení VN, dálkový telekomunikační kabel 

⇒ V LOKALITĚ 2/3 vysokotlaké plynovody, regulační stanice, vedení VVN a VN, dálkový 
telekomunikační kabel.  

• Ostatní limity zůstávají v platnosti dle ÚPnSÚ.  

• Limity zařízení technické infrastruktury jsou respektovány , s výjimkou vedení VN 22 kV 
v lokalitě 2/2, kde plochu pro fotovoltaickou elektrárnu protíná krátký úsek vedení VN a okraj 
plochy zasahuje i další ochranné pásmo vedení VN 22 kV. V následných stupních přípravy 
záměrů je nutno respektovat Zák. č. 458/200 Sb. Případné požadavky na výjimku ze zákona 
ohledně respektování nadzemních vedení, jejich ochranných pásem a zajištění přístupu k vedením 
je nutno v následných stupních přípravy záměru projednat se správci vedení ČEPS resp. ČEZ. 
Vzhledem k charakteru navrhovaného zařízení FVE lze tuto problematiku řešit uspořádáním  ploch a 
zařízení uvnitř řešených funkčních ploch, při zachování stávajících tras energetických vedení. 
Ochrana dálkového kabelů v LOKALITĚ 2/2 je zajištěna ve volně přístupné nezastavitelné ploše 
komunikace (a dále telekomunikačního kabelu místní sítě O2 rozšířením plochy zeleně). 

• Ostatní limity tohoto druhu nejsou dotčeny. 

B1.5.G. OCHRANNÁ PÁSMA PROVOZ Ů A ZAŘÍZENÍ  

• Ve změně č.2 se promítá aktualizace ochranného pásma veřejného pohřebiště dle platné 
legislativy.  

• Do tohoto ochranného pásma zasahuje plocha fotovoltaické elektrárny v lokalitě 2/2. Zařízení 
FVE nepředstavuje vůči ploše hřbitova a potřebě zachování piety rušivé zařízení, navíc FVE 
bude oddělena pásem zeleně od vlastní plochy hřbitova i od cesty používané jako hlavní přístup 
ke hřbitovu.  Naopak, v případě budoucího rozvoje v ploše navazující na FVE východním 
směrem může sloužit jako vhodná clona eventuální zástavby. V ploše FVE je přípustné 
výhradně použití lehké nízké konstrukce fotovoltaických panelů.  
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B1.5.H. LIMIT NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIÁLNÍCH  ZÁMĚRŮ 

Plochu v lokalitě 2/3c protíná osa koridoru vysokorychlostní dráhy, která je územní 
rezervou dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (vymezení koridoru odpovídá zákresu 
v ÚPnSÚ).  Vzhledem k charakteru změny č.2 v této lokalitě – sanace pískovny s rekultivací a ve 
vztahu k termínovým relacím nebude provedená změna představovat překážku budoucí 
realizaci stavby vysokorychlostní dráhy.  

Ostatní plochy změny do ploch těchto limitů nezasahují. 

B1.5.I. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY – OBRANA STÁTU 

• Katastrální území Rokytnice u Přerova je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva 
obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. v tomto území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, 
prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, pracoviště Olomouc. 

• Plochy řešené změnou jsou situovány v ochranném pásmu vzletového a přistávacího prostoru 
Letiště Přerov (nevyhlášeno) ve výšce cca 265 m.n.m.(lok. 2/1 – bez grafického vyjádření), 250 
m.n.m. (lok. 2/2), 295 – 320 m.n.m. (lok. 2/3). 

• Při přípravě záměrů fotovoltaických elektráren budou respektovány případné požadavky tohoto 
ochranného pásma. 

B.1.6. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  

• Změna č.2  v lokalitách 2/2 a 2/3 nemá vzhledem k charakteru navrhovaných ploch vztah k této 
problematice. 

• Požadavky na charakter staveb v lokalitě 2/1 jsou předmětem regulačních podmínek pro plochy 
zahrádek s přípustnou výstavbou zahrádkářských chat  (nově pojmenovaných „ZAHRÁDKY“). 
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B2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDB2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍÍÍÍ    

B2.1. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Jedná o analytickou část. Kvalita ovzduší, hlukové poměry, radonové zatížení území nemá 
vztah k navrženému využití řešených ploch.  

B2.2. VLIV NÁVRHU NA KVALITU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY:  

• Všechny plochy řešené změnou  mimo chráněná území přírody a mimo významné krajinné prvky.  

• V lokalitě 2/3a je ve vytěžených březích stávající pískovny evidován výskyt (hnízdění) chráněného 
ptáka břehule říční. To neovlivní územní řešení, ale režim budování a provozu zařízení.   

OCHRANA KRAJINY:   

LOKALITA 2/1 

• Případné vlivy na ochranu krajiny (zastavěná plocha na přechodu do krajiny) jsou ošetřeny 
objemovými limity staveb v regulačních podmínkách. 

LOKALITA 2/2 

• Vliv na krajinu bude nepodstatný. Celý pozemek, v jehož okrajové části se navrhuje malá fotovoltaická 
elektrárna, je z větší části obklopený pozemky stávající zástavby různého druhu a ze zbývajících stran 
ohraničený komunikacemi. V ÚPnSÚ je v návrhovém období vymezen jako nezastavitelná plocha, 
avšak  je uvažován jako plocha potenciální urbanizace po návrhovém období ÚPnSÚ. 

LOKALITA 2/3 

• Vlivy na krajinu lze očekávat velmi omezené.  

⇒ Plocha těžby se rozšiřuje v zahloubeném prostoru navazujícím na již vytěžené plochy. 
Jedná se o poměrně malou plochu těžby lokálního významu. Po ukončení těžby bude 
provedena rekultivace, jejíž forma (zemědělská či spíše nezemědělská na krajinnou zeleň)  
bude ještě upřesňována.  

⇒ Plocha fotovoltaické elektrárny se navrhuje na horní terase navážky  na bývalé pískovně. Po 
dobu své existence se zařízení bude v dané výšce a při předurčené orientaci fotovoltaických 
panelů projevovat omezeně, v lokalitě navíc nebude dotčena vyšší vegetace na strmých 
svazích této zvýšené terasy, která plochu FVE opticky odcloní (tyto plochy jsou nadále 
zachovány jako plochy zeleně dle ÚPnSÚ).  

⇒ Navržené plochy zeleně se začlení do stávajících ploch.  

VODNÍ TOKY A PLOCHY:   
• Změna č.2 se těchto zájmů nedotýká. 

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 

• TĚŽBA: Údaje o předpokládaných vlivech záměru na zdravé životní podmínky jsou uvedeny 
v kap. „D“ Oznámení o posouzení vlivů na ŽP. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti zařízení od 
obytné zástavby (min. 1 km), občasnému charakteru těžby v omezené kapacitě, omezené 
intenzitě a trasování odvozu vytěžené suroviny lze očekávat, že vlastní těžba ani doprava 
suroviny nebude vykazovat nadlimitní zatížení obyvatelstva hlukem a znečištěním ovzduší..  

• FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY: neovlivní přímo kvalitu ovzduší a hlukové poměry 
v řešených plochách, obecně se však jedná o podporu obnovitelného zdroje energie s provozem 
neprodukujícím exhalace.  
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B2.3. ÚSES, ZELEŇ 

Změnou č.2 ÚPnSÚ Rokytnice nedochází ke změně koncepce zeleně ani koncepce 
územního systému ekologické stability. Navrhují se však změny rozsahu a uspořádání 
jednotlivých skladebných prvků ÚSES v lokalitách 2/2 a 2/3. 

V LOKALITĚ 2/2 je důsledkem řešení změny drobná redukce rozsahu interakčního prvku, 
který lemuje část řešené plochy, ve prospěch ploch komunikací (ve smyslu veřejných 
prostranství) při zachování potřebných parametrů interakčního prvku.  

V LOKALITĚ 2/3b: 

⇒ Plocha fotovoltaické elektrárny se navrhuje na převážné části vymezeného plošného 
interakčního prvku IP 7/34, který v ÚPnSÚ zaujímá celou plochu navážky, dřevinná 
vegetace (převážně náletová) je však pouze na strmých březích, horní terasa je převážně 
bez dřevin. Tyto plochy svahů budou nadále zachovány jako součást tohoto interakčního 
prvku, spolu s plochou  jižní – nižší částí navážky, kde je také areál myslivců. IP 7/34 se 
naopak doplňuje o část vklíněné plochy orné půdy dle KN, která však není zemědělsky 
využívaná, dojde tak k zarovnání obrysu plochy IP. 

⇒ Liniový interakční prvek IP 6/34 se změnou upravuje tak, že povede po hranici parcel dle 
KN. 

V LOKALITĚ 2/3c je vlastním předmětem změny rozšíření sanace bývalé pískovny 4 a 
začlenění této plochy do ÚSES, tak jak to odpovídá stavu v katastrální mapě. Na plochu zeleně 
navrženou změnou č.2 však kromě toho navazuje i menší plocha zeleně na orné půdě  západně 
od parcely 532/2. Tato plocha se v rámci změny neuvádí.  

POPIS ZMĚN SKLADEBNÝCH PRVKŮ ÚSES  

(změny jsou uvedeny kurzívou) 

1. 34 (25-13-06) 

2. IP6z2  

3. Interakční prvek 

4.  

5. Rokytnice 

6. 2B3 (659B-3) 

7. 1, 3  

8. 0,6 km/ po změně 0,7 km 

9. Lesní porost tvořený jehličnany, polní cesta bez doprovodné vegetace a orná půda 
na svahu ohroženém erozí půdy 

10. Postupná obnova lesního porostu ve prospěch přirozené skladby dřevin, výsadba 
pásu křovin a stromů solitérních nebo ve skupinách, skladba dle STG.  
Posun části IP na orné půdě na hranici pozemků, prodloužení cca o 100 m. 
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1. 34 (25-13-06) 

2. IP7z2  

3. Interakční prvek 

4.  

5. Rokytnice 

6. 2B3  

7. 3  

8. 2,2 ha (v ÚPnSÚ ve skutečnosti 3 ha)/ po změně 1,4 ha 

9. Převážně plevelnými keři zarostlý okraj vytěženého prostoru 

10. Obnova porostu keřů s druhovou skladbou dle STG a doplnění stromového patra  
Vyčlenění střední vnitřní části IP – horní terasa – pro fotovoltaickou elektrárnu (v 
generelu ÚSES část této plochy není do IP začleněna), malé rozšíření na SZ 
obvodu. 

 

1. 35 (25-13-07) (oprava – v ÚPnSÚ uvedeno 34) 

2. IP53z2  

3. Interakční prvek 

4.  

5. Rokytnice, pokrač. V k.ú. Žeravice) 

6. 2B3  

7. 1, 3  

8. 0,3 km v k.ú. Rokytnice (v ÚPnSÚ ve skutečnosti 0,36 km a plocha 0,35 ha)/ ve 
změně rozšíření plochy o 0,136 ha 

9. Meze s ovocnými stromy a orná půda na svahu ohroženém erozí půdy, bývalá 
pískovna 

10. Výsadba pásu křovin doplněného stromy  soliterními nebo ve skupinách, skladba dle 
STG, druhovou skladbu možno doplnit ovocnými stromy. 
Rozšíření liniové části o plochu po sanace bývalé pískovny 4. 
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B3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVAB3. DOPRAVA    
Změnou č.2 ÚPnSÚ Rokytnice nedojde ke změně koncepce dopravy ani uspořádání 

komunikací. 

Navrhují se jen drobné plochy doplňující stávající plochy místních komunikací v lokalitách 
2/2 a 2/3a,b.  

LOKALITA 2/2: 

Plochy komunikací jsou jako doplňující vymezeny v zájmu čistého a perspektivního 
uspořádání ploch v lokalitě. Představují rozšíření prostoru stávajících komunikací, tak, aby 
v nich bylo do budoucna možno zajistit dostatečné parametry veřejných prostranství dle 
platného stavebního zákona.  Na severním okraji plochy zajistí také ochranu telekomunikačních 
kabelů ve veřejně přístupném prostoru.  

LOKALITA 2/3a,b: 

Změnou se potvrzuje stávající plocha přístupové komunikace ke stávající pískovně, 
vymezuje se v rozsahu, který je nezbytný současně pro přístup k navržené fotovoltaické 
elektrárně.  

B4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVEB4. TECHNICKÁ VYBAVENOSTNOSTNOSTNOST        

B4.1. ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA  

(dle ÚPnSÚ 4.1. VODNÍ TOKY,  upraveno Změnou č.1) 

• Změna č.2 se těchto zájmů přímo nedotýká. 

• V následných stupních přípravy záměrů  ploše zahrádek v lokalitě 2/1 v záplavovém území je 
nutno respektovat požadavky vodoprávního úřadu včetně případných požadavků zabezpečení 
staveb pro zemědělství proti vzniku potenciálního zdroje ohrožení obyvatelstva,  zástavby i 
vodních zdrojů. 

B4.2. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A UŽITKOVOU VODOU (DLE ÚP 
B4.3. ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU   

(dle ÚPnSÚ 4.2. PITNÁ VODA, 4.3. UŽITKOVÁ VODA, upraveno Změnou č.1) 

Změnou č.2 se koncepce zásobování vodou nemění, požadavky pro napojení na 
vodovodní síť nejsou. Změnou nedojde k dotčení vodovodní sítě ani zařízení. 

B4.4. KANALIZACE 

Změnou č.2 se koncepce kanalizace nemění, požadavky pro napojení na kanalizaci 
nejsou. Změnou nedojde k dotčení kanalizační sítě ani zařízení. 

B4.5.ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

(dle ÚPnSÚ 4.5. PLYN, upraveno Změnou č.1) 

Změnou č.2 se koncepce zásobování plynem nemění, požadavky pro napojení na 
plynovodní síť nejsou. Ve změně se promítají korekce tras vysokotlakých  plynovodů v lokalitách 
2/2 a 2/3 a regulační stanice v lokalitě 2/3. Změnou nedojde k dotčení plynovodních sítí ani 
zařízení. 
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B4.6. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

(dle ÚPnSÚ 4.6. TEPLOFIKACE, upraveno Změnou č.1) 

Změnou č.2 ÚPNSÚ Rokytnice se koncepce zásobování teplem nemění. Požadavky na 
zásobování teplem nejsou. 

B4.7. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ   

(dle ÚPnSÚ 4.7. ELEKTRIFIKACE, upraveno Změnou č.1) 

Energie vyrobená fotovoltaickými elektrárnami bude na základě dohody dodávána do 
distribuční sítě.  

Ve změně se promítají korekce tras vedení VVN a VN a nové trasy vedení VN v lokalitách 
2/2 a 2/3.  

Plochu pro fotovoltaickou elektrárnu  v lokalitě 2/2 protíná krátký úsek vedení VN a okraj 
plochy zasahuje i další ochranné pásmo vedení VN 22 kV. V následných stupních přípravy 
záměrů je nutno respektovat Zák. č. 458/200 Sb. Případné požadavky na výjimku ze zákona 
ohledně respektování nadzemních vedení, jejich ochranných pásem a zajištění přístupu k vedením 
je nutno v následných stupních přípravy záměru projednat se správci vedení ČEPS resp. ČEZ. 
Vzhledem k charakteru navrhovaného zařízení FVE lze tuto problematiku řešit uspořádáním  ploch a 
zařízení uvnitř řešených funkčních ploch, při zachování stávajících tras energetických vedení. 

V lokalitě 2/3 nedojde k dotčení energetických sítí ani zařízení. 

B4.8.TELEKOMUNIKACE 

(dle ÚPnSÚ 4.8. SPOJE, upraveno Změnou č.1) 

Změnou č.2 ÚPNSÚ Rokytnice se koncepce telekomunikací nemění. Součástí Změny č.2 je 
aktualizace – doplnění stávajících tras dálkových kabelů O2  v prostoru řešeném změnou. 
V lokalitách 2/2 a 2/3. Ochrana dálkového kabelů v LOKALITĚ 2/2 je zajištěna ve volně přístupné 
nezastavitelné ploše komunikace (a dále telekomunikačního kabelu místní sítě O2 rozšířením 
plochy zeleně). V lokalitě 2/3 změna dálkový kabel nezasáhne. 

B4.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

(dle ÚPnSÚ 4.9. ODPADY, upraveno Změnou č.1) 

Změnou č.2 ÚPnSÚ Rokytnice se koncepce nakládání s odpady nemění.  
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B5. ZEMĚB5. ZEMĚB5. ZEMĚB5. ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST DĚLSKÁ ČÁST DĚLSKÁ ČÁST DĚLSKÁ ČÁST ---- ZÁBOR ZPF A P ZÁBOR ZPF A P ZÁBOR ZPF A P ZÁBOR ZPF A PUPUPUPUPFLFLFLFL    

CHARAKTERISTIKA ZPF  
ZÁBOR ZPF  

Údaje o navrhovaných plochách podle p řílohy č. 3. vyhl. MŽP ČR č. 13/94 Sb. 

AD 2.1. ÚDAJE O PLOCHÁCH, KULTURÁCH, CHARAKTERISTIK A PŮDY 

 LOKALITA 2/2 LOKALITA 2/3 

celková výměra záboru pozemků 

     z toho - ZPF         

     ostatní pozemky 

5 170   

5 150   

     20 

10 480  

  9 960   

     520  

(bez již dříve provedených 
záborů dle ÚR, se započtením 
realizovaných záborů nad 
rámec ÚR a  se započtením 
záborů rušených pro změnu 
funkce) 

charakteristika půdy   

klimatický region 3 -  teplý, mírně vlhký 3 -  teplý, mírně vlhký 

hlavní půdní jednotka 10 - Hnědozemě modální 
včetně slabě oglejených na 
spraších, středně těžké s 
mírně těžší spodinou, bez 
skeletu, s příznivými 
vláhovými poměry až sušší 

08 - černozemě 
(hnědozemě) i slabě 
oglejené, vždy však 
erodované,  převážně na 
spraších, zpravidla vyšší 
svažitosti, středně  těžké 

10 - Hnědozemě modální 
včetně slabě oglejených na 
spraších, středně těžké s 
mírně těžší spodinou, bez 
skeletu, s příznivými 
vláhovými poměry až sušší 

sklonitost a expozice               Velmi mírný jihozápadní svah 
(3%) 

Velmi mírný jižní až 
jihozápadní svah (2-3%, lok. 
2/3c až 10%)), členitý terén 
v prostoru pískoven a 
navážek 

třída ochrany ZPF 1 1, 2, 3 

AD 2.2. ÚDAJE O USKUTE ČNĚNÝCH INVESTICÍCH (MELIORACE) 

• V části ploch záboru v lokalitě 2/3 b jsou provedeny meliorace (odvodnění pozemků). Ze  záborů 
navržených změnou na nových plochách do nich zasahuje jen plocha rozšířené části 
interakčního prvku IP 7/34, která však není zemědělsky využívaná.  
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AD 2.3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM ĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY  

• Změnou nejsou dotčeny areály zemědělské prvovýroby.  

• Systém zemědělských komunikací není změnou narušen.  

AD 2.4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF, EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMÍ, POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY 

V LOKALITĚ 2/2 se navrhuje zábor pozemku o výměře necelého 0,5 ha v pásu na okraji 
cca 6 ha celku orné půdy sevřeného ze tří stran pozemky stávající zástavby (obytné území, 
zemědělský areál) a z části zbývající strany plochou hřbitova a dále polní komunikací. Tato 
plocha je oddělena od komunikace podél zemědělského areálu (využívané také jako hlavní 
přístup ke hřbitovu) mezí (pozemek TTP), na které je v ÚPnSÚ navržen interakční prvek ÚSES, 
který je zde změnou v zásadě respektován. Celá plocha orné půdy nad mezí je v současnosti 
zemědělsky využívaná v souladu s deklarovanou kulturou.  

Ekologická stabilita je nízká, jedná se zde o pole z větší části obklopené pozemky stávající 
zástavby.  

V LOKALITĚ 2/3 jsou předmětem záboru ZPF pozemky orné půdy, které jsou součástí 
větších půdních celků a navazují na plochy těžby písku a navážek. V plochách záboru pro těžbu 
a částečně i zeleň se většinou jedná o plochy, které jsou z těchto celků vyčleněné a nejsou již 
zemědělsky využívané (Těžba písku  přesahuje hranici území, na které bylo vydáno rozhodnutí 
o využití území pro těžbu písku. V některých případech se jedná o zbytkové plochy  - úzké pásy 
mezi jednotlivými etapami těžby či plochou povolené těžby a komunikací, které jsou nadále 
evidovány jako orná půda.). V ostatních plochách záboru ZPF pro interakční prvky ÚSES se 
jedná o korekci průběhu IP navrženého   územním plánem v souvislé ploše orné půdy a dále pro 
doplnění záboru pro IP, který nebyl v ÚPnSÚ vyhodnocen.  

Ekologická stabilita převažuje nízká (pole, provozované plochy těžby) až střední 
v plochách bývalé těžby, kde se usídluje vegetace a ptactvo (mj. v netěžených stěnách pískovny 
hnízdí břehule říční) . 

Na území obce Rokytnice nebyla řešena ani zahájena komplexní pozemková úprava.  

AD 2.5. A 2.7. KATASTRÁLNÍ HRANICE, HRANICE SOU ČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, 
HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ –  

Změna č.2 se navrhuje v k.ú Rokytnice u Přerova.  

Změna v LOKALITÁCH 2/2 a 2/3 se navrhuje mimo hranici současně zastavěného území 
vyznačenou v zemědělské části územního plánu. Jiná hranice zastavěného území není 
v územním plánu, vzhledem k legislativě platné v době zpracování ÚPnSÚ, uvedena. Změnou 
dochází k rozšíření území vymezeného k zastavění (resp. vzhledem k dočasnosti stavby 
fotovoltaických elektráren k jiným urbanizačním účelům) v lokalitách 2/2 a 2/3 změny. 

Průběh katastrální hranice a hranice zastavěného území je patrný z grafické části 
dokumentace, výkres č.7. 

AD 3. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN, DOBÝVACÍ PROSTORY  

Zábory pozemků v lokalitě 2/3 a,b se navrhují v ploše chráněného ložiskového území č. 
06630000 a zábor pro těžbu v lokalitě 2/3a zasahuje okrajově i do výhradního ložiska č. 
319080002. Plocha rekultivace bývalé pískovny se těchto ložiskových území bodově dotýká. 
Plochy v lokalitě 2/2 se nedotýkají dobývacích prostorů a ložisek nerostných surovin hájených 
dle Horního zákona.  
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AD 2.6.  POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH ZMĚN ZÁBORU ZPF: 

Změnou č.2 ÚPNSÚ Rokytnice dochází ke zvětšení rozsahu záboru ZPF (orné půdy) dle 
výkresu č.7 včetně výřezu v měř. 1:2500 grafické části Změny č.2. Zábory řešené Změnou jsou určeny 
pro těžbu, výrobu energie – fotovoltaické elektrárny, zábory menšího rozsahu také pro dopravu a 
zeleň. Významný podíl řešených ploch se navrhuje bez nového záboru ZPF – buď na plochách 
nezemědělských pozemků nebo na plochách již navržených k záboru ZPF v územním plánu.  

V grafické části je v řešeném území uveden zákres záboru ZPF dle návrhu Změny č.2 na 
průsvitce nad výkresem záboru ZPF dle ÚPnSÚ. Zákres záboru ZPF je dále uveden ve výřezech nad 
podkladem katastrální mapy, bez průsvitky, jsou v něm vyznačeny hranice záborů ZPF a vybarveny 
plochy nového záboru ZPF dle změny č.2, zábory dle platného ÚPnSÚ vybarveny nejsou.  

Navržené změny jsou vyhodnoceny v přiložené tabulce. V tabulce jsou barevně rozlišeny 
zábory pozemků navržené změnou č.2, zábory pozemků dle ÚPnSÚ rušené změnou č.2 a 
zábory pozemků navržené změnou č.2, které však byly vyhodnoceny již v ÚPnSÚ.  

LOKALITA 2/1: 

Předmětem změny není návrh nových ploch a záboru ZPF na úrovni územního plánu, ale  
jen úprava regulačních podmínek pro plochy zahrádek s přípustnou výstavbou zahrádkářských 
chat (nově pojmenovaných „ZAHRÁDKY“) umožňující v těchto plochách omezeně i stavby pro 
zemědělství. Vynětí z půdního fondu bude předmětem následných stupňů v případě přípravy 
jednotlivých staveb v těchto plochách. 

LOKALITA 2/2:  

Zdůvodn ění z hlediska obecných zájm ů: 

• Záměr je plně v souladu se zásadami stanovenými Státní energetickou koncepcí, která je v této 
oblasti strategickým dokumentem, vycházejícím z energetické politiky Evropského společenství.  
Podpora výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie je zde cílem s velmi 
vysokou prioritou, který je dále podrobněji rozpracován v Národním programu hospodárného 
nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů. Obnovitelné zdroje 
jsou vedle úspor energie jedinými v současné době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými 
zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti státu a regionu a umožňují decentralizaci 
energetických zdrojů. Využívání obnovitelných zdrojů energie vytváří nové pracovní příležitosti  
především na venkově a přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Politika územního rozvoje 
České republiky 2008, schválená usnesením č. 929 vlády ČR dne 20.7.2009, stanovuje jako 
jednu z republikových priorit „Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a 
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi.“ Požadavek na prověření vymezení ploch pro umístění 
fotovoltaické elektrárny, formulovaný v předmětu řešení Změny č. 2 územního plánu sídelního 
útvaru Rokytnice, je v souladu s touto prioritou.  

• Z hlediska jiných možností uplatnění obnovitelných zdrojů lze konstatovat, že: 

⇒ z  územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (ECOLOGICAL 
CONSULTING, a.s.), kterou pořídil Krajský úřad Olomouckého kraje, vyplývá že území obce 
bylo z hlediska provedeného posouzení možností využití větrné energie zařazeno mezi 
území nepřípustné (ochrana přírody) a podmíněně přípustné, zatížené několika omezujícími 
jevy současně. 
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⇒ Ve funkční ploše Drobné výroby, služeb a skladů – provozy mírně rušivé dle platného 
územního plánu se v současné době již realizuje zařízení pro výrobu bioplynu. (Jedná se o 
jižní část areálu bývalého zemědělského družstva, které je v územním plánu vymezeno 
k rekonverzi pro drobnou výrobu a služby). 

⇒ Součástí změny č.2 je návrh další fotovoltaické elektrárny - na nezemědělské půdě 
(navážce na ploše bývalé těžby). 

Zdůvodn ění z hlediska rozvoje území: 

• Celý pozemek, v jehož okrajové části se navrhuje malá fotovoltaická elektrárna (do 0,5 ha), je 
z větší části obklopený pozemky stávající zástavby různého druhu a ze zbývajících stran 
ohraničený komunikacemi. V ÚPnSÚ je v návrhovém období vymezen jako nezastavitelná 
plocha, avšak je uvažován jako plocha potenciální urbanizace po návrhovém období ÚPnSÚ, 
které bylo navrženo k r. 2015. Vzhledem k tomu, že převážná většina návrhových ploch v obci je 
již využita, je velmi pravděpodobné, že lze očekávat zařazení této potenciální plochy do 
zastavitelných ploch nového územního plánu, který obec bude muset pořídit v blízké době 
z důvodů legislativních. Právě uvedená plocha navazující na navrhovanou fotovoltaickou 
elektrárnu představuje relativně nejméně konfliktní území pro možný budoucí rozvoj obce, neboť 
území mimo kompaktní zastavěné jádro obce protáhlého tvaru je nadměrně zatíženo jak 
průchodem stávajících dopravních koridorů i koridorů sítí technické infrastruktury tranzitního 
významu, tak i koridorů hájených pro návrhové záměry (R 55)  nebo územní rezervy pro koridory 
D-O-L a VRT a také ochranným pásmem areálu zámku s parkem. Podstatná část území 
v jihozápadní části obce je zatížena omezením vyplývajícím z vyhlášeného záplavového území. 
Z tohoto pohledu je patrné, že využití pásu této plochy, přilehlého k zemědělskému areálu, je 
z hlediska perspektivy budoucího vývoje v tomto prostoru z mnoha ohledů možné a vhodné. 
Využití pásu o šířce cca 30m podél cesty ke hřbitovu pro fotovoltaickou elektrárnu, spolu se 
zelení interakčního prvku, může vytvořit vhodnou přechodovou plochu vůči potenciální  
(zejména obytné) zástavbě z pohledu cesty ke hřbitovu a  od zemědělského areálu.   

• Zábor zemědělského půdního fondu pro FVE není nevratný, jedná se dočasný zábor; záměr 
předpokládá zatravnění ploch a výhradně použití lehkých přenosných konstrukcí solárních 
panelů bez základových patek (stanoveno závazně v regulačních podmínkách), což umožňuje  
využívat pozemek současně i zemědělsky (např. pastvou udržované trvalé travní porosty). 
Údržba travnatých porostů bude muset být prováděna v souladu s podmínkami ochranného 
pásma zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Horní Moštěnice II. stupně IIB. 
Uvedený systém je snadno demontovatelný, bez trvalého poškození využívaných pozemků a 
tím je zajištěno do budoucna  udržení kvality půdy. 

• Drobné plochy komunikací jsou jako doplňující vymezeny v zájmu čistého a perspektivního 
uspořádání ploch v lokalitě, tak, aby nevznikly překážky pro možnou budoucí potřebu splnění 
požadavků stavebního zákona. V souvislosti s tím se upravuje rozsah v ÚPnSÚ navržené plochy 
zeleně začleněné do ÚSES jako interakční prvek IP 44/44,45. 

Alternativy p ředkládaných  zám ěrů: 

• Návrh na umístění zařízení vyplývá ze záměru vlastníka pozemku, který sám neprovozuje 
zemědělskou výrobu ani příbuznou činnost; pozemek je pronajímán k obhospodařování jinému 
subjektu a pravidelné obhospodařování je tedy odvislé pouze od zájmu tohoto subjektu o 
pronájem. V současné době vlastník pozemku zájem o pronájem těchto pozemků 
k zemědělskému obhospodařování neeviduje a s ohledem na ekonomickou situaci v zemědělství i 
polohu pozemku nepředpokládá, že tento zájem nastane. V případě problematických nájemních 
vztahů (finanční problémy nájemce apod.) se může stát, že pozemek zůstane neobhospodařován. 
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A na základě této skutečnosti se lze i domnívat, že se může jednat o případ, kdy rozvoj v území je 
pro území přínosnější, než zachování stávajícího stavu. 

• V platném územním plánu je vymezena plocha výroby, v níž by připadalo v úvahu umístění 
fotovoltaické elektrárny, pouze jedna. Jedná se o areál bývalého zemědělského družstva, který 
je rozdělen v územním plánu z pohledu funkčního využití na severní část – plocha s funkčním 
vymezením VZ – zemědělská výroba koncentrovaná a jižní část VD - Drobné výroby, služeb a 
skladů – provozy mírně rušivé.  

      Investor prověřil využití areálových ploch  s tímto výsledkem: 

⇒ v ploše VD se již realizuje zařízení pro výrobu bioplynu, celá zbytková plocha areálu  je 
využívána jako plocha manipulační a skladová, 

⇒ v ploše VZ hospodaří Zemědělská společnost Pobečví a.s., Rokytnice, jejíž negativní 
sdělení k možnému požadavku na realizaci fotovoltaické elektrárny v areálu je přílohou.  

Jiné plochy výroby nebo plochy s přípustností stavby fotovoltaické elektrárny nejsou 
v platném územním plánu vymezeny.  

• Při řešení koncepce rozvoje obce nelze považovat za jediné možné hledisko třídu ochrany půdy, 
i když je samozřejmě nezbytné brát v potaz i tento ukazatel. Snaha přesunout  plochy s 
charakteristikou výroby na méně kvalitní půdy znamená vstoupit do volné krajiny (ze všech stran 
kritizovaná suburbanizace), což má mnohem větší negativní dopad, než připustit zábor 0,498 ha 
půdy I. třídy ochrany v území bezprostředně navazujícím na urbanizovanou část obce. 
Podrobnějším pohledem lze dojít ke zjištění:  

⇒ plochy kvalitní orné půdy v okolí zástavby, i na celém katastru obce naprosto převažují, 

⇒ méně kvalitní půdy se vyskytují v těchto částech území obce: 
- v části území přináležející k toku Bečvy se vyskytují poměrně rozsáhlé plochy lužních 

porostů a luk, staré meandry řeky s velmi kvalitními přírodními zákoutími, vše podléhá 
limitům ochrany přírody – významný krajinný prvek, ÚSES regionální a nadregionální 
úrovně (NRBK, RBC)  

- plocha jižně od západní části zástavby tvoří ucelený a rozsáhlý blok orné půdy, ve 
stanoveném záplavovém území  

- plocha v severní části katastru, vesměs se jedná o odvodněné pozemky. Pás území 
přilehlý k severnímu okraji zástavby je zatížen řadou limitů technické infrastruktury. 
Směrem severně od zástavby se terén zvyšuje a přechází do volné krajiny, otevřených, 
pohledově více exponovaných poloh, kde umisťovat tato zařízení není žádoucí, obdobně 
ve zvyšujícím se terénu v sousedství zámeckého parku a rybníka.  

• Vezme-li se v úvahu konstrukce zastavěného území měřítkem nového stavebního zákona, tato 
plocha, ze tří stran plně obklopená zastavěným územím, by mohla být vyhodnocena jako 
proluka a stát se tak  součástí zastavěného území. Celá plocha, jejíž malou součástí je plocha 
navržená pro FVE, má charakter nezastavěné enklávy vklíněné mezi pozemky zastavěného 
území. 

• Úvahy rozvoje obce tímto směrem jsou popisovány již v původním územním plánu z roku 1996, 
neboť území mimo kompaktní zastavěné jádro obce protáhlého tvaru  je nadměrně zatíženo jak 
průchodem stávajících dopravních koridorů i koridorů sítí technické infrastruktury tranzitního 
významu, tak i koridorů hájených pro návrhové záměry (R 55)  nebo územní rezervy pro koridory 
D-O-L a VRT. Podstatná část území v jihozápadní části obce je zatížena omezením vyplývajícím 
z vyhlášeného záplavového území. Jediné relativně nejméně konfliktní území pro možný 
budoucí rozvoj obce představuje právě uvedená plocha navazující na navrhovanou 
fotovoltaickou elektrárnu (viz výše).  
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LOKALITA 2/2:  

TĚŽBA 

Stěžejní podíl záboru ZPF v lokalitě představuje zábor pozemků pro rozšíření stávající 
pískovny. Do změny jsou zahrnuty: 

⇒ Malé „zbytkové“ plochy, 0,1060 ha - pozemky, které jsou součástí stávající, již dříve 
povolené pískovny, ale nebyly zahrnuty do plochy územního rozhodnutí (zákres v ÚR je 
velmi hrubý a plocha nedosahuje až ke komunikaci Rokytnice – Žeravice na obvodu 
pískovny, nezahrnuje ani přístupovou komunikaci do pískovny) a rozhodnutí o dočasném 
odnětí ze ZPF (rozhodnutí č. 17/94 vydané MěÚ Přerov, odb. ŽP pod č.j. ŽP-1359/94-Ha/Nv 
ze dne 31. 10. 1994) 

⇒ Plochy, které na původní pískovnu povolenou dle územního rozhodnutí navazují a rozšiřují 
plochu těžby až po hranici katastru – cca 0,61 ha, v dokumentaci změny č.2 doplněné o pás 
podél komunikace cca 0,05 ha (tj. „zbytkovou“ plochu, která nemůže být zemědělsky 
využívaná), celkem 0,658 ha. Ani tyto plochy v současnosti nejsou zemědělsky využívané, 
provozovaná těžba písku přesáhla hranici území, na které bylo vydáno rozhodnutí o využití 
území pro těžbu písku a rozhodnutí o dočasném odnětí ze ZPF. Pořízením změny ÚPnSÚ 
se sleduje zájem legalizace tohoto stavu. Jedná se o malou pískovnu lokálního významu 
provozovanou zemědělským družstvem Kokory. Zábor ZPF je obdobně jako na již dříve 
povolenou pískovnu navrhován jako dočasný (str. 8, 9 „oznámení“), s předpokladem 
zemědělské rekultivace po ukončení těžby. V dokumentaci o posouzení vlivů na životní 
prostředí (str. 12 „oznámení“) se uvádí i možnost výsledné rekultivace na krajinnou zeleň a 
začlenění ploch do ÚSES, v tom případě by bylo nutno zábor ZPF v  budoucích plochách 
zeleně změnit na zábor trvalý. Rozhodnutí o následném způsobu rekultivace není 
předmětem této změny ÚPnSÚ, protože termín ukončení těžby a nezbytné následné 
technické rekultivace vysoce překračuje dobu platnosti ÚPnSÚ. Problematiku následného 
využití vytěžených ploch bude nutno řešit komplexně v souvislostech řešení širšího okolního 
území v novém územním plánu.  

VÝROBA ENERGIE 

Plocha fotovoltaické elektrárny se navrhuje na nezemědělských pozemcích – na horní 
terase navážky v ploše bývalé pískovny, která je v současnosti porostlá extenzívní vegetací. 
Zeleň na obvodových svazích, které jsou pro tento účel nevyužitelné,  zůstane zachovaná. 
Plocha FVE zcela okrajově zahrnuje i minimální rozsah pozemků orné půdy dle KN, která je 
však součástí pískovny a není zemědělsky využívaná. 

KOMUNIKACE 

Malá plocha komunikace je vymezena v místě stávajícího přístupu k pískovně, který bude 
sloužit i pro přístup k fotovoltaické elektrárně. Zahrnuje i malou plošku orné půdy dle KN,  
zemědělsky nevyužívané.   
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ZELEŇ 

V LOKALITĚ 2/3b se nepatrně zvětšuje zábor orné půdy pro změnu trasy IP 6/34, který se 
změnou č.2 posunuje na hranici pozemků a dále pro rozšíření změnou jinak redukovaného IP 
7/34 na plochu orné půdy dle KN, která je součástí stávající i bývalé pískovny a navážek, není 
zemědělsky využívaná, změnou se zarovnává hranice ploch. 

V LOKALITĚ 2/3c se formálně doplňuje zábor ZPF pro liniovou část  IP 53/35 navrženého 
v ÚPnSÚ (změnou se opravuje chybné označení IP 53/34), pro který však zábor ZPF v ÚPnSÚ 
nebyl vyhodnocen. Zábor pro zbývající část tohoto interakčního prvku – doplnění plochy 
rekultivace bývalé pískovny 4 jako vlastní předmět změny – se navrhuje na ploše záboru pro 
těžbu dle ÚPnSÚ a proto se ve změně č.2 nevyhodnocuje.   

DOTČENÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se nenavrhuje. Nedochází k dotčení 
pozemků do vzdálenosti 50m od hranice lesa. 

B6. VEŘEB6. VEŘEB6. VEŘEB6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY    

(dle ÚPnSÚ NÁVRH NA VYMEZENÍ STAVEB A OPATŘENÍ VE VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÉM ZÁJMU, upraveno Změnou č.1) 

Změnou č.2 ÚPnSÚ Rokytnice se nenavrhují změny v seznamu veřejně prospěšných 
staveb.   

    


