
OBEC ROKYTNICE

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROKYTNICE  

Zastupitelstvo obce Rokytnice, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, za použití ust. § 55 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších právních
předpisů, tj. obdobně podle ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 tohoto zákona, ve spojení 
s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, podle ust. 
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních 
předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších právních předpisů,

vydává      

Změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice.

Závazná část územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, schváleného usnesením 
Obecního zastupitelstva Rokytnice dne 03.12.1997, jehož závazná část  byla vyhlášena 
Obecně závaznou vyhláškou Obce Rokytnice č. 6/97, Vymezení závazné části Územního 
plánu sídelního útvaru Rokytnice obecně závazným předpisem, ve znění Změny č. 1 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, schválené usnesením Zastupitelstva obce 
Rokytnice dne 18.11.2004,  jejíž závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou 
Obce Rokytnice č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Obce 
Rokytnice č. 6/97, Vymezení závazné části Územního plánu sídelního útvaru Rokytnice 
obecně závazným předpisem, ve znění Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice – Zásady prostorového uspořádání, vydané Zastupitelstvem obce Rokytnice 
formou opatření obecné povahy dne 07.08.2010 pod čj.: 326/2008, které nabylo účinnosti 
dne 26.08.2008, a ve znění Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, vydané 
Zastupitelstvem obce Rokytnice formou opatření obecné povahy dne 23.09.2010 formou 
opatření obecné povahy pod čj.: 229/2010, které nabylo účinnosti dne 12.10.2010, se mění 
takto: 

1. V Části druhé, Závazná část, Článku 5 odst. 1 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e  s e   text  „a Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice.“.    

2. V Části druhé, Závazná část, Článku 5 odst. 3 n o v ě z n í:
„Na území obce jsou rozlišovány plochy:
a) Urbanizované – tj. stávající zastavěné plochy nebo určené k zastavění, a to včetně 

rezerv: 
B – obytné území  - je určeno pro bydlení a nerušící obsluhu území:
     BI  území pro bydlení individuální čisté,
      BV území pro bydlení venkovského charakteru,

                  BD smíšené území bydlení a drobné výroby,
           BZ  smíšené území bydlení a zemědělské výroby,
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V – výroba:
      VD drobná výroba a služby,
      VZ zemědělská výroba,
VEF výroba energie – fotovoltaická elektrárna,
OV areály občanské vybavenosti,
OD areály obchodu a služeb,
OS  areály sportu a rekreace,
DI plochy pro dopravu a dopravní zařízení,
TI   plochy pro technickou infrastrukturu,  

          TV  plochy pro protipovodňová opatření,
ZR zahrádky, přípustná výstavba zahradních objektů,
ZV veřejná zeleň, parky,
ZO  trvalé travní porosty, ostatní travnaté plochy a zeleň,
ZH  hřbitovy.

b) Neurbanizované – tj. plochy, které nejsou určeny k zástavbě:
P přírodní území,
Z zemědělské plochy,
L lesní půdní fond,
T plochy těžby,
S plochy skládek,
ND chráněné koridory dopravních cest,
NX plochy potencionální urbanizace.“.

3. V Části druhé,   Závazná část, Článku     5    odst. 4 na konci první  věty   s e  r u š í  
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text „a Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice.“.

4. V Části    druhé,  Závazná část,  Článku     5    za  odst.  5   s e   v k l á d á   n o v ý 
o d s t a v e c, který zní: „(6) Plocha A rozšířená o plochu změny Az3 a plocha O 
rozšířená o plochu změny Oz3 v lokalitě 3/2 jsou pro bydlení podmíněně přípustné při 
splnění ukazatelů předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací v dalším stupni přípravy území.“.

5. V Části    druhé,   Závazná   část,  Článku     6    za   odst.  3   s e   v k l á d á   n o v ý   
o d s t a v e c, který zní: „(4)  V plochách A rozšířené o plochu změny Az3 a O rozšířené 
o plochu změny Oz3 se požaduje zástavba splňující požadavky na vytvoření protihlukové 
bariéry vůči potenciálním zdrojům hluku z výhledových dopravních tras vedených 
severně od těchto ploch – v zájmu zajištění chráněných vnitřních i venkovních prostorů 
staveb a venkovních prostorů v jižní části těchto ploch přilehlé k uličnímu prostoru. 
V ploše A rozšířené o plochu změny Az3 se požaduje souvislá řadová zástavba 
v blízkosti severní hranice plochy. V ploše O rozšířené o plochu změny Oz3 se požaduje 
zástavba orientovaná delší stranou rovnoběžně s přilehlou ulicí, a to v celé výšce 
zástavby.“.

6. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 8 odst. 1 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice.“.  

7. V Části druhé, Závazná část, Článku 8 za odst. 5 s e  v k l á d á   n o v ý   o d s t a v e c, 
který zní: „(6) Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice se navrhuje dílčí 
změna vymezení koridoru územní rezervy pro přeložku silnice III/43515 severně obce.“.  

8. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 9 odst. 1 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru
Rokytnice.“.



3/23

9. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 9 v odst. 2 za písm. d) s e   v k l á d á  písmeno 
e), které zní: „Změnou č. 3 ÚPnSÚ Rokytnice se navrhují plochy pro stavby a opatření 
proprotipovodňovou ochranu obce v lokalitách dílčí změny 3/1a, b. Související stavby, 
zařízení a jiná opatření je možno realizovat také v plochách „Z – zemědělské plochy“ a „P 
– přírodní území.“.

10. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 9 v odst. 2 za písm. e) s e   v k l á d á  písmeno 
f), které zní: „ Využití ploch pro protipovodňová opatření  či jejich částí navržených 
v ochranném pásmu dráhy je podmíněně přípustné na základě posouzení v souvislosti 
s podmínkami využití ochranného pásma dráhy v následných stupních PD.“.

11. V Části třetí, Limity využití území,  Článku 11 odst. 1 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice.“.    

12. V Části čtvrté, Plochy pro veřejně prospěšné stavby,  Článku 14 odst. 1 se za textem  na  
konci  věty   r u š í   tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice.“.  

13. V Části čtvrté,  Plochy pro veřejně prospěšné stavby,  Článku 14 odst. 4 písm. b) třetí 
odrážka   n o v ě   z n í: “ A -  DM.z3  Místní a účelová komunikace v jihozápadní části 
obce - změna rozsahu plochy - lokalita Čtvrtiny (3/1a)“. 

14. V Části čtvrté,  Plochy pro veřejně prospěšné stavby,  Článku 14 odst. 2 písm. b) devátá 
odrážka s e r u š í.

15. V Části čtvrté,  Plochy pro veřejně prospěšné stavby,  Článku 14 odst. 2 písm. b) za
poslední odrážku s e   d o p l ň u j í nově následující odrážky, které zní:
„A  - Z3.TV1 Protipovodňové opatření na jihozápadním okraji obce – lokalita Čtvrtiny: 

protipovodňová hráz (3/1a)
A  - Z3.TV2 Protipovodňové opatření na jihozápadním okraji obce – lokalita Noviny: 

navýšení stávající komunikace, ochranná zídka (3/1a)
A   -  Z3.TV3 Revitalizační opatření v biokoridoru BK10/44 (3/1b)“.

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění opatření obecné povahy Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice
tvoří:

A. Odůvodnění zpracované projektantem jako součást dokumentace Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice v rozsahu:
 Textová část

II. Odůvodnění změny 
zpracováno nad podkladem A. Textová část, tabulky územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice v platném znění,

 Grafická část
a) Výkres č. 1 Zájmové území, měřítko 1:25 000,
b)  Koordinační výkres, který je zastoupen výkresem:          

č. 2aK Komplexní urbanistický návrh funkční členění území, měřítko 1:5 000,
     c)  Výkres č. 7 Zábor ZPF 1:5 000.

B. Odůvodnění zpracované pořizovatelem ve smyslu ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebního 
zákona ve znění pozdějších právních předpisů

B.1.    Výsledek   přezkoumání podle § 53 odst. 4 stavebního zákona ve  znění 
pozdějších právních předpisů
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B.1.1. Výsledek přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, kap. 3. Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os 
je obec Rokytnice součástí OS 8 – rozvojové osy Hradec Králové/Pardubice – Moravská 
Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov, která je vymezena obcemi mimo rozvojové oblasti 
a rozvojovou osu OS11, avšak s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Obec 
Rokytnice není součástí žádné specifické oblasti. Zařazení obce do rozvojové osy je 
podpůrným argumentem pro rozvoj obce, ale zrovna v tomto případě změny je nárůst 
kapacity ploch pro bydlení minimální.

K předmětu změny se vztahuje ze zásad pro územně plánovací činnost uvedených v čl. 2. 
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území hlavně
bod (25) „… Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 
povodní......“, což řešení změny naplňuje návrhem protipovodňové ochrany v lokalitě 3/1 
Rokytnice – „Čtvrtiny - Borošín, Záhumení“, „Noviny“, „Rybníky“.

Z úkolů v kap. 5. Vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury vyplývá ochrana koridoru
vysokorychlostní dopravy VR1.

Do koridoru dráhy zasahuje výhledový koridor pro prověření přeložky silnice III/43515. Ten 
změna upravuje tak, aby nadále umožnil umístit záměr z převážné části mimo koridor VR1, 
který ale současně umožňuje prověření trasy také v těsnějším souběhu s VR1 s ohledem na 
další limity v území. 

Záměr výhledových dopravních tras znamená pro plochy bydlení omezující podmínky z 
hlediska potenciálního hlukového zatížení, změna proto podmiňuje využití pro bydlení 
splněním požadavků na ochranu proti hluku a vibracím a z toho důvodu stanoví podmínky 
prostorového uspořádání.

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 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 dne 14.07.2011, které zpřesňují rozvojové 
oblasti a osy vymezené v Politice územního rozvoje České republiky 2008, vyplývá, že obec 
Rokytnice leží v rozvojové oblasti RO6 a na rozvojové ose OS8, což je podpůrným 
argumentem pro rozvoj obce. Změna č. 3 územního plánu Rokytnice však významnější 
plošný rozvoj obce nenavrhuje, v lokalitě 3/2 se jedná o aktualizaci a plošně málo 
významnou korekci rozsahu a uspořádání rozvojové plochy navržené platným územním 
plánem.

Územní rezerva pro vysokorychlostní dráhu - koridor hlavní tratě společně s limity hlavních 
vedení technické infrastruktury v blízkosti severního okraje obce představuje v tomto území 
zásadní omezení možností rozvoje obce tímto směrem. Řešení změny tyto limity respektuje, 
rozšíření rozsahu zastavitelných ploch je plošně velmi omezené. Do koridoru dráhy však 
zasahuje koridor pro prověření přeložky silnice III/43515. Ten změna upravuje tak, aby 
nadále umožnil umístit záměr z převážné části mimo koridor VRT, se zásahem do koridoru v 
obdobném rozsahu jako v dosavadním návrhu v ÚPnSÚ, ale umožňuje prověření trasy také 
v těsnějším souběhu s VRT, s ohledem na další limity v území. 

Z priorit v kap. A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území se na řešení změny územního plánu vztahuje priorita odst. 89.3. – V
záplavovém území navrhovat ochranná opatření, včetně technických, směřující ke zvýšení
ochrany zastavěného a zastavitelného území – řešení v dílčí lokalitě 3/1a,b) změny.

Z jiných priorit na řešení změny nevyplývají přímé požadavky.
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Změnou jsou respektovány koridory hlavních vedení technické infrastruktury. Jedná se o dva 
stávající vysokotlaké plynovody vedené v souběhu, v širších vazbách lokality 3/2 také hlavní 
vodovodní řady vedené východně od zájmové plochy. Plochy v lokalitách 3/1 a 3/2 se 
nacházejí v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru sledujícího tok Bečvy. 

Požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajištění správné funkčnosti integrovaného 
záchranného systému se neuplatňují – návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice se nepromítl do koncepce civilní ochrany dle platného územního plánu.

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice řeší požadavky na protipovodňovou 
ochranu území.

Soulad Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací a zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 
územní vztahy, byly potvrzeny i stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, vydaného pod čj.:
KÚOK 13487/2014 ze dne 04.02.2014.

B.1.2. Výsledek přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území

Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice se nemění základní koncepce 
stanovená Územním plánem sídelního útvaru Rokytnice. Návrh Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice představuje řešení, které dále rozvíjí podmínky pro účelné 
využívání území, aniž by tím byly narušeny hodnoty území nebo došlo k narušení krajinného 
rázu, čímž naplňuje cíle územního plánování.

V části zabývající se protipovodňovou ochranou obce zejména pak řešení sleduje úkol daný
ustanovením § 19 odst. 1 písm. g), vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem. 

Splnění předeslaného úkolu a dosažení sledovaného cíle bylo zároveň rozhodující při 
následném posuzování dosažení shody veřejných a soukromých zájmů na rozvoji řešeného 
území. V tomto případě musel být upřednostněn zájem veřejný – vytvořit územní podmínky 
pro ochranu lidských životů – před zájmem jednotlivců vlastnících v předmětném území 
pozemky, jejichž využívání pro zemědělskou velkovýrobu je s navrhovaným řešením 
neslučitelné.

B.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů

Dokumentace Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice je zpracována 
v souladu se stavebním zákonem ve znění pozdějších právních předpisů, zejména s jeho 
ust. § 188 odst. 3. To znamená, že dokumentace změny není obsahově upravována a svým 
členěním odpovídá struktuře Územního plánu sídelního útvaru Rokytnice; formálně je
textová i grafická část pouze rozčleněna podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a to tak, aby vyhověla požadavkům na projednání a vydání 
změny územního plánu obce podle stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů.

Z tohoto důvodu Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice neobsahuje výkres 
základního členění území a koordinační výkres je zastoupen hlavním výkresem.

Rovněž nebyla v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů provedena aktualizace hranice zastavěného území, resp. současně 
zastavěného území obce, vzhledem k tomu, že v platném Územním plánu sídelního útvaru 
Rokytnice nebyla hranice vyznačena.
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Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nenavrhuje řešení, které by bylo 
v rozporu s ochranou veřejných zájmů podle ust. § 175 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů, což bylo osvědčeno i stanoviskem Ministerstva obrany, 
Vojenské ubytovací a stavební správy pod čj.: MOCR 16528-2/2014-6440, 25.06.2014.

B.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice je zpracována v souladu se 
zvláštními právními předpisy, což koresponduje s kladným výsledkem projednání 
s dotčenými orgány.

Společné jednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice pro 
dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce se uskutečnilo dne 19.06.2014. Stanoviska 
vydaly dotčené orgány zastoupeny těmito úřady:
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.: 

MMPr/061092/2014/STAV/ZP/Eh, 28.05.2014; MMPr/061262/2014/Ha, 01.07.2014,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 

66468/2014, 22.07.2014, KUOK 76957/2014, 19.08.2014,
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, čj.: 35850/ENV/14, 

810/570/14, 13.06.2014,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 

53211/2012, 02.06.2014,
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: MPO 24902/2014, 28.05.2014
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pozemkový úřad 

Přerov, zn.: SPU 233598/2014, 22.05.2014
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní 

pracoviště Přerov, čj.: KHSOC/10832/2014/PR/HOK, 14.07.2014
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, čj.: 

SVS/2014/0,9582-M, 27.05.2014,
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, čj.: 

MOCR 16528-2/2014-6440, 25.06.2014).

Požadavky na dopracování dokumentace uplatnil orgán ochrany přírody a orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu. S těmito dotčenými orgány byly jejich požadavky projednány 
a opodstatněným požadavkům bylo vyhověno úpravou dokumentace. 

Stanoviska ostatních dotčených orgánů byla buď souhlasná nebo obsahovala připomínky, 
které byly posouzeny jako bezpředmětné, neboť kladly požadavky na řešení problematiky již 
obsažené v řešení návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, nebo nad 
rámec její podrobnosti, či následná správní řízení.

Sousední obce nevyužily možnosti podat připomínky.

Připomínky k projednávanému návrhu podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (přípis zn.: 
001975/11300/2014 ze dne 09.07.2014). Požadoval do řešené změny územního plánu 
zapracovat koridor, resp. plochu dopravy, pro vedení trasy silnice R55 nebo alternativně 
pouze do textové části zapracovat podmínky pro umístění stavby rychlostní komunikace 
R55, jako veřejně prospěšné stavby.

Vzhledem k tomu, že dotčený orgán, Ministerstvo dopravy ČR, odpovědný za tuto 
problematiku, nepodal ve stanoveném termínu stanovisko, úřad územního plánování si 
vyžádal jeho stanovisko dodatečně. Ministerstvo dopravy ČR přípisem zn.: 536/2014-910-
UPR/2-Ma, 25.07.2014) potvrdilo požadavek na zapracování koridoru pro vedení silnice R55.
Současně podalo návrh pozastavit dílčí změnu v lokalitě 3/1a) do doby rozhodnutí o výběru 
varianty přeložky železniční trati, která se připravuje v rámci stavby „Rekonstrukce žst. 
Přerov, 2. stavba“. Pokud by byla potvrzena varianta „stavby s přesmykem“, došlo by ke 
kolizi navrhované plochy pro protipovodňová opatření s plochou pro zřízení přesmyku trati. 
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K těmto požadavkům přijala obec Rokytnice usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce 
Rokytnice konaného dne 18.9.2014. Zastupitelstvo obce Rokytnice neschválilo rozšíření 
předmětu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice o zapracování koridoru pro 
silnici R55, ani vyloučení lokality 3/1a řešící plochu pro protipovodňová opatření.

Ministerstvo dopravy ČR zároveň uplatnilo požadavek, aby nově vymezované návrhové 
plochy zasahující do dráhy byly rozděleny a části zasahující do jejího ochranného pásma 
byly označeny jako podmíněně přípustné. Tento požadavek byl zohledněn 
úpravou dokumentace.

Potřeba řešení rozporů podle ust. 51 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů nenastala.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo 
vypsáno na 21.11.2014. Před vlastním veřejným projednáním byla zaevidována úřadem 
územního plánování písemná podání, která zaslaly: 
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.: 

MMPr/120507/2014/STAV/ZP/Eh, 26.11.2014,
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor  výkonu  státní  správy VIII, čj.: 71128/ENV/14, 

1777/570/14, 11.11.2014,
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov, 

čj.: SPU 511520/2014, 17.10.2014,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, zn.: 

SBS/31081/2014OBÚ-05/630/Ing.Kt,16.10.2014,
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, čj.: 

MOCR 16528-2/2014-6440, 25.06.2014,
- Ministerstvo dopravy, zn.: 536/2014-910-UPR/5-Ma, 24.11.2014,
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky, čj.: MZDR 51411/2014-2/OZD-ČIL-L, 

25.11.2014,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 

112116/2014, 17.12.2014.

Po termínu podal stanovisko Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, čj.: MMPr/120516/2014/Ha, 
08.12.2014.

Připomínky Ministerstva dopravy ke změnám v regulačních podmínkách ploch Z –
zemědělské plochy vyvolaným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu ohledně 
přípustností dopravní infrastruktury byly s tímto orgánem projednány, vzaty jím zpět a 
dokumentace v této části byla upravena do podoby, jak byla předkládána ke společnému 
jednání. 

Ostatní podání byla souhlasná a neobsahovala žádné připomínky k předmětu řešení návrhu 
Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice. 

Zástupce veřejnosti v průběhu veřejného projednání neuplatnil žádné námitky. 

Podání Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako oprávněného investora, nebylo pořizovatelem 
posouzeno ani jako námitka ani jako připomínka, neboť se nevztahovalo k území řešenému 
předmětnou změnou územního plánu, ani území s lokalitami řešenými změnou související či 
jakkoli se vzájemně ovlivňující.

V rámci veřejného projednání podali námitky a připomínky ZS Pobečví, a.s,. IČ 253 60 485, 
se sídlem Rokytnice 360, PSČ 751 0; Ing. Mackovík Jaroslav Císařov čp. 2 751 05 Brodek u 
Přerova; Ing. Klézl Lubomír, Na zábraní 43/174, Kozlovice 750 02 Přerov.

Úřad územního plánování po ukončeném veřejném jednání o návrhu Změny č. 3 územního 
plánu sídelního útvaru Rokytnice zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek a tento projednal s dotčenými 
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orgány a krajským úřadem. Úřad územního plánování obdržel stanoviska dotčených orgánů 
z úřadů:
- Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 

životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/009346/2014/STAV/ZP/Eh, 17.02.2015,
- Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 

vodního hospodářství a zemědělství, čj.: MMPr/009403/2015/Ha, 16.02.2015,
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, čj.: 

KUOK 13730/2015, 05.02.2015,
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního 

pracoviště Přerov, čj.: KHSOC/01391/2015/PR/HOK, 05.02.2015,
- Ministerstva obrany, Sekce ekonomické a majetkové, Odboru ochrany územních zájmů a 

řízení programů nemovité infrastruktury, Sp.zn.: 52595/2015-8201-OÚZ-BR MOCR 1971-
1/2015-6440, 30.02.2015,

- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, čj.: KÚOK 
16643/2015, 16.02.2015, které s předloženým návrhem souhlasily.

Ostatní obeslané dotčené orgány svá stanoviska neuplatnily, takže ve smyslu ust. § 53 odst. 
1 stavební zákon ve znění pozdějších předpisů se má za to, že s předloženými návrhy úřadu 
územního plánování souhlasí.

Nesouhlasné stanovisko Ministerstva dopravy s vyhodnocením podání Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, jako oprávněného investora, které nebylo pořizovatelem z již výše uvedených 
důvodů posouzeno ani jako námitka ani jako připomínka, nebylo vzato v potaz, neboť bylo 
posouzeno pořizovatelem jako bezpředmětné.

B.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí

K návrhu Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo vydáno
stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
pod čj.: KUOK 75824/2012 ze dne 03.09.2012.

Dotčený orgán na úseku ochrany přírody, příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, po 
posouzení podle ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona, vyloučil, že předložená koncepce může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ust. § 22 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních 
předpisů, po provedeném posouzení podle ust. § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších právních předpisů, neuplatnil požadavek na posouzení 
Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice z hlediska vlivů na životní prostředí s 
odůvodněním, že požadavky ve změně územního plánu jsou navrženy v rozsahu, který 
nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu uvedeného 
zákona. Dále bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že posuzovaná změna územního plánu 
nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit ani ptačí oblasti, Současně nedochází k dotčení skladebných prvků 
nadregionálního nebo regionálního územního systému ekologické stability.

Součástí návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice proto nebylo 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a žádné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
proto nebylo prováděno.

V rámci společného jednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, stanoviskem čj.: 
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KUOK 68/2014 ze dne 22.07.2014 tato primární východiska potvrdil a navrhované řešení 
odsouhlasil.

B.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

V Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nebyl uplatněn požadavek 
na vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, proto stanovisko příslušného 
orgánu k návrhu koncepce podle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších právních předpisů nebylo potřeba vydávat.

B.4. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

V Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nebyl uplatněn požadavek 
na vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, proto stanovisko příslušného 
orgánu k návrhu koncepce podle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších právních předpisů nebylo potřeba vydávat a řešením zohledňovat.

B.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je obsahem dokumentace Změny č. 3 územního 
plánu sídelního útvaru Rokytnice  textové části II. Odůvodnění změny kap. B. Návrh podkap. 
B1.–B4. 

V Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nebyl uplatněn požadavek 
na variantní řešení, neboť nebylo nikým požadováno.

B.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch

V platném Územním plánu sídelního útvaru Rokytnice vzhledem k legislativě platné v době 
jeho zpracování není vyznačeno ani současně zastavěné území obce, resp. zastavěné 
území, ani zastavitelné území, resp. zastavitelné plochy. V souladu s ust. § 188 odst. 3 
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů se dokumentace změny 
územního plánu sídelního útvaru obsahově neupravuje a Změna č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice proto zachovává terminologii a obsahovou stránku platného 
Územního plánu sídelního útvaru Rokytnice.

Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice dochází k nepodstatnému rozšíření 
území určeného k zastavění v lokalitě 3/2. Jedná se o rozšíření rozvojové plochy A dle 
platného Územního plánu Rokytnice na celou hloubku pozemku u dvou pozemků, spočívající 
víceméně v upřesnění vymezení návrhových ploch v návaznosti na již realizované úseky a 
stav v katastru nemovitostí. 

Nejvýznamnější zásah do neurbanizovaného území představuje návrh v lokalitě 3/1, který je 
určen pro protipovodňovou ochranu. Charakter tohoto záměru však vylučuje pro jeho 
umístění využít urbanizované území obce. 

Změna v lokalitě 3/3 se navrhuje v zastavěném území – zrušení navrhované asanace stavby 
v ochranném pásmu zámku nepředstavuje žádné nároky na vymezení urbanizované plochy.

C. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti,  přílohy č. 7.

C.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
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Řešením Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nedojde k ovlivnění širších
vztahů v území a ani opačně. Jedná se o lokální změny nemající vazbu na sousední správní 
území a nevyvolávající ani potřebu zvyšování kapacit jejich veřejné infrastruktury.

Pokud se týká navrhovaných protipovodňových opatření, je to sice soubor staveb a opatření 
řešených pouze v jednom katastrálním území, ale jejich posouzením z hlediska potřebnosti 
v širším měřítku se již zabývaly územně plánovací podklady pořizované krajem.

C.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu:

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

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

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

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

Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo schváleno usnesením
z 13. na zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice 14.12.2012 a následně doplněno 
usnesením ze zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice ze dne 13.03.2014.

Požadavek na vymezení ploch pro protipovodňovou ochranu jihozápadní části obce (lokalita 
3/1) a rozšíření rozvojové plochy bydlení A dle platného Územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice (lokalita 3/2) včetně úpravy regulačních podmínek byl beze zbytku splněn. 
Dodatečně zařazená dílčí změna v lokalitě 3/3 umožní přestavbu stavby nacházející se v 
ochranném pásmu zámku.

Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice se doplňuje nový typ plochy TV –
plochy pro protipovodňová opatření a doplňují se pro něj podmínky funkční regulace.
Současně se nově stanovují podmínky funkční regulace pro funkční plochy ZV – veřejná 
zeleň, parky, ZO – trvalé travní porosty, ostatní travnaté plochy a zeleň, Z – Zemědělské 
plochy a P – Přírodní území, v kterých se promítá předmět změny územního plánu.

V Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nebyl uplatněn požadavek 
na variantní řešení ani na vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Změna č. 3 územního plánu útvaru Rokytnice nebyla pořizována postupy dle ust. § 51 odst. 
2, ust. § 51 odst. 3, ust. § 54 odst. 3, ust. § 55 odst. 3 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů.

C.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice řeší problematiku na lokální úrovni a
netýká se záměrů sledovaných v podrobnosti nadřazené územně plánovací dokumentace.
Neobsahuje žádný výčet záležitostí nadmístního významu, které by nebyly řešeny 
v zásadách územního rozvoje.

C.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa je obsahem dokumentace Změny č. 3 územního 
plánu sídelního útvaru Rokytnice textové části  II. Odůvodnění změny kap. B.5 Zemědělská 
část – zábor ZPF a PUPFL.
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D. Náležitosti vyplývající ze správního řádu

D.1. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu řízení o návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice neuplatnil 
zástupce veřejnosti žádné námitky. Podání Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako oprávněného 
investora, nebylo pořizovatelem posouzeno ani jako námitka ani jako připomínka, neboť se 
nevztahovalo k území řešenému předmětnou změnou územního plánu, ani území 
s lokalitami řešenými změnou související či jakkoli se vzájemně ovlivňující.

Podané námitky vlastníků pozemků, dotčených navrhovaným řešením a vymezením veřejně 
prospěšných staveb, jsou uvedeny v doslovných citacích:

1. ZS Pobečví a.s. Rokytnice 360, PSČ 751 04
       (v Rokytnici, 27.11.2014)

Dotčený subjekt: ZS Pobečví a.s. IČ 253 60 485
se sídlem Rokytnice 360, PSČ 751 04 jednající předsedou představenstva Ing. Lubomírem 
Klézlem

Námitka č. 1a

V návaznosti na veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice (dále jen návrh změny) na Magistrátu města Přerov konaného dne 21.11.2014 
podáváme tímto, jakožto vlastník a uživatel nemovitostí dotčených návrhem změny 
územního plánu, své námitky ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona, 
v platném znění, neboť s navrhovanou změnou nemůžeme v žádném případě souhlasit. 
Námitky proti změně územního plánu jsou následující: K opatření 3/1a – protipovodňová hráz 
1. Společnost ZS Pobečví, a.s. je v území dotčeném touto změnou územního plánu 
vlastníkem šesti parcel o celkové výměře cca 3,40 ha Jedná se o parcely par. č. 655/22, 
parc. č. 655/13, parc. č. 655/12, parc. č. 655/8 a parc. č. 655/14 v k.ú. Rokytnice (tato je ve 
spoluvlastnictví). Další pozemky má pronajaty. Vlastněné i pronajaté pozemky, které jsou 
součástí zemědělského půdního fondu, jsou dlouhodobě zemědělsky obhospodářovávané 
s vysokou bonitou 3.59.00 3.10.00 což odpovídá sazbě za 1 m2 je od 10.08 až po 17.92 Kč,
což odpovídá poměrně vysoké hodnotě zemědělské půdy. I sám návrh změny územního 
plánu na straně 21 uvádí, že se zde nacházejí půdy středně těžké s těžší spodinou, či půdy 
nivní těžké až velmi těžké, které vodu spíše zadržují, než propouští. Vybudováním 
protipovodňového valu dojde jednak k tomu, že tyto pozemky nebudou moci být zemědělsky 
obdělávány a ještě zhorší odtokové poměry v této oblasti, resp. bude docházet ke kumulaci 
vody ve srážkově významných obdobích při vylití Bečvy, tj. k faktickému vytvoření
záplavového území. Protipovodňový val je navrhován v rozsahu cca 1,7 ha s tím, že celkově 
bude dotčeno území o rozloze cca 5,5 ha. Důsledky vzniku valu však budou daleko 
rozsáhlejší, neboť při plnění jeho funkce bude docházet k zaplavování území o rozloze 25 –
30 ha, které společnost ZS Pobečví, a.s. obhospodařuje. Následkem vzniku valu tak bude 
zadržování vody v tomto území, což povede k hnití kořenového systému osetých plodin a 
tedy ke zničení úrody. Vytvoření valu tak bude mít i negativní ekonomické dopady. Na místo 
zemědělsky obhospodařovávaných pozemků vzniknou mokřady, které vzhledem ke složení a 
těžkosti půdy budou jen velmi pomalu vysychat. Zcela chybně je pak podle našeho 
přesvědčení uváděno na straně 24 návrhu, že předpokládané záměry není možné řešit 
alternativně. Již opakovaně jsme poukazovali na skutečnost, že v krajině se již nacházejí 
protipovodňová opatření, jejichž rozšíření či revitalizace by byla podstatně méně nákladná a 
nepředstavovala by tak významný zásah do zemědělského půdního fondu, jako navrhovaná 
změna. Jako alternativa se jednoznačně nabízela obnova či navýšení starého valu 
v jihovýchodní části nákresu (Vrbovec), na parcelách parc. č. 664/1, parc. č. 664/2, parc. č. 
999 parc. č. 599/14 v k.ú. Rokytnice blíže toku Bečvy. Toto jsme v minulosti sdělovali i 
společnosti Šindlar, s.r.o., která zpracovávala studii proveditelnosti „Revitalizační opatření 
v obci Rokytnice“. Neobdrželi jsme však v této souvislosti žádnou reakci. Výhodnost této 
alternativy by pak spočívala jednak v tom, že by nebylo nutno vyjímat pozemky ze 
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zemědělského půdního fondu a nedocházelo by tak k jeho ničení a jednak by nebylo nutné 
navyšovat stávající komunikaci a budovat protipovodňovou zídku. Některé části dotčeného 
území požívají dokonce 1. a 2. Třídy ochrany ZPF tedy nejcennější druhy půd. Budování 
protipovodňového valu na půdě 1. a 2. třídy je v rozporu se zásadami obsaženými v § 4 zák. 
334/1992 Sb. a to zvláště za situace, kdy zde existují alternativní řešení. Jak již bylo výše 
uváděno, pozemky, kterých se má navrhovaná změna dotknout, společnost vlastní nebo má 
pronajaty a na těchto provozuje svoji zemědělskou výrobu. Využívání těchto pozemků pro 
zemědělskou výrobu má pak z hlediska dotčeného subjektu zcela zásadní význam pro 
udržení stávajícího rozsahu výroby, jakož i pracovních míst, kdy tato jsou obsazena zejména 
místními obyvateli.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka č. 1a se zamítá.

Odůvodnění:

Návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice byl vypracován na základě 
Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, které bylo schváleno 
usnesením č. UZ18/13/12 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice konaného 
dne 14.12.2012. Pozemky p. č. 655/22, p. č. 655/13, p. č. 655/12, p. č. 655/8 a p. č. 655/14, 
jichž se námitka týká, jsou součásti řešené lokality 3/1, resp. 3/1a, ve které bylo úkolem 
prověřit a případně stanovit podmínky pro možnost uplatnění protipovodňové ochrany obce.

Požadavek na řešení protipovodňové ochrany vyplývá z Politiky územního rozvoje České 
republiky 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009 a je 
v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území uvedenými v kap. 2 odst. 25, kde je jedním z úkolů „...zejména zajistit územní ochranu 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní...“. 

Rovněž navazující územně plánovací dokumentace, Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením č. 
UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSRr-1-1/274, 
které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, v kap. A1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území v odst. 89.3 stanovuje úkol „V záplavovém území navrhovat ochranná opatření, 
včetně technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území.“.

Při řešení návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo využito 
současně územně plánovacích podkladů pořízených krajským úřadem, Studie odtokových 
poměrů – Pobečví (Pöyry Environment a.s., 11/2011), která na území obce koriguje řešení 
navržené ve Studii ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry
Environment a.s., 2007). 

Požadavek na řešení protipovodňové ochrany vyplynul rovněž z provedené SWOT analýzy, 
jež je součástí Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Přerov – aktualizace 2014 (PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 
říjen 2014).

Na základě výše uvedených dokumentů byla na základě požadavku obce Rokytnice 
vypracována studie proveditelnosti Revitalizační opatření v obci Rokytnice (Šindlar s.r.o., 
08/2013), a to ve dvou etapách. V první etapě byly provedeny analytické průzkumy a 
rozbory, které prověřily záměr zároveň i z hlediska širších vztahů. Ve druhé etapě se na 
základě zhodnocení východisek již jedná o návrh řady technicko-biologických opatření, která
povedou ke změně režimu odtoku vod v řešeném území. Studie byla v průběhu jejího 
zpracování konzultována a projednávána se zásadními subjekty hájícími své zájmy 
v dotčeném území a podle výsledků bylo řešení korigováno. Výsledné řešení bylo použito 
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jako podklad pro zpracování návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice 
a v podrobnosti územně plánovací dokumentace bylo do změny územního plánu 
zapracováno. 

Navržená protipovodňová ochrana má pro obec zásadní význam a bude chránit zástavbu 
obce před povodňovými průtoky řeky Bečvy až do úrovně stoleté vody. Po katastrofálních 
povodních v roce 1997 nebyla dosud provedena žádná opatření na její ochranu a ohrožení 
povodní ze strany řeky Bečvy je dnes jejím největším problémem. 

Z hlediska funkčnosti je nutno realizovat všechna navrhovaná opatření jako jeden komplex, 
jejich realizace ba měla zajistit podmínky pro optimálnější hydrologické a ekologické 
„fungování“ povodí. Výsledné opatření se skládá z těchto prvků s územním projevem na 
úrovni řešené územně plánovací dokumentace: 
 ochranné hráze, navýšení stávající polní cesty, navazující ochranné zídky viz lokalita 

3/1a,
 revitalizace pravobřežního přítoku Bečvy nad zástavbou obce viz lokalita 3/1b,
 dalších opatření protierozního charakteru, která jsou na úrovni územně plánovací 

dokumentace řešeny formou úpravy podmínek funkční regulace pro plochy Z –
Zemědělské plochy bez územního projevu. 

Ochranné prvky obsažené v lokalitě 3/1a jsou stěžejním elementem navrhovaného řešení a 
nelze je řešit alternativně. Koridor pro jejich umístění hráze je dán územně technickými 
podmínkami a limity využití území. V rámci projednávání návrhu Zadání Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nikdo ani požadavek na variantní řešení 
neuplatnil a výsledné Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice proto 
tento požadavek neobsahovalo.  

Odkaz na možnost využití pozůstatků protipovodňových hrází v lokalitě Vrbovec vychází 
zřejmě z neucelené znalosti protipovodňové problematiky v řešeném území. Vzhledem 
k malé výměře povodí a poměrně úzkému pruhu údolní nivy, která by se mohla podílet na 
retardaci povodňových průtoků, je nutné provést výrazná technická opatření pro zamezení 
zatopení zastavěného území obce. Stávající hráze se nacházejí již v aktivní zóně 
záplavového území. Odsunutá poloha hráze, která bude pokud možno co nejvíce přimknuta 
k obci, umožní uvolnit co nejrozsáhlejší prostor pro rozliv povodňových vod a dovolí využít 
možnosti nivy v celém jejím rozsahu. Konečně i sám namítatel ve svém podání uvádí, že 
v řešeném území se vyskytují těžké nivní půdy, které by tedy měly sloužit ke svému účelu.

Protipovodňová opatření jsou vymezena formou koridorů; v následných stupních přípravy 
staveb bude potřebný zábor pozemku upřesňován a v zájmu hospodárného vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů bude zřejmou snahou investora nalézt co nejohleduplnější 
řešení a zásah do pozemku minimalizovat.

Navrhovaná opatření jako součást projednávaného návrhu Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice byla odsouhlasena příslušnými dotčenými orgány. Souhlas 
vyslovil orgán ochrany přírody ve svém stanovisku pod čj.: MMPr/120507/2014/STAV/ZP/Eh 
ze dne 26.11.2014. Vodoprávní úřad ve svém stanovisku čj.: MMPr/061262/2014/Ha ze dne 
01.07.2014 sdělil, že v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů mohou jednotlivé 
obce činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území a konkrétní řešení bude 
projednáváno na základě podrobnější dokumentace ve správním řízení. Souhlas následně 
potvrdil i v rámci veřejného projednání stanoviskem čj.: MMPr/120516/2014/Ha ze dne 
08.12.2014.

Vzhledem k tomu, že část území obce Rokytnice včetně části zastavěného území zasahuje 
záplavové území vyhlášené opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
čj.: KUOK 93802/2011 ze dne 05.09.2011, kterým bylo stanoveno záplavové území 
významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici 
Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje), je zájmem obce, v souladu 
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s předeslanými prioritami, chránit své území a jeho hodnoty před povodňovým nebezpečím a 
navrhovaná opatření lze proto považovat za oprávněná.

Navrhovaná protipovodňová opatření jsou veřejným zájmem a jsou v návrhu Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice tudíž vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

Námitka č. 1b

K opatření 3/1b – revitalizační opatření – rozvolnění koryta toku Společnost ZS Pobečví, a.s. 
vlastní v lokalitě dotčené opatřením 3/1b pozemky parc. č. 355/7, ¼ pozemku parc. č. 364/31 
a 7/18 pozemku par. č. 364/21, všechny v k.ú. Rokytnice – o výměře cca 1.80 ha. Stran 
záboru zemědělské půdy, kterou zde obděláváme platí totéž co bylo uvedeno k opatření 
3/1a. I v tomto případě se zde nabízí alternativní řešení, neboť není nezbytné provést 
rozvolnění toku v krajině, které opět povede ve srážkově významných obdobích k podmáčení 
půdy a ke snížení výnosů z těchto pozemků, ale lze regulovaný tok zatrubnit, jak je tomu 
v jižní části nebo regulovat tak, aby plynule navazoval na kanalizační síť vedenou přes obec 
Rokytnice do řeky Bečvy, která by měla být pravidelně udržována čištěna, aby postačovala 
její dimenze. Zvláště to pak bude platit budou-li do toho toku sváděny srážkové vody 
z lokality dotčené opatřením 3/2, které jak vyplynulo z veřejného projednání, je určena pro 
zastavění zónou pro bydlení. Rozvolnění toku do krajiny navíc představuje rovněž riziko, že 
se v této oblasti usídlí a rozmnoží škůdci (hmyz, hlodavci apod.), kteří budou ohrožovat 
pěstování plodin. Z výše uvedených důvodů dotčený subjekt navrhuje, aby byl návrh změny 
č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice zamítnut nebo přepracován.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka č. 1b se zamítá.

Odůvodnění:

Návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice byl vypracován na základě 
Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, schváleného usnesením č. 
UZ18/13/12 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 
14.12.2012. Pozemky parc. č. 355/7, část pozemku parc. č. 364/31, část pozemku par. č. 
364/21, jichž se námitka týká, jsou součástí lokality 3/1, resp. 3/1b, řešené předmětnou 
změnou, ve které bylo úkolem prověřit a případně stanovit podmínky pro možnost uplatnění 
protipovodňové ochrany obce.

Požadavek na řešení ochrany před povodňovým nebezpečím vyplývá z Politiky územního 
rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 
20.07.2009, republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, kde v kap. 2 odst. 25 je jedním z úkolů „.... zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní......“. 

Rovněž navazující územně plánovací dokumentace, Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením 
č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSRr-1-1/274, 
které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, v kap. A1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území v odst. 89.3 stanovuje úkol „V záplavovém území navrhovat ochranná opatření, 
včetně technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území.“.

Při řešení návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo využito 
současně územně plánovacích podkladů pořízených krajským úřadem, Studie odtokových 
poměrů – Pobečví (Pöyry Environment a.s., 11/2011), která na území obce koriguje řešení 
navržené v evidované Studii ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry
Environment a.s., 03/2007).  
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Na základě výše uvedených dokumentů byla na základě požadavku obce Rokytnice 
vypracována studie proveditelnosti Revitalizační opatření v obci Rokytnice (Šindlar s.r.o., 
08/2013), a to ve dvou etapách. V první etapě byly provedeny analytické rozbory, ve druhé 
etapě se na základě zhodnocení východisek již jedná o návrh řady technicko-biologických 
opatření, která povedou ke změně režimu odtoku v řešeném území. Studie byla v průběhu 
jejího zpracování konzultována a projednávána se zásadními subjekty hájícími své zájmy 
v dotčeném území a podle výsledků bylo řešení korigováno. Výsledné řešení bylo použito 
jako podklad pro zpracování návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice 
a v podrobnosti územně plánovací dokumentace bylo do změny územního plánu 
zapracováno. 

Konkrétně v lokalitě 3/1b se jedná o revitalizaci toku, který je součástí lokálního biokoridoru 
BK 10/44, a který již byl součástí platného Územního plánu sídelního útvaru Rokytnice. 
Požadovaná šířka 30 m pro jeho revitalizaci odpovídá přibližně zákresu v citované 
dokumentaci; územní dopad je v měřítku, podrobnosti, a s ohledem na přesnost zákresu 
limitovanou klasickým ručním způsobem zpracování původního územního plánu, 
nepostižitelný. Navrhovaná revitalizační opatření toku jsou ve shodě s posláním územního 
systému ekologické stability, jehož je biokoridor BK 10/44 součástí. Jedná se o přírodě blízká 
opatření, která vodnímu režimu v krajině prospívají a přispívají k vytváření ustáleného stavu 
ekosystému. Vhodná úprava terénu je pak příhodným prvkem bránícím i erozi půdy a 
podporující správný splaveninový režim v povodí. 

Požadavek na variantní řešení je v tomto případě bezpředmětný, neboť navrhovaná opatření 
jsou vázána na stávající vodní tok a jeho nivu, a to bohužel bez ohledu na sledovanou třídu 
ochrany zemědělského půdního fondu. 

Rovněž případné navrhované zatrubnění toku vede vždy prokazatelně k narušení rovnováhy 
v ekotopech a jejich poškození, rozmnožení podatelem námitky zmiňovaných škůdců 
nevyjímaje. Přírodě blízkými opatřeními na toku se naopak docílí snížení povodňového 
odtoku a zvýší se retence území, což ve svém důsledku povede ke snížení kulminačního 
průtoku na řešeném toku, a tím se zmenší i průtočné množství povodňového průtoku na řece 
Bečvě. Tím se zvýší protipovodňová ochrana území v povodí Bečvy. Při současném stavu, 
kdy není využita celá niva toku, což má nepříznivý vliv na kulminační průtoky, a při souběhu 
povodní na řece Bečvě a dalších malých tocích v území, dochází k nadměrnému riziku 
zátopy části zastavěného území obce a níže položených území. Hlavní efekt navrženého 
opatření je nutno spatřovat v obnově přirozené retenční kapacity nivy v nezastavěném 
území. Omezením kapacity koryta toku se obnoví přirozené, periodicky se opakující rozlivy 
povodňových vod do nivy toku, a dosáhne se tak zpomalení celkového odtoku povrchových 
vod z území povodí. 

Navrhovaná opatření jako součást projednávaného návrhu Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice byla odsouhlasena příslušnými dotčenými orgány. Souhlas 
vyslovil orgán ochrany přírody ve svém stanovisku pod čj.: MMPr/120507/2014/STAV/ZP/Eh 
ze dne 26.11.2014. Vodoprávní úřad ve svém stanovisku čj.: MMPr/061262/2014/Ha ze dne 
01.07.2014 sdělil, že v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů mohou jednotlivé 
obce činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území a konkrétní řešení bude 
projednáváno na základě podrobnější dokumentace ve správním řízení. Souhlas následně 
potvrdil i v rámci veřejného projednání stanoviskem čj.: MMPr/120516/2014/Ha ze dne 
08.12.2014.

Vzhledem k tomu, že část území obce Rokytnice včetně části zastavěného území zasahuje 
záplavové území vyhlášené opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
čj.: KUOK 93802/2011 ze dne 05.09.2011, kterým bylo stanoveno záplavové území 
významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici 
Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje), je zájmem obce, v souladu 
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s předeslanými prioritami, chránit své území a jeho hodnoty před povodňovým nebezpečím a 
navrhovaná opatření lze proto považovat za oprávněná.

Navrhované řešení je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v ust. 
§§ 18 a 19 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, zejména pak s úkolem v 
ustanovení § 19 odst. 1 písm. g), vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem. Protipovodňová opatření jsou vymezena formou koridorů; v následných stupních 
přípravy staveb bude potřebný zábor pozemku upřesňován a v zájmu hospodárného 
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů bude zřejmou snahou investora nalézt co 
nejohleduplnější řešení a zásah do pozemku minimalizovat.

Navrhovaná protipovodňová opatření jsou veřejným zájmem a jsou v návrhu Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice tudíž vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

2. Ing. Mackovík Jaroslav, Císařov čp. 2, 751 05 Brodek u Přerov
(V Císařově, 27.11.2014)

Dotčený subjekt: Ing. Mackovík Jaroslav, Císařov čp. 2, 751 05 Brodek u Přerova

Námitka č. 2a

V návaznosti na veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice (dále jen návrh změny) na Magistrátu města Přerov konaného dne 21.11.2014 
podáváme tímto, jakožto vlastník a pronajímatel nemovitostí dotčených návrhem změny 
územního plánu, své námitky ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona, 
v platném znění, neboť s navrhovanou změnou nemohu v žádném případě souhlasit. 
Námitky proti změně územního plánu jsou následující: K opatření 3/1a – protipovodňová hráz 
1. Jsem v území dotčeném touto změnou územního plánu vlastníkem parcely p.č. 655/25 o 
výměře 0,5884 ha. Vlastněný pozemek, který je součástí zemědělského půdního fondu, je 
dlouhodobě zemědělsky obhospodářován. Jeho bonita činí 3.59.00, což odpovídá sazbě za 1 
m2 10.08 Kč. Jde o  poměrně vysokou hodnotu zemědělské půdy. I sám návrh změny 
územního plánu na straně 21 uvádí, že se zde nacházejí půdy středně těžké s těžší 
spodinou, či půdy nivní těžké až velmi těžké, které vodu spíše zadržují, než propouští. 
Vybudováním protipovodňového valu dojde jednak k tomu, že tyto pozemky nebudou moci 
být zemědělsky obdělávány a ještě zhorší odtokové poměry v této oblasti, resp. bude 
docházet ke kumulaci vody ve srážkově významných obdobích při vylití Bečvy, tj. 
k faktickému vytvoření záplavového území. Protipovodňový val je navrhován v rozsahu cca 
1,7 ha s tím, že celkově bude dotčeno území o rozloze cca 5,5 ha. Důsledky vzniku valu však 
budou daleko rozsáhlejší, neboť při plnění jeho funkce bude docházet k zaplavování území o 
rozloze 25 – 30 ha a tím bude postižen i můj pozemek, který dlouhodobě pronajímám 
společnosti ZS Pobečví a.s. Zcela chybně je pak podle mého přesvědčení uváděno na straně 
24 návrhu, že předpokládané záměry není možné řešit alternativně. Již dříve bylo 
poukazováno na skutečnost, že v krajině se již nacházejí protipovodňová opatření, jejichž 
rozšíření či revitalizace, by byla podstatně méně nákladná a nepředstavovala by tak 
významný zásah do zemědělského půdního fondu, jako navrhovaná změna. Jako alternativa 
se jednoznačně nabízí obnova či navýšení starého valu v jihovýchodní části nákresu 
(Vrbovec). Výhodnost této alternativy by pak spočívala jednak v tom, že by nebylo nutno 
vyjímat pozemky ze zemědělského půdního fondu a nedocházelo by tak k jeho ničení a 
jednak by nebylo nutné navyšovat stávající komunikaci a budovat protipovodňovou zídku. 
Některé části dotčeného území požívají dokonce 1. a 2. třídy ochrany ZPF tedy nejcennější 
druhy půd. Budování protipovodňového valu na půdě 1. a 2. Třídy je v rozporu se zásadami 
obsaženými v § 4 zák. 334/1992 Sb. a to zvláště za situace, kdy zde existují alternativní 
řešení. 

Rozhodnutí o námitce:

Námitka č. 2a se zamítá.
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Odůvodnění:

Návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice byl vypracován na základě 
Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, které bylo schváleno 
usnesením č. UZ18/13/12 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice konaného 
dne 14.12.2012. Pozemek p. č. 655/25, jehož se námitka týká, je součásti řešené lokality 
3/1, resp. 3/1a, ve které bylo úkolem prověřit a případně stanovit podmínky pro možnost 
uplatnění protipovodňové ochrany obce.

Požadavek na řešení protipovodňové ochrany vyplývá z Politiky územního rozvoje České 
republiky 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009 a je 
v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území uvedenými v kap. 2 odst. 25, kde je jedním z úkolů „...zejména zajistit územní ochranu 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní...“. 

Rovněž navazující územně plánovací dokumentace, Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením č. 
UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSRr-1-1/274, 
které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, v kap. A1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území v odst. 89.3 stanovuje úkol „V záplavovém území navrhovat ochranná opatření, 
včetně technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území.“.

Při řešení návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo využito 
současně územně plánovacích podkladů pořízených krajským úřadem, Studie odtokových 
poměrů – Pobečví (Pöyry Environment a.s., 11/2011), která na území obce koriguje řešení 
navržené ve Studii ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry
Environment a.s., 2007). 

Na základě výše uvedených dokumentů byla na základě požadavku obce Rokytnice 
vypracována studie proveditelnosti Revitalizační opatření v obci Rokytnice (Šindlar s.r.o., 
08/2013), a to ve dvou etapách. V první etapě byly provedeny analytické rozbory a prověřily 
záměr z hlediska širších vztahů. Ve druhé etapě se na základě zhodnocení východisek již 
jedná o návrh řady technicko-biologických opatření, která povedou ke změně režimu odtoku 
vod v řešeném území. Studie byla v průběhu jejího zpracování konzultována a projednávána 
se zásadními subjekty hájícími své zájmy v dotčeném území a podle závěrů z projednání
bylo řešení korigováno. Výsledné řešení bylo použito jako podklad pro zpracování návrhu 
Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice a v podrobnosti územně plánovací 
dokumentace bylo do změny územního plánu zapracováno. 

Navržená protipovodňová ochrana má pro obec zásadní význam a bude chránit zástavbu 
obce před povodňovými průtoky řeky Bečvy až do úrovně stoleté vody. Po katastrofálních 
povodních v roce 1997 nebyla dosud provedena žádná opatření na její ochranu a ohrožení 
povodní ze strany řeky Bečvy je dnes jejím největším problémem. 

Z hlediska funkčnosti je nutno realizovat všechna navrhovaná opatření jako jeden komplex, 
jejich realizace ba měla zajistit podmínky pro optimálnější hydrologické a ekologické 
„fungování“ povodí. Výsledné opatření se skládá z těchto prvků s územním projevem na 
úrovni řešené územně plánovací dokumentace: 
 ochranné hráze, navýšení stávající polní cesty, navazující ochranné zídky viz lokalita 

3/1a,
 revitalizace pravobřežního přítoku Bečvy nad zástavbou obce viz lokalita 3/1b,
 dalších opatření protierozního charakteru, která jsou na úrovni územně plánovací 

dokumentace řešeny formou úpravy podmínek funkční regulace pro plochy Z –
Zemědělské plochy bez územního projevu. 
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Ochranné prvky obsažené v lokalitě 3/1a jsou stěžejním elementem navrhovaného řešení a 
nelze je řešit alternativně. Koridor pro jejich umístění hráze je dán územně technickými 
podmínkami a limity využití území. V rámci projednávání návrhu Zadání Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nikdo ani požadavek na variantní řešení 
neuplatnil a výsledné Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice proto 
tento požadavek neobsahovalo.  

Odkaz na možnost využití pozůstatků protipovodňových hrází v lokalitě Vrbovec vychází 
zřejmě z neucelené znalosti protipovodňové problematiky v řešeném území. Vzhledem 
k malé výměře povodí a poměrně úzkému pruhu údolní nivy, která by se mohla podílet na 
retardaci povodňových průtoků, je nutné provést výrazná technická opatření pro zamezení 
zatopení zastavěného území obce. Stávající hráze se nacházejí již v aktivní zóně 
záplavového území. Odsunutá poloha hráze, která bude pokud možno co nejvíce přimknuta 
k obci, umožní uvolnit co nejrozsáhlejší prostor pro rozliv povodňových vod a dovolí využít 
možnosti nivy v celém jejím rozsahu. Konečně i sám namítatel ve svém podání uvádí, že 
v řešeném území se vyskytují těžké nivní půdy, které by tedy měly sloužit ke svému účelu.

Protipovodňová opatření jsou vymezena formou koridorů; v následných stupních přípravy 
staveb bude potřebný zábor pozemku upřesňován a v zájmu hospodárného vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů bude zřejmou snahou investora nalézt co nejohleduplnější 
řešení a zásah do pozemku minimalizovat.

Navrhovaná opatření jako součást projednávaného návrhu Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice byla odsouhlasena příslušnými dotčenými orgány. Souhlas 
vyslovil orgán ochrany přírody ve svém stanovisku pod čj.: MMPr/120507/2014/STAV/ZP/Eh 
ze dne 26.11.2014. Vodoprávní úřad ve svém stanovisku čj.: MMPr/061262/2014/Ha ze dne 
01.07.2014 sdělil, že v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů mohou jednotlivé 
obce činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území a konkrétní řešení bude 
projednáváno na základě podrobnější dokumentace ve správním řízení. Souhlas následně 
potvrdil i v rámci veřejného projednání stanoviskem čj.: MMPr/120516/2014/Ha ze dne 
08.12.2014.

Vzhledem k tomu, že část území obce Rokytnice včetně části zastavěného území zasahuje 
záplavové území vyhlášené opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
čj.: KUOK 93802/2011 ze dne 5.9.2011, kterým bylo stanoveno záplavové území 
významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici 
Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje), je zájmem obce, v souladu 
s předeslanými prioritami, chránit své území a jeho hodnoty před povodňovým nebezpečím a 
navrhovaná opatření lze proto považovat za oprávněná.

Navrhovaná protipovodňová opatření jsou veřejným zájmem a jsou v návrhu Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice tudíž vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

Námitka č. 2b

K opatření 3/1b – revitalizační opatření – rozvolnění koryta toku Jsem v této lokalitě dotčené 
opatřením 3/1b vlastníkem pozemku p.č. 364/20 o výměře 0,2081 ha o bonitě 3.59.00. Stran 
záboru zemědělské půdy, kterou zde vlastním a pronajímám ZS Pobečví a.s., platí totéž co 
bylo uvedeno k opatření 3/1a. I v tomto případě se zde nabízí alternativní řešení, neboť není 
nezbytné provést rozvolnění toku v krajině, které opět povede ve srážkově významných 
obdobích k podmáčení půdy a ke snížení výnosů z těchto pozemků, ale lze regulovaný tok 
zatrubnit, jak je tomu v jižní části nebo regulovat tak, aby plynule navazoval na kanalizační 
síť vedenou přes obec Rokytnice do řeky Bečvy, která by měla být pravidelně udržována 
čištěna, aby postačovala její dimenze. Zvláště to pak bude platit budou-li do toho toku 
sváděny srážkové vody z lokality dotčené opatřením 3/2, které jak vyplynulo z veřejného 
projednání, je určena pro zastavění zónou pro bydlení. Rozvolnění toku do krajiny navíc 
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představuje rovněž riziko, že se v této oblasti usídlí a rozmnoží škůdci, kteří budou ohrožovat 
pěstování plodin. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby byl návrh změny č. 3 územního 
plánu sídelního útvaru Rokytnice zamítnut nebo přepracován.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka č. 2b se zamítá.

Odůvodnění:

Návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice byl vypracován na základě 
Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, schváleného usnesením č. 
UZ18/13/12 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 
14.12.2012. Pozemek p. č. 364/20, jehož se námitka týká, je součástí lokality 3/1, resp. 3/1b,
řešené předmětnou změnou, ve které bylo úkolem prověřit a případně stanovit podmínky pro 
možnost uplatnění protipovodňové ochrany obce.

Požadavek na řešení ochrany před povodňovým nebezpečím vyplývá z Politiky územního 
rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 
20.07.2009, republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, kde v kap. 2 odst. 25 je jedním z úkolů „.... zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní......“. 

Rovněž navazující územně plánovací dokumentace, Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením 
č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSRr-1-1/274, 
které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, v kap. A1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území v odst. 89.3 stanovuje úkol „V záplavovém území navrhovat ochranná opatření, 
včetně technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území.“.

Při řešení návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo využito 
současně územně plánovacích podkladů pořízených krajským úřadem, Studie odtokových 
poměrů – Pobečví (Pöyry Environment a.s., 11/2011), která na území obce koriguje řešení 
navržené v evidované Studii ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry
Environment a.s., 03/2007).  

Na základě výše uvedených dokumentů byla na základě požadavku obce Rokytnice 
vypracována studie proveditelnosti Revitalizační opatření v obci Rokytnice (Šindlar s.r.o., 
08/2013), a to ve dvou etapách. V první etapě byly provedeny analytické rozbory, ve druhé 
etapě se na základě zhodnocení východisek již jedná o návrh řady technicko-biologických 
opatření, která povedou ke změně režimu odtoku v řešeném území. Studie byla v průběhu 
jejího zpracování konzultována a projednávána se zásadními subjekty hájícími své zájmy 
v dotčeném území a podle výsledků bylo řešení korigováno. Výsledné řešení bylo použito 
jako podklad pro zpracování návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice 
a v podrobnosti územně plánovací dokumentace bylo do změny územního plánu 
zapracováno. 

Konkrétně v lokalitě 3/1b se jedná o revitalizaci toku, který je součástí lokálního biokoridoru 
BK 10/44, a který již byl součástí platného Územního plánu sídelního útvaru Rokytnice. 
Požadovaná šířka 30 m pro jeho revitalizaci odpovídá přibližně zákresu v citované 
dokumentaci; územní dopad je v měřítku, podrobnosti, a s ohledem na přesnost zákresu 
limitovanou klasickým ručním způsobem zpracování původního územního plánu, 
nepostižitelný. Navrhovaná revitalizační opatření toku jsou ve shodě s posláním územního 
systému ekologické stability, jehož je biokoridor BK 10/44 součástí. Jedná se o přírodě blízká 
opatření, která vodnímu režimu v krajině prospívají a přispívají k vytváření ustáleného stavu 



20/23

ekosystému. Vhodná úprava terénu je pak příhodným prvkem bránícím i erozi půdy a 
podporující správný splaveninový režim v povodí. 

Požadavek na variantní řešení je v tomto případě bezpředmětný, neboť navrhovaná opatření 
jsou vázána na stávající vodní tok a jeho nivu, a to bohužel bez ohledu na sledovanou třídu 
ochrany zemědělského půdního fondu. 

Rovněž případné navrhované zatrubnění toku vede vždy prokazatelně k narušení rovnováhy 
v ekotopech a jejich poškození, rozmnožení podatelem námitky zmiňovaných škůdců 
nevyjímaje. Přírodě blízkými opatřeními na toku se naopak docílí snížení povodňového 
odtoku vod a zvýší se retence území, což ve svém důsledku povede ke snížení kulminačního 
průtoku na řešeném toku, a tím se zmenší i průtočné množství povodňového průtoku na řece 
Bečvě. Tím se zvýší protipovodňová ochrana území v povodí Bečvy. Při současném stavu, 
kdy není využita celá niva toku, což má nepříznivý vliv na kulminační průtoky, a při souběhu 
povodní na řece Bečvě a dalších malých tocích v území, dochází k nadměrnému riziku 
zátopy části zastavěného území obce a níže položených území. Hlavní efekt navrženého 
opatření je nutno spatřovat v obnově přirozené retenční kapacity nivy v nezastavěném 
území. Omezením kapacity koryta toku se obnoví přirozené, periodicky se opakující rozlivy 
povodňových vod do nivy toku, a dosáhne se tak zpomalení celkového odtoku povrchových 
vod z území povodí. 

Navrhovaná opatření jako součást projednávaného návrhu Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice byla odsouhlasena příslušnými dotčenými orgány. Souhlas 
vyslovil orgán ochrany přírody ve svém stanovisku pod čj.: MMPr/120507/2014/STAV/ZP/Eh 
ze dne 26.11.2014. Vodoprávní úřad ve svém stanovisku čj.: MMPr/061262/2014/Ha ze dne 
01.07.2014 sdělil, že v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů mohou jednotlivé 
obce činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území a konkrétní řešení bude 
projednáváno na základě podrobnější dokumentace ve správním řízení. Souhlas následně 
potvrdil i v rámci veřejného projednání stanoviskem čj.: MMPr/120516/2014/Ha ze dne 
08.12.2014.

Vzhledem k tomu, že část území obce Rokytnice včetně části zastavěného území zasahuje 
záplavové území vyhlášené opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
čj.: KUOK 93802/2011 ze dne 05.09.2011, kterým bylo stanoveno záplavové území 
významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici 
Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje), je zájmem obce, v souladu 
s předeslanými prioritami, chránit své území a jeho hodnoty před povodňovým nebezpečím a 
navrhovaná opatření lze proto považovat za oprávněná.

Navrhované řešení je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v ust. 
§§ 18 a 19 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, zejména pak s úkolem v 
ustanovení § 19 odst. 1 písm. g), vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem. Při následném posuzování dosažení shody veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji řešeného území musel být proto upřednostněn zájem veřejný – vytvořit územní 
podmínky pro ochranu lidských životů, kulturních a civilizačních hodnot – před zájmem 
jednotlivce. Protipovodňová opatření jsou vymezena formou koridorů; v následných stupních 
přípravy staveb bude potřebný zábor pozemku upřesňován a v zájmu hospodárného 
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů bude zřejmou snahou investora nalézt co 
nejohleduplnější řešení a zásah do pozemku minimalizovat.

Navrhovaná protipovodňová opatření jsou veřejným zájmem a jsou v návrhu Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice tudíž vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

Ing. Klézl Lubomír, Na zábraní 43/174, Kozlovice, 750 02 Přerov
(V Přerově, 27.11.2014)

Námitka č. 3
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Dotčený subjekt: Ing. Klézl Lubomír, Na zábraní 43/174, Kozlovice 750 02 Přerov
V návaznosti na veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice (dále jen návrh změny) na Magistrátu města Přerov konaného dne 21.11.2014 
podávám tímto, jakožto vlastník a uživatel nemovitosti dotčené návrhem změny územního 
plánu, své námitky ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona, v platném 
znění, neboť s navrhovanou změnou nemohu v žádném případě souhlasit. Námitky proti 
změně územního plánu jsou následující: K opatření 3/1b – revitalizační opatření – rozvolnění 
koryta toku Jsem v této lokalitě dotčené opatřením 3/1b vlastníkem pozemku parc. č. 364/22 
o výměře 1,8239 ha o bonitě 3.59.00. Jde o poměrně vysokou hodnotu zemědělské půdy. 
V tomto případě se zde nabízí alternativní řešení, neboť není nezbytné provést rozvolnění 
toku v krajině, které opět povede ve srážkově významných obdobích k podmáčení půdy a ke 
snížení výnosů z těchto pozemků, ale lze regulovaný tok zatrubnit, jak je tomu v jižní části 
nebo regulovat tak, aby plynule navazoval na kanalizační síť vedenou přes obec Rokytnice 
do řeky Bečvy, která by měla být pravidelně udržována čištěna, aby postačovala její 
dimenze. Zvláště to pak bude platit budou-li do toho toku sváděny srážkové vody z lokality 
dotčené opatřením 3/2, které jak vyplynulo z veřejného projednání, je určena pro zastavění 
zónou pro bydlení. Rozvolnění toku do krajiny navíc představuje rovněž riziko, že se v této 
oblasti usídlí a rozmnoží škůdci (hmyz, hlodavci apod.), kteří budou ohrožovat pěstování 
plodin. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby byl návrh změny č. 3 územního plánu
sídelního útvaru Rokytnice zamítnut nebo přepracován.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka č. 3 se zamítá.

Odůvodnění:

Návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice byl vypracován na základě 
Zadání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice, schváleného usnesením č. 
UZ18/13/12 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 
14.12.2012. Pozemek p. č. 364/22, jehož se námitka týká, je součástí lokality 3/1, resp. 3/1b,
řešené předmětnou změnou, ve které bylo úkolem prověřit a případně stanovit podmínky pro 
možnost uplatnění protipovodňové ochrany obce.

Požadavek na řešení ochrany zastavěných území před povodňovým nebezpečím vyplývá z 
Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, kde v kap. 2 odst. 25 je jedním z úkolů „...zejména zajistit 
územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní...“. 

Rovněž navazující územně plánovací dokumentace, Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením 
č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSRr-1-1/274, 
které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, v kap. A1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území v odst. 89.3 stanovuje úkol „V záplavovém území navrhovat ochranná opatření, 
včetně technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavitelného území.“.

Při řešení návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice bylo využito 
současně územně plánovacích podkladů pořízených krajským úřadem, Studie odtokových 
poměrů – Pobečví (Pöyry Environment a.s., 11/2011), která na území obce koriguje řešení 
navržené v evidované Studii ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Pöyry
Environment a.s., 03/2007).  

Na základě výše uvedených dokumentů byla na základě požadavku obce Rokytnice 
vypracována studie proveditelnosti Revitalizační opatření v obci Rokytnice (Šindlar s.r.o., 
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08/2013), a to ve dvou etapách. V první etapě byly provedeny analytické rozbory, ve druhé 
etapě se na základě zhodnocení východisek již jedná o návrh řady technicko-biologických 
opatření, která povedou ke změně režimu odtoku v řešeném území. Studie byla v průběhu 
jejího zpracování konzultována a projednávána se zásadními subjekty hájícími své zájmy 
v dotčeném území a podle závěrů z projednání bylo řešení korigováno. Výsledné řešení bylo 
použito jako podklad pro zpracování návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru 
Rokytnice a v podrobnosti územně plánovací dokumentace bylo do změny územního plánu 
zapracováno. 

Konkrétně v lokalitě 3/1b se jedná o revitalizaci toku, který je součástí lokálního biokoridoru 
BK 10/44, a který již byl součástí platného Územního plánu sídelního útvaru Rokytnice. 
Požadovaná šířka 30 m pro jeho revitalizaci odpovídá přibližně zákresu v citované 
dokumentaci; územní dopad je v měřítku, podrobnosti, a s ohledem na přesnost zákresu 
limitovanou klasickým ručním způsobem zpracování původního územního plánu, 
nepostižitelný. Navrhovaná revitalizační opatření toku jsou ve shodě s posláním územního 
systému ekologické stability, jehož je biokoridor BK 10/44 součástí. Jedná se o přírodě blízká 
opatření, která vodnímu režimu v krajině prospívají a přispívají k vytváření ustáleného stavu 
ekosystému. Vhodná úprava terénu je pak příhodným prvkem bránícím i erozi půdy a 
podporující správný splaveninový režim v povodí. 

Požadavek na variantní řešení je v tomto případě bezpředmětný, neboť navrhovaná opatření 
jsou vázána na stávající vodní tok a jeho nivu, a to bohužel bez ohledu na sledovanou třídu 
ochrany zemědělského půdního fondu. 

Rovněž případné navrhované zatrubnění toku vede vždy prokazatelně k narušení rovnováhy 
v ekotopech a jejich poškození, rozmnožení podatelem námitky zmiňovaných škůdců 
nevyjímaje. Přírodě blízkými opatřeními na toku se naopak docílí snížení povodňového 
odtoku vod a zvýší se retence území, což ve svém důsledku povede ke snížení kulminačního 
průtoku na řešeném toku, a tím se zmenší i průtočné množství povodňového průtoku na řece 
Bečvě. Dojde tak k posílení protipovodňové ochrany území v povodí Bečvy. Při současném 
stavu, kdy není využita celá niva toku, což má nepříznivý vliv na kulminační průtoky, a při 
souběhu povodní na řece Bečvě a dalších malých tocích v území, dochází k nadměrnému 
riziku zátopy části zastavěného území obce a níže položených území. Hlavní efekt 
navrženého opatření je nutno spatřovat v obnově přirozené retenční kapacity nivy 
v nezastavěném území. Omezením kapacity koryta toku se obnoví přirozené, periodicky se 
opakující rozlivy povodňových vod do nivy toku, a dosáhne se tak zpomalení celkového
odtoku povrchových vod z území povodí. 

Navrhované řešení je v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v ust. §§ 18 
a 19 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, zejména pak s úkolem v ustanovení § 
19 odst. 1 písm. g), vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. Při 
následném posuzování dosažení shody veřejných a soukromých zájmů na rozvoji řešeného 
území musel být proto upřednostněn zájem veřejný – vytvořit územní podmínky pro ochranu 
lidských životů, kulturních a civilizačních hodnot – před zájmem jednotlivce. Protipovodňová 
opatření jsou vymezena formou koridorů; v následných stupních přípravy staveb bude 
potřebný zábor pozemku upřesňován a v zájmu hospodárného vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů bude zřejmou snahou investora nalézt co nejohleduplnější řešení a 
zásah do pozemku minimalizovat.

Navrhovaná opatření jako součást projednávaného návrhu Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Rokytnice byla odsouhlasena příslušnými dotčenými orgány. Souhlas 
vyslovil orgán ochrany přírody ve svém stanovisku pod čj.: MMPr/120507/2014/STAV/ZP/Eh 
ze dne 26.11.2014. Vodoprávní úřad ve svém stanovisku čj.: MMPr/061262/2014/Ha ze dne 
01.07.2014 sdělil, že v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů mohou jednotlivé 
obce činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území a konkrétní řešení bude 
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projednáváno na základě podrobnější dokumentace v následných správních řízeních. 
Souhlas následně potvrdil i v rámci veřejného projednání stanoviskem čj.: 
MMPr/120516/2014/Ha ze dne 08.12.2014.

Vzhledem k tomu, že část území obce Rokytnice včetně části zastavěného území zasahuje 
záplavové území vyhlášené opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
čj.: KUOK 93802/2011 ze dne 05.09.2011, kterým bylo stanoveno záplavové území 
významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici 
Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje), je zájmem obce, v souladu 
s předeslanými prioritami, chránit své území a jeho hodnoty před povodňovým nebezpečím a 
navrhovaná opatření lze proto považovat za oprávněná.

Navrhovaná protipovodňová opatření jsou veřejným zájmem a jsou v návrhu Změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Rokytnice tudíž vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

D.2. Vyhodnocení připomínek

Připomínky k návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice podala ZS 
Pobečví, a.s., IČ 253 60 485, se sídlem Rokytnice 360, PSČ 751 04, podáním ze dne 
27.11.2014, jako nájemce pozemků v řešeném území. Připomínky jsou věcně shodné 
s námitkami, které podala ZS Pobečví, a.s., jako vlastník pozemků, a proto jejich 
vyhodnocení není uvedeno samostatně, ale s odkazem na návrh rozhodnutí o námitkách č. 
1a a č. 1b viz bod D.1. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.

P o u č e n í

Proti Změně č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice vydané formou opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších právních předpisů).

Petr Havlík                                                                                                   Josef Oščádal
  starosta                                                                                                  místostarosta


