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ÚVOD ÚVOD ÚVOD ÚVOD     

ZÁKLADNÍ ÚDAJEZÁKLADNÍ ÚDAJEZÁKLADNÍ ÚDAJEZÁKLADNÍ ÚDAJE    

Územní plán Obce Citov byl zpracován dle zákona č. 50/1976 Sb. ve znění 
zák.č.83/1998, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Zadávacím dokumentem pro zpracování návrhu územního plánu bylo Zadání pro zpracování 
územního plánu obce Citov splňující funkci souborného stanoviska, zpracované na základě 
projednání urbanistické studie nahrazující koncept územního plánu obce Referátem 
regionálního rozvoje OKÚ Přerov pověřeným obcí Citov zajištěním pořízení ÚPNO v červenci 
2001 a schválené Zastupitelstvem obce Citov 23. 11. 2001. Územní plán obce Citov byl 
schválen zastupitelstvem obce Citov dne 20. 5. 2005. 

Úprava územního plánu dle zákona č. 183/ 2006 Sb. je podmínkou pro trvání platnosti 
územního plánu i v době platnosti tohoto zákona. 

V územním plánu Citov je začleněna Změna č.1 ÚPNO Citov a zohledněny Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje.  

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZVYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZVYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZVYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍEMÍEMÍEMÍ    

Řešené území je vymezeno správní hranicí Obce Citov, k.ú. Citov. Celková výměra 
řešeného území je 374 ha (373,97 ha). 

II/A. VYHODNOCENÍ KOII/A. VYHODNOCENÍ KOII/A. VYHODNOCENÍ KOII/A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ ZEMÍ ZEMÍ ZEMÍ 
ZZZZ    HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTHLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTHLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTHLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ AHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ AHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ AHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ 
SOULADU SSOULADU SSOULADU SSOULADU S    ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ UMENTACÍ UMENTACÍ UMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEMVYDANOU KRAJEMVYDANOU KRAJEMVYDANOU KRAJEM    

II/A.1. SOULAD SII/A.1. SOULAD SII/A.1. SOULAD SII/A.1. SOULAD S    POLITIKOU ÚZEMNÍHO RPOLITIKOU ÚZEMNÍHO RPOLITIKOU ÚZEMNÍHO RPOLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ OZVOJE A ÚZEMNĚ OZVOJE A ÚZEMNĚ OZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNPLÁNPLÁNPLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYOVACÍ DOKUMENTACÍ VYOVACÍ DOKUMENTACÍ VYOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEMDANOU KRAJEMDANOU KRAJEMDANOU KRAJEM    

• POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 
20. 7. 2009, stanovuje tyto úkoly pro územní plánování s dopadem na řešení  územního plánu 
Citov: 

⇒ Koridory dopravní infrastruktury 
VR1 – koridor železniční vysokorychlostní dopravy. 

⇒ Republikové priority, zejména:  
(19) Využití brownfields – areál bývalého statku 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Odůvodnění 
návrhu na území obce Citov: zastavitelné plochy jsou situovány přednostně a téměř 
výhradně do ploch mimo stanovené záplavové území, s výjimkou části zastavitelné 
plochy výroby, která zasahuje okrajově do záplavového území, důvodem je zájem na 
celistvosti řešení v ploše navazující na zástavbu stejné funkce, vymezené stávajícími 
komunikacemi a navrženou přeložkou silnice. Přeložku silnice III/4347 nelze vést mimo 
záplavové území. 

(25) Vytvářet podmínek pro zvyšování přirozené retence srážkových vod v území – 
vymezení smíšené plochy nezastavěného území specifické  s funkcí ochrany přírody a 
vodohospodářské. Územní rezerva - ochrana koridoru pro případné stavby 
protipovodňové ochrany zástavby obce. 
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• ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE: Rozvoj území bude respektovat 
koridory, záměry a další zásady stabilizované v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 
kraje vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením 
č.UZ/21/32/2008: 

⇒ Koridory technické infrastruktury nadmístního významu: dvě vedení VTL plynovodu DN 500 
v jižní části katastru.   

⇒ Osovou část nadregionálního biokoridoru K136 sledujícího dle ZÚR OK tok Morávky a na 
jeho trase vložená dvě regionální biocentra.  

⇒ Územní rezervu pro koridor železniční tratě vysokých rychlostí. 

⇒ Ze ZÚR OK vyplývá doporučení vycházet při řešení kanalizace obcí z Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Aktualizace byla provedena v rámci 2. 
aktualizace PRVKOK, usnesení č. ÚR/19/33/2009 ze dne 20. 8. 2009, schváleno Radou 
Olomouckého kraje. 

Územní plán Citov je se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, včetně Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje po 2. aktualizaci, v souladu. Do řešeného 
území nezasahují a nejsou v něm navrhovány jiné plochy a koridory nadmístního významu a 
neuplatňují se jiné veřejné zájmy. 

Rozvoj obce, přiměřený jiným charakteristikám území včetně rizik, je podpořen je polohou 
obce v bezprostředním sousedství rozvojové osy OS9 - spojnice dvou velkých měst a 
rozvojových oblasti Olomouc a Přerov vymezených  Zásadách územního rozvoje Olomouckého 
kraje. 
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II/A.2. KOORDINACE VII/A.2. KOORDINACE VII/A.2. KOORDINACE VII/A.2. KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ ZYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ ZYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ ZYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z    HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTHLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTHLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTHLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮAHŮAHŮAHŮ    

II/A.2.1. POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ 

Obec je součástí Olomouckého kraje. Je součástí správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Statutárního města Přerova. Po severní a západní hranici správního území obce 
vede také hranice mezi správními obvody ORP Přerov a ORP Olomouc. 

Základní potřeby obce jsou, kromě vlastního území, uspokojovány v městysi Brodek u 
Přerova, který plnila dříve funkci střediskové obce i pro obec Citov, a kde je dostupné základní 
občanské vybavení veřejné infrastruktury. 

Obec Citov je členem Sdružení obcí dvou mikroregionů – Království a Dolek. 

Obec je situovaná v sousedství rozvojové osy a spojnice dvou rozvojových oblastí – 
Olomouc a Přerov, s velmi dobrou dostupností pracovních příležitostí, občanského vybavení, 
dopravních uzlů. To spolu s poměrně příznivým krajinným prostředím v přímém sousedství 
obce dává předpoklady pro přiměřený rozvoj zejména obytné funkce.  

SEZNAM SOUSEDNÍCH OBCÍ: 

ORP Přerov: Brodek u Přerova, Císařov, Troubky 
ORP Olomouc: Dub nad Moravou, Věrovany, bodově Majetín 

KOORDINACE ÚZEMNÍCH VAZEB SE SOUSEDNÍMI OBCEMI: 

BRODEK U PŘEROVA:  

Koordinaci významně ovlivňuje průběh katastrálních hranic. Některé záměry ÚP Citov se tak 
nutně promítají i do k.ú. Brodek u Přerova odlišně od schváleného ÚPNSÚ Brodek u Přerova. 
Je to zejména  

⇒ úsek přeložky silnice III/4347 včetně napojení stávající silnice III/4347 na tuto přeložku se 
musí uskutečnit na k.ú. Brodek u Přerova.  

⇒ Přechod biokoridoru BK 20/33 krátkým úsekem přes k.ú. Brodek u Přerova -  plocha pro 
úsek biokoridoru, který v této lokalitě není možno provést uspokojivě pouze přes k.ú. Citov, 
je zajištěna v platném ÚPnSÚ Brodek u Přerova, v komplexní pozemkové úpravě Brodek u 
Přerova však není zanesena.   

CÍSAŘOV:  

⇒ Návaznost prvků ÚSES na lokální úrovni (vč. prvků vedených po obou stranách katastrální 
hranice) a veřejných prostranství zajišťujících prostupnost území v jižní části území k.ú. 
Citov. ÚP Citov navrhuje drobné korekce účelových komunikací pro zlepšení jejich 
návaznosti.  

TROUBKY:  

Návaznost prvků ÚSES na lokální úrovni (průběh biokoridoru po obou stranách katastrální 
hranice) 

DUB NAD MORAVOU, MAJETÍN  

⇒ Návaznost nadregionálního biokoridoru – osová část vedená tokem Morávky, návaznost 
z regionálního biocentra na území obce Citov bezproblémová. 

⇒ Dub nad Moravou – návaznost silnice II/150 - stabilizovaná 

VĚROVANY  

⇒ Návaznost nadregionálního biokoridoru – osová část vedená tokem Morávky – v části 
území (zejména v prostoru zástavby jižně od sportovního areálu) nutné vymezení po obou 
stranách katastrální hranice) 

⇒ Návaznost silnice III/43515 – stabilizovaná 
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II/A.2.2. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

Okolní sídla jsou dostupná jen silniční dopravou 

HLAVNÍ SILNIČNÍ SYSTÉM  

Obec je napojena na systém hlavních silničních komunikací prostřednictvím silnic II. třídy 
na území okolních obcí - II/150 (Brodek u Přerova, Rokytnice, II/434 (Troubky) a II/435 
(Věrovany), na které jsou napojeny silnice III. třídy procházející obcí Citov - III/4347 a III/43515. 
Silnice II/150 tečuje také severní okraj katastru Citova, avšak bez přímé vazby na obec a bez 
možnosti silničního napojení.    

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Železniční trať č. 270 v úseku Olomouc – Přerov vede východně od obce přes Brodek u 
Přerova, kde je také nejbližší železniční stanice, vzdálená ze středu obce cca 2 km. Touto tratí 
jsou dostupné uzly v Přerově a Olomouci. 

Jižní částí katastru je prochází koridor výhledové železniční tratě vysokých rychlostí – 
hlavní tratě s odbočkou do stanice Brodek u Přerova pro napojení tratě č. 270. 

OCHRANA KORIDORU VODNÍ CESTY DOL: 

Aktuální koridor pro trasu DOL prochází nejblíže cca 2,5 km východně od Citova, mimo 
správní území obce, mezi obcemi Císařov a Rokytnice 

LETIŠTĚ   

Jižní část katastru zasahuje ochranné pásmo VPP Letiště Přerov - kuželové plochy. 

CYKLOTURISTICKÉ TRASY:  

Řešeným územím jsou v trase silnic III. třídy jsou vedeny značené cyklotrasy č. 5042 ve 
směru z Prostějova, Věrovan (odbočka z Moravské cyklotrasy) k Císařovu, Rokytnici, Přerovu a 
č. 6049 do Brodku, Majetína, Krčmaně, kde navazuje na další trasy. Významným přínosem pro 
bezpečnost cyklistické dopravy do Brodku u Přerova bylo  vybudování samostatné cyklostezky, 
vedené z převážné části v souběhu se silnicí III/4347.  Pohyb v krajině i kontakt mezi okolními 
obcemi bez použití motoristické dopravy (cyklisté, pěší) je vzhledem k malým vzdálenostem 
dobře možný zejména více či méně zpevněných účelových zemědělských a lesních 
komunikacích označených jako doporučené mikroregionální cyklotrasy.  

II/A.2.3. ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ 

• Celým správním územím obce prochází v severojižním směru přírodní osa území tvořená 
tokem Morávky a přilehlými lesy. Tato osa představuje jednu z větví - osové části  
nadregionálního biokoridoru K136.  Návaznost na sousední území a v širších vztazích  vychází 
přirozeně z průběhu toku Morávky. V úseku na společné hranici s k.ú. Věrovany, kde se 
Morávka dotýká zastavěného území, je nutno potřebné parametry biokoridoru zajistit na území 
obce Věrovany.  

• Návaznost ÚSES – biokoridorů na lokální úrovni je koordinována s dosud platnými územními 
plány obcí Brodek u Přerova a Troubky. Ve vztahu k území obce Císařov byly oproti dosud 
platnému ÚPNO Citov provedeny drobné korekce zohledňující stav území při hranici obcí 
s předpokladem návrhu ploch pro ÚSES a v zájmu zlepšení koordinace byly provedeny drobné 
korekce v rozsahu ploch pro ÚSES oproti dosud platnému ÚPNO.  

II/A.2.4. ŠIRŠÍ VZTAHY SYSTÉMŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Územní plán respektuje průchod hlavních vedení technické infrastruktury (VTL plynovody) 
a další vedení technické infrastruktury v trasách dle územně analytických podkladů ORP 
Přerov.   



 

8 

II/A.2.5. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA  

Zpracované návrhy protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy a Bečvy řeší 
v dotčeném území komplexně veškerá opatření pro snížení materiálních škod, ohrožení životů 
a zařízení nezbytných pro život nebo způsobujících havarijní znečištění při povodních, řeší 
způsob převádění velkých povodní při minimalizaci škod a ohrožení. V územním plánu jsou 
uplatněny obecné zásady protipovodňové ochrany.  Jiné záměry staveb a opatření, které by 
byly součástí komplexního systému opatření na ochranu širšího území před povodněmi, do 
řešeného území nezasahují.  

II/B. ÚDAJE O SPLNĚNII/B. ÚDAJE O SPLNĚNII/B. ÚDAJE O SPLNĚNII/B. ÚDAJE O SPLNĚNÍÍÍÍ ZADÁNÍ ZADÁNÍ ZADÁNÍ ZADÁNÍ    

1. Údaje o splnění zadání se vztahují k ÚPNO Citov a jsou z tohoto ÚPNO převzaty (s 
doplněním údajů o splněných bodech zadání). Pro úpravu územního plánu se zadání 
nezpracovává, předmětem úpravy územního plánu dle ust. § 188 odst.1 Zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou věcné změny návrhu. 

2. Do úpravy ÚP je začleněna Změna č.1 ÚPNO Citov, splnění zadání Změny č.1 je 
předmětem návrhu této změny.  Údaje o splnění zadání Změny č.1 ÚPNO Citov jsou uvedeny u 
těch bodů splnění zadání ÚP, kde  Změnou  č.1 ÚPNO Citov dochází ke změně těchto bodů. 

3. Nad rámec úprav ÚP souvisejících s promítnutím zásad Zákona č. 183/2006 Sb. 
s promítnutím Změny č.1 ÚPNO Citov však dochází i k některým dalším nezbytným drobným 
věcným změnám návrhu, ty jsou popsány v kap. II.B.4. 

II/B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAII/B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAII/B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAII/B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE JE JE JE     

II/B.1.1.   ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zadávacím dokumentem pro zpracování návrhu ÚPNO bylo Zadání pro zpracování 
územního plánu obce Citov splňující funkci souborného stanoviska, zpracované na základě 
projednání urbanistické studie nahrazující koncept územního plánu obce Referátem 
regionálního rozvoje OKÚ Přerov pověřeným obcí Citov zajištěním pořízení ÚPNO v červenci 
2001 a schválené Zastupitelstvem obce Citov 23.11.2001.  

II/B.1.2.  ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CITOV 

Územní plán obce Citov byl zpracován dle Zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, návrh ÚPNO byl dokončen v roce 2001 a následně aktualizován nad mapovým 
podkladem DKM v roce 2006. Územní plán obce Citov byl schválen zastupitelstvem obce Citov 
dne 20. 5. 2005. 

II/B.1.3.  ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPNO CITOV, DŮVODY A CÍLE  POŘÍZENÍ ZMĚNY  

Pořízení Změny č.1 územního plánu obce (ÚPNO) Citov z vlastního podnětu Obce Citov 
bylo schváleno  Zastupitelstvem obce Citov dne 22. 5. 2008.  

Zadávacím dokumentem je Zadání Změny č.1 schválené usnesením z 10. zasedání 
Zastupitelstva  obce Citov konaného dne 25. 9. 2008. 

II/B.1.4.  ZMĚNA Č.1 ÚPNO CITOV 

Předmětem změny je změna závazných zásad koncepce odvádění odpadních vod.  
Součástí změny je také dílčí aktualizace ploch v okolí navržené čistírny odpadních vod. . Návrh 
Změny č.1 ÚPNO Citov je začleněn do úpravy územního plánu.  

II/B.1.5.  NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
Návrhové období ÚPNO Citov bylo stanoveno do roku 2015.  
Návrhové období po úpravě se nestanoví, jako časový horizont, ke kterému se vztahuje  

hájení ploch pro navržený účel využití a  případné bilance, se v úpravě ÚP uvádí rok 2020.  
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II/B.1.6.  PODKLADY 

MAPOVÉ PODKLADY  
• ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CITOV, 2001, AKTUALIZACE 2006: 

⇒ NÁVRH ÚPNO 2001: katastrální mapa digitalizovaná firmou GEODES s.r.o., Olomouc 
(polohopis  na podkladě katastrální mapy a  výškopis  digitalizovaný na podkladě 
neskenovaných map EMO 1:5000 , tj. v podrobnosti Základní mapy 1:10000) 

⇒ AKTUALIZACE NA DKM 2006: digitální katastrální mapa poskytnuta Obcí Citov, 
zachycující stav v dubnu 2006. Pro potřebu URNO byly zvětšeny popisy parcelních čísel.  

⇒ Neskenované výřezy map   ZM 1:25000, sekcí 24-242, 24-244, 25-131, 25-133 pro výkres 
širších vztahů 

• ÚZEMNÍ PLÁN CITOV - ÚPRAVA ÚPNO 2009: 

⇒ Digitální katastrální mapa, zachycující stav r. 2009, poskytnutá Obcí Citov (Pro potřebu UP 
byly zvětšeny popisy parcelních čísel), doplněná výškopisem souboru Zabaged 
poskytnutým pracovištěm GIS magistrátu města Přerova, s využitím rastrových map 
výškopisu poskytnutých katastrálním úřadem Opava.  

⇒ Rastrová základní mapa (RZM) 1:50 000 poskytnutá Zeměměřičským úřadem Praha pro  
výkres širších vztahů. 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU 

PRO ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CITOV, 2001/ 2006           

• ÚPnVÚC olomoucké aglomerace  (TERPLAN Praha, schváleno 16.7.1997), včetně 
nadregionálního a regionálního ÚSES 

• Návrh 1. změny ÚPnVÚC olomoucké aglomerace  (atelier T-plan Praha 2001) 

• Návrh  Urbanistické studie  Pobečví (Terplan Praha 1998) 

• Urbanistická studie Pomoraví (Low a spol., s.r.o. Brno, 1998) 

• Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace (ÚPN VÚC OA) schválený 
r.1997, ve znění 1. změny  ÚPN VÚC OA schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého 
kraje ze dne 28.11.2002. 

PRO NÁVRH ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU, 2009 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ing. arch. J. Haluza a kol., 10/2007) vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením č.UZ/21/32/2008, www 
prezentace 

• Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (POYRY Environment, a.s., 
aktualizace pro obec Citov) 

DALŠÍ  PODKLADY:   

PRO ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CITOV, 2001          

• Program rozvoje okresu Přerov (GAREP Brno 1999) 

• Statistické údaje (ČSÚ a podklad pořizovatele) 
• Terénní průzkum a aktualizace (1997-2001) 

• Informace představitelů obce 

• Generel lokálního ÚSES (proj.RNDr Draga Kolářová a kol.,1992) 

• Údaje o kvalitě ZPF (BPEJ) - předáno jako podklad pořizovatele 

• Návrhy Jednoduchých pozemkových úprav – Obecní úřad Citov 
• Návrh Komplexní pozemkové úpravy Brodek u Přerova (výřez) 

• údaje o drobných tocích a melioracích -  SMS (v současnosti Zemědělská vodohospodářská 
správa) Přerov)  
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• podklady o vyhlášeném záplavovém území a ochranných pásmech vodních zdrojů poskytnuté 
pořizovatelem 

• digitální podklad ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod Horní Moštěnice (ČIL 
MZ 2000) 

• podklady a informace vybraných orgánů státní správy, správců sítí TI a dalších provozů a 
zařízení poskytnuté pořizovatelem nebo získané od příslušných subjektů projektanty 

• dokumentace pro přípravu investic v obci, především sítí TI  realizovaných i připravovaných), 
poskytnuté pořizovatelem nebo získané od příslušných subjektů projektanty 

• mapa cykloturistických tras střední Moravy 

• Územní generel cykloturistických tras regionu střední Moravy (ÚDIMO Ostrava 1998)  
• Další podklady týkající se dopravní a technické infrastruktury  

PRO ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ ZMĚNY Č.1 ÚPNO CITOV, 2007 

• Územně analytické podklady ORP Přerov (www prezentace)  

• Digitální podklady ÚAP ORP Přerov – výtah pro území Obce Citov (pracoviště GIS MMPR) 

• Základní statistické údaje ze SLDB 2001 a další údaje  dostupné na www stránkách ČSÚ  

• Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV (DSP, INSTA Olomouc 12/2008) 
• Další podklady k realizovaným a připravovaným  investicím, územní rozhodnutí 
• Doplňující terénní průzkum  
• Informace a stanoviska představitelů obce 
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II/B.2  ÚDAJE O SPLNII/B.2  ÚDAJE O SPLNII/B.2  ÚDAJE O SPLNII/B.2  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO ĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO ĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO ĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PLÁNU OBCE PLÁNU OBCE PLÁNU OBCE CITOVCITOVCITOVCITOV    

Požadavky na zpracování návrhu ÚPNO formulované v bodě 5. Zadání - Pokyny pro 
zpracování návrhu územn ě plánovací dokumentace jsou splněny následujícím způsobem: 

A. Důvody pro po řízení územního plánu obce a stanovení hlavních cíl ů rozvoje území 

Splněno v souladu se zadáním 

B. Výčet katastrálních území, tvo řících území obce 

Splněno v souladu se zadáním 

C. Požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku  a 
z programu rozvoje okresu a obce 

Splněno v souladu se zadáním  
D. Význam a funkce obce ve struktu ře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztah ů 

v území 

Splněno v souladu se zadáním. Tyto vazby jsou vyhodnoceny v kap. A.3.C (v US v kap. 
A.2.C.) 

E. Požadavky vyplývající ze základních demografický ch, sociálních a ekonomických 
údajů obce a výhled ů. 

Bez požadavků. 

F. Požadavky a podmínky pro rozvoj obce s p řihlédnutím k historickým, kulturním 
urbanistickým a p řírodním podmínkám území 

Bez požadavků. 

G. Požadavky na vymezení zastavitelných území 

Splněno v souladu se zadáním  
• V ÚPNO jsou uvedeny vybrané varianty, dále upřesněné jednáním s obcí 

• Funkce „ZH“ – hřbitov je doplněna do legendy  

• Tabulka „Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území“ (kap. B5) je  
upravena podle platné vyhlášky 135/2001 Sb 

H. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prost ředí, zdravých životních podmínek, na 
využitelnost p řírodních zdroj ů a ochranu krajiny (v četně ochrany ZPF, pozemk ů 
určených k pln ění funkcí lesa) a na územní systém ekologické stabi lity 

• Ochrana přírody a krajiny 

Významné krajinné prvky v řešeném území byly a jsou uvedeny v kap.B.6.A.2. Průvodní 
zprávy (včetně zásad ochrany) a C.7.A.2 Závazné části.  

• Územní systém ekologické stability 

⇒ ÚPNO Citov v prostoru průchodu biokoridoru BK 20/33 katastrálním územím Brodek u 
Přerova respektuje platnou ÚPD obce Brodek u Přerova, tj. ÚPNSÚ po schválené Změně 
č.1 a není zde v souladu s KPÚ (dohodnuto s RŽP OKÚ Přerov) 

⇒ Je doplněn popis prvků ÚSES původně situovaných na části k.ú. Císařov, která byla 
převedena do k.ú. Citov 

⇒ Je doplněno uvedení ÚSES jako opatření ve veřejném zájmu. 

⇒ Ostatní požadavky byly splněny převážně již v Urbanistické studii, detaily v grafické části i 
textu jsou upraveny nebo doplněny. 

• Ochrana zemědělského půdního fondu  
Bez požadavků 
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• Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

ÚPNO, stejně jako US, používá pojem „PFL“- „pozemky určené k plnění funkce lesa“.  

• Komplexní pozemková úprava 

ÚPNO Citov je s KPÚ Brodek u Přerova koordinován, v prostoru průchodu biokoridoru BK 
20 však s ní není v souladu – KPÚ v tomto prostoru nerespektuje platný ÚPnSÚ Brodek u 
Přerova po schválené Změně č.1 

I. Požadavky na ochranu kulturních památek, památko vě chrán ěných území a jejich 
ochranných pásem 

Ochranné pásmo zámku s areálem parku je uvedeno, stejně jako v US, v souladu 
s rozhodnutím RK OKÚ Přerov o vyhlášení ochranného pásma, včetně vyznačení území 
s vyloučením zástavby (doplněno v legendě Hlavního výkresu). Trasa navržené přeložky silnice 
III/4347 vede mimo území s vyloučením zástavby (možnost výstavby přeložky vedoucí O.P. 
byla konzultována s orgánem památkové péče. 

J. Požadavky na řešení koncepce dopravy, ob čanského a technického vybavení a 
nakládání s odpady 

• Doprava 

splněno v souladu se zadáním, s výjimkou uvedení hlukových pásem a dopravní zátěže 
Zpracovatel nezískal podklady, ze kterých by bylo možno hlukovou zátěž v řešeném území 
stanovit.  

• Technické vybavení 

• Splněno v souladu se zadáním.   

Na k.ú. nejsou známa ani se nenavrhují telekomunikační zařízení odpovídající 
podrobnosti ÚPNO (dálkové kabely –Telecom, ČD, vojsko, radioreléové paprsky) 

K. Požadavky vyplývající z dalších právních p ředpis ů (např. zájmů obrany státu, civilní 
ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejic h těžbu, ochrany p řed povodn ěmi 
a pod) 

• Požadavky civilní ochrany:  

Návrh řešení požadavků CO je doplněn, je doložen v rozsahu dohodnutém u dalších 
územních plánů zpracovávaných v poslední době.  Problematiku CO v plném rozsahu není 
možno řešit pouze v rámci územního plánu jednotlivé obce, bez zpracované celkové koncepce 
v širším území řízené ze strany orgánu CO. 

• Radonové riziko: 

K problematice radonového zatížení je k dispozici několik podkladů týkajících se dílčích 
charakteristik nebo částí území. V ÚPD jsou použity podklady  „Odvozená mapa radonového 
rizika ČR (týká se zatížení z horninového prostředí) a Radonový průzkum PřF UP Olomouc 
1997 pro okres Přerov (zřejmě radonové zatížení na tektonických zlomech) 

• Protipovodňová ochrana: 

Splněno v souladu se zadáním. Nad rámec US a Zadání je doplněn limit ochrany koridoru 
pro případnou realizaci staveb protipovodňové ochrany obce.  

L. Požadavky a podmínky  pro řešení vzájemných vztah ů částí obce a vztah ů se  
sousedními obcemi 

Splněno v souladu se zadáním. Tyto vazby jsou vyhodnoceny v kap. A.3.C (v US v kap. 
A.2.C.), B.1., B.3. 

M. Požadavky na nutné asana ční zásahy 

Bez požadavků. 
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N. Okruhy problém ů řešení, vyplývající z pr ůzkumů a rozbor ů 

Bez požadavků. 

O. Výkres limit ů využití území, vyplývajících z právních p ředpis ů a správních rozhodnutí, 
vč. stanovených zátopových území 

Splněno v souladu se zadáním  

P. Požadavky na rozsah a zp ůsob zpracování  návrhu, v četně požadavk ů na regulaci 
využití a uspo řádání ploch.      

Návrh územního plánu obce Citov je zpracován v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Stavební zákon) a vyhláškou č. 135/2001 Sb. 

Požadavky uvedené v tomto bodu jsou splněny v míře nezbytné pro zajištění souladu 
s příslušnými zákony a předpisy. 

Označení a popis veřejně prospěšných staveb jsou upřesněny. 

II/B.3  PROMÍTNUTÍ ÚII/B.3  PROMÍTNUTÍ ÚII/B.3  PROMÍTNUTÍ ÚII/B.3  PROMÍTNUTÍ ÚDAJŮ O SPLNĚNÍ ZADÁNDAJŮ O SPLNĚNÍ ZADÁNDAJŮ O SPLNĚNÍ ZADÁNDAJŮ O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHOÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHOÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHOÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO    
PLÁNU OBCE CITOVPLÁNU OBCE CITOVPLÁNU OBCE CITOVPLÁNU OBCE CITOV    

Požadavky zadání zm ěny ad A) až E1, E3, E4)   

jsou splněny, resp. nejsou vzhledem k předmětu změny uplatněny. 

E2. Technická infrastruktura. 

Splněno dle požadavků zadání. Nad rámec podkladové dokumentace jsou doplněny stoky 
pro navržené plochy bydlení dle ÚPNO (včetně změny původně navržené jednotné kanalizace 
na podtlakovou) a doplnění odvádění dešťových vod  na jižním okraji zástavby. 

 F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

F1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Popis řešení a komentář jsou uvedeny v kap. B7. Změnou nedojde ke zvětšení zásahu do 
zájmu ochrany přírody oproti ÚPNO, naopak v souvislosti se změnou se vytvářejí lepší 
podmínky pro ochranu přírody – realizaci nadregionálního biokoridoru. 

F3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF):  

Není splněno, součástí změny je vyhodnocení změn záboru ZPF. Popis problematiky  je 
uveden v kap.  B11. K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa neodchází.  

F3. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A JEJICH 
OCHRANNÝCH PÁSEM:  

Splněno dle požadavků zadání. 

G. Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace 

Splněno dle požadavků zadání. Změnou se však ruší většina veřejně prospěšných staveb 
kanalizace. 

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

Bez požadavků. 

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

Koordinace je provedena bez změny rozsahu koridoru, popis je uveden v kap. B.6.I., 
B.9.A, B.9.B. 
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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. Dochází však k drobné korekci hranice zastavitelného 
území v prostoru ČOV. 

Požadavky zadání zm ěny ad K), L), M), N)   

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. 

II/B.4.  DŮVODY DÍLČII/B.4.  DŮVODY DÍLČII/B.4.  DŮVODY DÍLČII/B.4.  DŮVODY DÍLČÍCH ZMĚN OPROTI ÍCH ZMĚN OPROTI ÍCH ZMĚN OPROTI ÍCH ZMĚN OPROTI ÚPNO ÚPNO ÚPNO ÚPNO CITOVCITOVCITOVCITOV    

(kromě změn vyvolaných metodikou zpracování územního plánu vyplývající ze Zákona č. 
183/2006 Sb. – včetně změn vyplývajících z vymezení zastavěného území dle tohoto zákona) 

Promítnutí územn ě analytických podklad ů 

⇒ Aktualizace tras technické infrastruktury 

⇒ Aktualizace koridoru VRT 

⇒ Záplavové území dle platného rozhodnutí 

Změny vyplývající ze Zásad územního rozvoje  
(kromě prvků upřesněných v územně analytických podkladech) 

⇒ Změny kategorie prvků ÚSES, bez dopadu na vymezení ploch 

⇒ Aktualizace rozsahu nevýhradních a prognózních ložisek nerostných surovin (ZÚR OK,  
surovinová studie KÚOK, rozpracovaná územní studie specifické oblasti ST4) 

Dílčí korekce vyplývající z aktualizace katastru nemovi tostí, stavu v území a 
realizovaných či rozpracovaných zám ěrů 

⇒ Drobné korekce ploch v centru obce a areálu zámku. 

⇒ Drobné lokální korekce ploch ÚSES 
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II/C. KOMPLEXNÍ ZDŮVII/C. KOMPLEXNÍ ZDŮVII/C. KOMPLEXNÍ ZDŮVII/C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A ENÍ A ENÍ A ENÍ A 
VYBRANÉ VARIANTY, VČVYBRANÉ VARIANTY, VČVYBRANÉ VARIANTY, VČVYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODETNĚ VYHODETNĚ VYHODETNĚ VYHODNOCENÍ NOCENÍ NOCENÍ NOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLPŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLPŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLPŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, EDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, EDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, EDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, 
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ZEJMÉNA VE VZTAHU K ZEJMÉNA VE VZTAHU K ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHOROZBORU UDRŽITELNÉHOROZBORU UDRŽITELNÉHOROZBORU UDRŽITELNÉHO    
ROZVOJE ÚZEMÍROZVOJE ÚZEMÍROZVOJE ÚZEMÍROZVOJE ÚZEMÍ    

V kapitolách II/C.1., II/C.2., II/C.3. a dále II.C.4 jsou uvedeny části textové zprávy ÚPNO 
Citov, s nezbytnou dílčí aktualizací. 

II/C.1.  ZÁKLADNÍ PŘII/C.1.  ZÁKLADNÍ PŘII/C.1.  ZÁKLADNÍ PŘII/C.1.  ZÁKLADNÍ PŘEDPOEDPOEDPOEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVKLADY A PODMÍNKY VÝVKLADY A PODMÍNKY VÝVKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OJE OBCE A OJE OBCE A OJE OBCE A 
OCHRANY HODNOT VOCHRANY HODNOT VOCHRANY HODNOT VOCHRANY HODNOT V    ÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍ    

II/C.1.1.  PŘÍRODNÍ PŘEDPOKLADY 

II/C.1.1.1.  GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY, CHARAKTER KR AJINY 

Řešené území tvoří katastrální území Citov, podélného tvaru ve směru přibližně sever - 
jih. Rozkládá se  v rovinatém terénu s nadmořskou výškou převážně 200 - 202 mnm Toto 
území má nepravidelný tvar, významně protáhlý ve směru přibližně sever - jih, v severní a jižní 
části s lesními masivy - Hrubý les, les „Ostrov“ a les Čičelec - Háj  propojenými tokem Morávky, 
které představují výraznou přírodní osu území a jsou základem osové části nadregionálního 
biokoridoru. (Les Čičelec  – Háj pokračuje dále k jihu do rozsáhlých ploch v k.ú. Věrovany. 
Obec přiléhá bezprostředně k této přírodní ose. Mimo tyto lesy je krajina výrazně poznamenaná 
intenzívní zemědělskou činností,  s jen řídkou vegetací v krajině (břehové porosty Morávky, 
Broděnky, drobné lesíky, ovocné aleje podél silnic. Kromě těchto přírodních prvků je pro obec 
charakteristická dominanta zámeckého parku v jižní části obce. 

II/C.1.1.2.  VODNÍ PRVKY KRAJINY 

Řešeným územím protékají menší vodní toky - nejvýznamnější jsou Morávka - náhon 
odvedený z Moravy, potoky Broděnka, Loučka, s komplexem malých náhonů, ramen a průpichů 
při jejich soutoku, kromě nich dále jen příkopy a svodnice z polí. Rybník pod obcí byl zasypán. 

B.2.A3. VODNÍ ZDROJE, OCHRANNÁ PÁSMA : 

V řešeném území se dnes nacházejí jen drobné zdroje lokálního  významu. Řada vrtů 
prameniště Citov, původně s OP 1. stupně, je již nefunkční a ochranné pásmo bylo zrušeno.  .  
Celé území leží v CHOPAV - kvarter Moravy. Do území nezasahují ochranná pásma zdrojů 
pitné vody ani přírodních minerálních vod. 

II/C.1.1.3.  GEOLOGICKÉ PODMÍNKY   

Výtah z Posouzení inženýrsko - geologických poměrů (prom.geol. B. Repperová, 
Stavoprojekt Olomouc, 1988:  

Území se nachází v rovině, v široké aluviální nivě  řek Bečvy a Moravy. Kóta terénu 
převažuje 201 – 202 m.n.m. Citov je po své západní hranici obtékám ramenem řeky Moravy, 
Morávkou, která je po pravém břehu lemovaná porostem lužního lesa. 

Mocnost pokryvných hlin se pohybuje 1 – 2m, zemní vlhkost značně zvýšená, odvozené 
normové namáhání hlin 0,09 – 0,12 MPa (zeminy tuhé až měkké konzistence a zeminy 
konzistence tuhé). Hladina podzemní vody se pohybuje blízko pod povrchem území v hloubce 
od 0,80m – 1,50m – 2m pod současným terénem a je vázána na dobře propustné hlinité písčité 
štěrky, kde q0 lze očekávat v hodnotě 0,25 MPa i víc. 

V dalších etapách projektové přípravy je zapotřebí na jednotlivých lokalitách provést 
geologický průzkum odpovídající rozsahem vrtných prací náročnosti jednotlivých plánovaných 
objektů – předběžný průzkum a podle jeho výsledku podrobný geologický průzkum. 
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II/C.1.1.4.  RADONOVÉ RIZIKO  

Podle Mapy Radonového indexu geologického podloží (www stránky České geologické 
služby) měřítka se katastrální území nachází v kategorii rizika přechodného, bez tektonických 
zlomů se zvýšeným radonovým indexem. 

II/C.1.1.5.  PŮDNÍ PODMÍNKY            

 Rozbor půdních podmínek je důležitý zejména pro posouzení možností zemědělské 
výroby a oceňování kvality půdy. Podkladem pro určení půdních podmínek byly mapy 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). BPEJ je charakterizována pětimístným 
kódem a zahrnuje plochy s přibližně shodnou kvalitou půdy. Vyčleňuje se na základě hodnocení 
genetických vlastností půdy, půdotvorných substrátů, zrnitosti, podnebí, sklonitostí, 
skeletovitostí, hloubky půdního profilu a expozice.  

Z hlediska pedologických poměrů se jedná o poměrně stejnorodou oblast -  celém 
katastru se vyskytují pouze nivní půdy (kód BPEJ 58 a 59). 

II/C.1.1.6.  EROZNĚ OHROŽENÁ ÚZEMÍ  

Za běžných podmínek se vzhledem k rovinatému terénu nepředpokládá ohrožení vodní erozí. 

Na velkých, málo členěných lánech může, zejména v období bez vzrostlé vegetace, 
docházet k větrné erozi, na území však proti ní příznivě působí překážky lesních porostů.  

II/C.1.1.7.  LESY 

Lesy v řešeném území zaujímají cca 25% výměry správního území obce. Nejvýznamnější 
z nich jsou soustředěny na severojižní ose území podél toku Morávka. Jedná se o lužní porosty 
s přirozenou druhovou skladbou, ve které převažují duby, lípy, habry a jasany.  V okrajových 
částech lesních porostů se nacházejí také javory, olše, topoly a vrby. Jedná se o lesy 
hospodářské, převážně ve vlastnictví Obce Citov a státu (Lesy České republiky, s.p.) a ve 
správě Lesní správy Prostějov. Ve východní části území se nacházejí menší lesíky v polích, ve 
vlastnictví společnosti Lesy České republiky a soukromých osob.  

II/C.1.1.8.  KLIMATICKÉ POM ĚRY 

Řešené území leží v teplé klimatické oblasti T2 . Dle BPEJ však odpovídá zařazení do třetího, 
teplého, mírně vlhkého klimatického regionu, který je charakterizován průměrnou roční teplotou 8 - 
9oC (8,6 oC ) a průměrným ročním úhrnem srážek 550 - 650 mm. (654 mm) (v závorce údaje ze 
stanice Přerov, 1988). Průměrná teplota červenec 18 oC / 19 oC (18,8 oC), leden –2 oC / -3 oC (-2,2 

oC), počet dnů s prům.teplotou nad 10 oC 160 – 170 (170),  průměr srážek ve vegetačním období - 
duben až říjen 350 – 400 (422), počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 (35-40) 

V dané oblasti Hornomoravského úvalu převládá jižní a severní proudění, méně četné 
jsou větry jihozápadní. Větrné poměry v okolí obce mohou být významněji ovlivněny zejména 
rozmístěním lesů. Celé území leží v oblasti regionálních inverzí v Hornomoravském úvalu. Jako 
orientační lze použít údaje ze stanice Přerov : 

S - 9,0%, SV - 9,0%, V - 6,0%, JV - 10%, J - 18,0%, JZ - 8,0%, Z - 8,0%, SZ - 11%, 
bezvětří - 21%. 

II/C.1.1.9.  KVALITA OVZDUŠÍ 

Dle ÚAP ORP Přerov je celé území obce Citov jako součást ORP Přerov územím 
s překročením limitu a cílového limitu pro ochranu zdraví lidí vč. O3 (kromě jižní část území 
včetně zastavěného území, kde není překročen cílový imisní limit pro O3). Imisní limit pro 
ochranu ekosystémů a vegetace na území Obce Citov překročen není. 

Z lokáních zdrojů lze s ohledem na polohu a velikost obce předpokládat relativně největší 
vliv na znečištění ovzduší z provozu na průtahu silnice III/4347 obcí, zejména v úseku jižně od 
kostela, a spíše omezený vliv jiných lokálních zdrojů, zejména  lokálních topenišť využívajících 
nekvalitní paliva, dále prašnost ze zemědělské dopravy a polních pozemků ohrožených větrnou 
erozí a sezónně z posypů vozovek a stavebních prací.  
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II/C.1.1.10.  HLUKOVÉ POMĚRY 

Hlukové zatížení z komunikací je nejcitelnější opět u průtahu silnice III/4347, který  v části 
obce prochází velmi stísněným profilem. Hlukové zatížení z železniční tratě případně z Letiště 
Přerov se projevuje omezeně vzhledem k větší vzdálenosti od zdrojů. Konkrétní údaje nelze 
uvést vzhledem k neexistenci sčítání dopravy, individuální případy je nutno řešit operativním 
sčítáním.  

II/C.1.1.11.  STARÉ ZÁTĚŽE 

Bývalá skládka stavebního odpadu, provozovaná jako dočasná na lesním pozemku, je již 
zpětně rekultivovaná jako součást lesního pozemku. 

II/C.1.2.  URBANIZAČNÍ  PŘEDPOKLADY 

II/C.1.2.1.  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Řešené území tvoří katastrální území tvaru výrazně protáhlého od severu k jihu, ležící 
v téměř ploché krajině, s nepatrnou vyvýšeninou v prostoru mezi kostelem a zámkem. 
Katastrální území doznalo dodnes v průběhu posledních let četných změn přičleněním částí 
katastrálních území Brodek u Přerova (1999) a Císařov (2001).  Celková výměra k.ú. je po 
těchto úpravách cca  374 (373,97) ha  

Vlastní obec se rozvinula přibližně v těžišti dnešního katastru ležícího mezi tokem Moravy 
a železniční tratí č. 270 Přerov – Česká Třebová, na  trase Brodek u Přerova - Věrovany. Obec 
je poměrně dobře dopravně přístupná. Zastavěné území obce zaujímá rozlohu velmi přibližně 
cca 42 ha, bez jednotlivých územně oddělených drobných enkláv (celkem  cca 0,5 ha), ale 
včetně rozsáhlé vnitřní nezastavěné plochy soukromé zeleně – pozemků drobného 
hospodaření bez staveb. 

Zástavba obce se výrazně projevuje v pohledech od severovýchodu až východu, příznivý 
obraz z této strany vytváří dominanty areálu zámku s parkem a areálu bývalého statku se 
zachovanými objekty tradičních hospodářských staveb. Urbanisticky nepříznivé partie zástavby 
jsou převážně dobře kryty zahradami i původní zástavbou.  V ostatních pohledech je obec kryta 
vysokou zelení lesů a břehových porostů. 

II/C.1.2.2.  URBANISTICKÁ STRUKTURA ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE 

Historie osídlení obce je velmi stará, na katastru se vyskytují archeologické nálezy od dob 
pravěku, přes dobu bronzovou a dobu římských expanzí, potvrzena byla archeologická lokalita 
– slovanské sídliště.  První písemné zmínky o obci jsou ze 13. století (r.1220. Téměř do konce 
18. století spadal Citov převážně pod správu olomouckých klášterů. Významnými budovami 
byly Farní chrám svatého Jiří z roku 1735, empírový zámek, který byl v roce 1845 postaven na 
místě původního barokního zámku – letního sídla dominikánek u svaté Kateřiny v Olomouci z 
60. let 18, vodní mlýn z r. 1739, jeden z nejstarších na Moravě, avšak třikrát přemístěný 
z důvodu povodní, současný je z r. 1812, farní škola zřízená roku 1765 původně v Brodecké 
ulici, koncem 19. století nahrazená novou školou v blízkosti hřbitova (dnešní kulturní dům, škola 
byla po r. 1945 byla přemístěna do budovy zámku).  

Význam Citova poklesl po výstavbě železniční tratě Praha – Přerov v roce 1841, která 
byla podnětem pro významný rozvoj sousedního Brodku u Přerova.     

Vlastní obec dnes tvoří útvar nepříliš typického charakteru - zástavba v téměř zcela 
ploché krajině převážně podél cest spojujících významné historické, dříve zjevně soliterní 
lokality (kostel, fara, 2. bývalá škola, zámek - mlýn – statek a mezilehlá zástavba), s jen 
drobným jádrem - stísněnou ulicovkou na spojnici zámku a kostela na mírném návrší, kde se 
nacházely i další veřejné objekty - fara, 2. bývalá škola (a hospoda dále naproti kostela). 
Historické stavby mají jednoznačně charakter dominant - kromě zámku s parkem i kostel a 
rovněž areál statku v pohledu od jihovýchodu (z železnice u Brodku) 
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Prostorově významný je areál bývalého statku při příjezdu od Brodku, ten díky 
kultivovaným hmotám objektů i přítomnosti zeleně uvnitř areálu nepůsobí v krajině v rámci 
zástavby rušivě, naopak dotváří charakteristický obrys obce zejména v pohledu z železnice. 
V poslední době však došlo ke značnému narušení objemových charakteristik areálu 
rozestavěnou stavbou haly v rozporu s regulačními podmínkami pro plochu areálu dle dosud 
platného ÚPNO. 

Podíl novější zástavby je nadprůměrný a ve struktuře obce abnormálně citelný. Zejména 
ulice Ke mlýnu je - v prvé řadě pojetím novější zástavby, na místní poměry extrémně 
nesourodým, a s postupně se doplňujícími pozemkovými nároky, ale i zvláštností struktury  
starší strany ulice (četné úzké uličky mezi domky nebo jejich stísněnými skupinami, 
představenými v původní ploše zeleně před ulici  podél Morávky) - svérázným a vzhledově 
značně problematickým prostorem.  

Funkčně problematickým prostorem je výše uvedená zástavba mezi ulicí Ke mlýnu a 
Morávkou, s uličkami a „zadní“ ulicí s parametry, které umožňují nouzový průjezd větších 
vozidel (hasiči, odpadky apod jen s největší opatrností a to jen pokud nejsou v profilu žádné 
překážky. Zlepšení poměrů a splnění aspoň minimálních parametru veřejných prostranství pro 
obsluhu rodinných domů je dnes mimořádně obtížné vzhledem k existenci řady drobných 
staveb a zařízení na minimálních pozemcích domků. Po demolicích některých domků po 
záplavách v r. 1997 bylo možné (vzhledem k vlastnickým vztahům a rozložení demolic) jen 
minimální zlepšení poměrů    

Funkčně problematický je i jediný prostor, který vykazuje charakteristiku původního jádra - 
velmi těsný průtah silnice mezi kostelem a zámkem, dnes využívaný četnou těžkou dopravou 
(včetně dopravy vytěžených štěrkopísků), která může působit i fyzické poškozování objektů, 
obtěžuje hlukem a exhalacemi a zejména představuje značné ohrožení bezpečnosti 
v nepřehledném prostoru. To dosud vedlo i ke snahám o náhradu původních staveb novými 
domy v odsunuté stavební čáře a v architektonicky neodpovídajícím pojetí. Uvedená silnice 
přitom tvoří hranici památkového ochranného pásma zámku s parkem.  

Prostorovým problémem je dosud i centrální část obce se soliterními stavbami 
různorodého charakteru (obchod). Oproti době zpracování urbanistické studie již došlo k dílčím 
změnám v souladu s návrhem centra v 1.etapě US.: byla dokončena stavba domu s obecními 
byty, provedena částečná úprava křižovatky (zaslepení místní komunikace před křižovatkou a 
její převedení až za bytovým domem) a kultivace sportoviště, kde se dokončuje areál 
víceúčelového sportoviště. (Včetně víceúčelové plochy využitelné sezónně jako kluziště.  

Dalšími významnými plochami utvářejícími charakter obce jsou sportovní areál 
s koupalištěm (t.č. mimo provoz) na jihu naproti zámku a rozsáhlé plochy zahrad se 
zahrádkářskými chatami zejména na severním okraji obce. 

Specifickou záležitostí byly demolice následkem záplav v červenci 1997, které postihly 
stavebně nejméně kvalitní objekty, avšak jejich rozptýlení neumožnilo uskutečnit případné 
významnější změny v organizaci území (problém uliček u Morávky). Zástavba je téměř plně 
obnovena (včetně navržených korekcí v některých lokalitách)  
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II/C.1.2.3.  DEMOGRAFICKÉ PŘEDPOKLADY : 

Vývoj obyvatelstva: vybrané demografické údaje a údaje o bytovém fondu ze sčítání  
1991 (horní řádek)  a 2001 (dolní řádek) příp. dřívějších, a dostupné údaje ČSÚ pozdější (2008 
– 2009 - poslední řádek) podávají následující tabulky.  

Vývoj  po čtu obyvatel v řešeném území  

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2008 

obyvatel 576 519 644 526 587 510 477 463 504 523 

Základní údaje o obyvatelstvu (poslední údaj – 2008) 

trvale bydlící obyvatelstvo přítomné  osoby ekonomicky aktivní 

Celkem muži ženy obyv. celkem z toho vyjíždí 

  abs %  absol. % muži ženy  

463 239 224 48,3 456 230 48,5 125 105 198 

503 259 244 48,5  262 52,1   204 

523 261 262 50,1       

Obyvatelstvo dle v ěku (poslední údaj – 2008) 

celkem   

Trvale Absolutně % 

Bydlící 0 - 14 M15-59 Ž15-54 M 60+ Ž 55+ nezjišť 0-14 produkt. poprod. 

463 97     0 21,0 55,7 23,3 

  15 - 59 60 + 75++nezj  15 - 59 60 + 

503 94 331 49 29 18,7 65,8 15,5 

  15 - 64 65+   15 - 64 65+ 

523 81 372 70  15,5 71,1 13,4 

Obyvatelstvo, domy, byty 

trvale bydlící obyvatelstvo trvale obydlené domy trvale obydlené byty 

1970 1980 1991 2001 1970 1980 1991 2001 1970 1980 1991 2001 

510 477 463 504 164 154 148 153 144  159 170 

Z porovnání dlouhodobého vývoje obyvatelstva vyplývá kolísavý vývoj počtu obyvatel 
s maximem před 2. sv. válkou. Pokles obyvatelstva od 60. let se zastavil v 80. letech 20. století, 
od té doby počet obyvatel stoupá a v roce 2008 dosáhl počtu obyvatel předpokládaného dle 
demografické projekce pro návrh dosud platného územního plánu (520 obyvatel, stav k 31.12. 
2008 – 523 obyvatel). Z relativně nízkého stupně naplnění rozvojových ploch bydlení lze 
usuzovat na nižší míru migrace do obce, značná část nové výstavby se uskutečnila formou 
intenzifikace využití ploch v zastavěném území obce.  

Na území obce měla místo svého pracoviště v době posledního sčítání (2001) cca pětina 
celkového počtu 215 ekonomicky aktivních obyvatel, zbývající část (204) z obce vyjíždí, 
převážně do Přerova, Brodku, Olomouce. Sčítání r. 1991 udává i dojíždějící osoby (29). Údaje o 
dojížďce se však mohly do dnešní doby změnit. Poměrně vysoká vyjížďka za prací byla a je 
dána především malou nabídkou pracovních míst v obci a snadnou dostupností větších sídel. 
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Věková struktura obyvatel se od posledního sčítání v r. 1991 do současnosti výrazněji 
nezhoršila a je poněkud příznivější než průměr okresu Přerov – podíl věkové kategorie 0 – 14 
let je 15,5% (okr. Přerov 14,0%), podél obyvatel poproduktivního věku (nad 65 let) je 13,4 (okr. 
Přerov 15,4%).  

V roce 2009 je v obci evidováno 96 podnikatelských subjektů, nejvíce ve službách. 

II/C.1.3. VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, POTŘEBA VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

Zastavitelné plochy jsou navrženy z největší části pro funkce obytné (včetně smíšených 
obytných) a související plochy veřejných prostranství, dále pro zahrádkářské osady (jedná se o 
potvrzení takto užívaných ploch v rámci ucelené lokality, případně doplnění proluk v nich). Pro 
rozvoj občanského vybavení včetně ploch pro sport budou využity plochy stabilizované a plochy 
přestavby, tato tendence se aktuálně naplňuje. Plochy podnikatelské (drobná výroba a služby) 
se navrhují ve vazbě na areál bývalého statku a z větší části jsou využitelné v dlouhodobější 
perspektivě, po realizaci přeložky silnice II/4347, kterou budou vyčleněny ze souvislých půdních 
celků.  V porovnání se současnou velikosti obce je rozsah zastavitelných ploch pro obytné 
funkce možno považovat za přiměřený, vytváří pro obec potřebnou rezervu ploch zabraňující 
mj. spekulaci s pozemky a nepřiměřenému zvyšování jejich cen. Dosavadní vývoj skutečně 
potvrzuje obtížné řešení majetkoprávních vztahů při zajišťování pozemků pro novou výstavbu.  

V zastavěném území v současnosti převažují plochy obytných funkcí, zahrádek a 
občanského vybavení všeho druhu. Plošně významný je areál bývalého statku a plocha 
parkové zeleně – zámecký park. Specifikem obce je rozsáhlá enkláva nezastavěných pozemků 
v zastavěném území mezi plochami bydlení a rozlehlou zahrádkářskou osadou, využívaných 
pro drobné hospodaření. Tato plocha zatím nejeví tendence k přeměně na zahrádkářskou 
osadu a vlastnící pozemků nemají zájem ani o jiný způsob využití (problém získání pozemků 
pro obytnou výstavbu).  

Intenzita využití zastavěných ploch bydlení  je rozdílná v různých částech území, obecně  
ale větší, než je obvyklé v průměrných obcích regionu. Část zástavby je až extrémně zahuštěná 
(západní strana ulice Ke mlýnu) – tak, že je obtížné zde zajistit aspoň minimální parametry 
veřejných prostranství. Obyvatelé této lokality využívají zázemí pozemků v jiných částech obce.  
Vysokou intenzitu využití vykazuje i novější řadová zástavba.  V obci se jen omezeně vyskytují 
pozemky usedlostí charakteristických pro region, jejich společným rysem je však 
nezastavitelnost zadních částí, které jednak nejsou tak rozlehlé, jak je obvyklé, jednak – a 
hlavně – jsou nezastavitelné z jiných důvodů (tok Morávky, zájem na omezení zástavby v 
ochranném pásmu zámku s parkem). Pro výstavbu mohou být využitelné zejména pozemky 
větší délky (ale poměrně malé šířky) za novější zástavbou východní fronty ulice Ke mlýnu, 
ovšem až v případě zajištění přístupu v souvislosti s využitím navržených zastavitelných ploch 
případně navazujících ploch územních rezerv) 

Vznik nové uliční fronty v zadních částech pozemků ulice Brodecké zatím nemá 
opodstatnění, avšak do budoucna ho v případě přetrvávajících problémů s řešením 
majetkoprávních vztahů nelze zcela vyloučit jako krajní eventualitu spolu s případným rozvojem 
do navazujících ploch, ovšem jen a až v případě realizace přeložky silnice III/4347 a vyřešení 
dalších souvislostí. Tato eventualita není uváděna ani jako územní rezerva, protože na území 
obce je značná kapacita ploch, jejichž budoucí urbanizace  má nesporně větší územní logiku.   

Areál bývalého statku umožňuje zejména plné využití stávajících hospodářských budov i 
určitý podíl dostaveb ve funkci limitované pozicí areálu v organismu obce a se zachováním 
charakteru stavební struktury areálu. Vývoj v poslední době však naznačuje krajně nevhodné 
tendence, které jsou v rozporu se závaznou částí dosud platného územního plánu (funkční i 
prostorové uspořádání) a zejména s funkčním využitím okolních ploch s převažující funkcí 
bydlení.  Tato situace je nepřijatelná.  
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II/C.2.  II/C.2.  II/C.2.  II/C.2.  LIMITY VYULIMITY VYULIMITY VYULIMITY VYUŽŽŽŽITÍ ÚZEMÍITÍ ÚZEMÍITÍ ÚZEMÍITÍ ÚZEMÍ    

Jako součást odůvodnění územního plánu Citov jsou vymezeny níže uvedené plochy, 
objekty a soubory chráněné limitem omezujícím využívání území nad rámec stanovený 
podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití a ochranná pásma, které jsou uvedené 
v grafické části Odůvodnění územního plánu ve výkrese č. II/1 – KOORDINAČNÍ VÝKRES. Při 
využívání těchto ploch musí být, kromě jiných podmínek stanovených územním plánem, 
respektovány zákony a předpisy k těmto plochám se vztahující, platné v době platnosti 
územního plánu. 

II/C.2.1.  OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT1 

II/C.2.1.1. ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 
• V řešeném území se zvlášť chráněná území nenacházejí záměry na jejich vyhlášení nejsou 

známy. 

II/C.2.1.2.  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

• V řešeném území se nevyskytují registrované významné krajinné prvky.  

• Ze zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky: 

• Hrubý les 

• Les Háj 

• Les „Ostrov“ - u koupaliště   

• Zámecký park  

• Lesík Klčí (při východní hranici k.ú. a nově pás lesa v blízkosti 

• Tok Morávky s břehovými porosty  

• Tok Broděnky s břehovými porosty  

II/C.2.1.3.  NATURA 2000  

• Les Čičelec – Háj  v jižní části katastru je součástí území NATURA 2000 – evropsky významné 
lokality Morava – Chropyňský luh s označením „CZ0714085“ (na území Obce Citov lužní les). 

II/C.2.1.4.  OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 2 

• Při dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa je potřebný souhlas 
příslušného orgánu státní správy lesů.  

II/C.2.2.   OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 3  

II/C.2.2.1.  OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
• V řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území a výhradní ložiska nerostných 

surovin hájená dle Horního zákona. (V území je vymezeno nebo do něho zasahuje několik 
ložisek nevýhradních nerostů a prognózních zdrojů, vesměs štěrkopísek).  

II/C.2.2.2.  OCHRANA DOBÝVACÍCH PROSTORŮ   
• V řešeném území nejsou evidovány dobývací prostory hájené dle Horního zákona. 

                                                
1 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
3 Zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 
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II/C.2.3. OCHRANA ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍMI PODMÍNKAMI GE OLOGICKÉ STAVBY A 
SE  ZVLÁŠŤ NEPŘÍZNIVÝMI INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝMI POMĚRY 

• V řešeném území nejsou evidovány seismické oblasti ani sesuvná území. 

II/C.2.4. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 4 

II/C.2.4.1.  OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ  
• CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) – kvarter Moravy: v CHOPAV leží celé 
řešené území 

• Do řešeného území nezasahují ani v něm nejsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů 
nadmístního významu.  

• Na území obce se nacházejí stávající lokální vodní zdroje (veřejné studny), které nemají 
stanoveno ochranné pásmo. Bývalé vrty prameniště Citov jsou nefunkční. 

II/C.2.4.2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH 
MINERÁLNÍCH VOD 

• V řešeném území se nenacházejí žádná lázeňská místa ani žádné zdroje minerálních vod ve 
smyslu zákona č. 164/ 2001 Sb. 

• Řešené území se nachází mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod.  

II/C.2.4.3.  OCHRANA ZAŘÍZENÍ ČHMÚ  

• V řešeném území není existence těchto  zařízení známa. 

II/C.2.4.4. OCHRANA VODNÍCH TOKŮ, UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH S KORYTEM 
VODNÍHO TOKU PŘI VÝKONU SPRÁVY VODNÍHO TOKU    

• Dle Zákona 254/2001  a vyhl. 470/2001Sb. může správce vodního toku užívat pro nutné a 
nezbytné účely pozemky v šíři od břehové čáry do 6m u drobných toků.  

II/C.2.5. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 4 

Do řešeného území zasahuje: 

• Záplavové území Q100 VVT Bečva a VVT Morava vyhlášené 24.2. 2006 (Stanovení 
záplavového území VVT Bečva na území Olomouckého kraje, ř.km 0,000 – 53,960 a VVT 
Morava na území Olomouckého kraje, ř.km 186,800 – 199,958, ze dne 24. 2. 2006,  pod č.j. 
KUOK22888/2006) 

II/C.2.6.  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 5 

F1.  ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

• Katastr obce Citov je územím s archeologickými nálezy. 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. Na území obce je evidováno archeologické 
naleziště (slovanské pohřebiště) v okolí kulturního domu. 

                                                
4 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
4 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
5 Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2004 Sb., o 
válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů 
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F2.  PAMÁTKOVÁ OCHRANA    

památky zapsané v Úst ředním seznamu nemovitých kulturních památek  

 388    Zámek s areálem parku 

388/1  - zámek č.p.1, parc.č.1 st.. Klasicistní zámecká budova z roku 1845 

388/2  -  zámecký park  parc.č.639. Zámecký park ze 60. let 18. století, upravený v 
1. polovině 19. století na přírodně krajinářský 

388/3  -  socha dívky   po rekonstrukci znovu instalována před zámkem 

2572 Vodní mlýn s náhonem a hospodá řskou budovou 

2572/1 - hlavní budova - mlýnice . Zděná patrová stavba s dřevěným štítem, 
datovaná nápisem na kamenné desce do roku 1812 

2572/2 - obytná část . Zděná patrová budova s valbovou střechou 

2572/3 - strojovna .  Zděná cihlová budova přistavěná k západnímu průčelí mlýnice 

2572/4 - vodní náhon . Parc. č. 556 - potok. Vodní náhon z kamenných kvádrů, 
západně od mlýnice 

2572/5 - hospodá řská budova - kravín . přízemní zděná stavba z 19. století 

ochranné pásmo 
⇒ nemovité kulturní památky zámku s parkem  vyhlášené uzemním rozhodnutím ref. 

kultury OKÚ Přerov č.1/98 ze dne 14.4.1998 

Zahrnuje území v klínu mezi silnicemi do Císařova a do Troubek jižně od křižovatky, 
po jižní okraj zámeckého parku a blízkou svodnici. V části území OP je vymezena plocha  
s vyloučením zástavby a jsou vyznačeny významné pohledové osy. 

F3. VÁLEČNÉ HROBY 
• Památník obětem I. světové války, na zdi kostela a náhrobky na hřbitově  

• Památník obětem I. světové války v centru obce na ulici Brodecké 

II/C.2.7.  OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 6 

• Ochrana silničních komunikací 

⇒ Ochranné pásmo  silnic III. třídy mimo zastavěné území  15m od osy silnice 

⇒ Rozhledová pole křižovatek 

• Ochrana zařízení letecké dopravy 

⇒ Ochranné pásmo letiště Přerov (nevyhlášené) – kuželové plochy ve výši 268 až 344 
m.n.m., zasahuje jižní okraj zástavby. 

                                                
6 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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II/C.2.8.  OCHRANA  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 7  
• Ochranné pásmo vodovodů: 

⇒ Vodovod do DN 500     1,5 m od vnějšího líce potrubí 

• Ochranné pásmo stok kanalizace:  

⇒ Stoka do DN 500      1,5 m od vnějšího líce potrubí 

⇒ Stoka nad DN 500     2,5 m od vnějšího líce potrubí 

• Ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodů  

⇒ VTL DN 500 – ochranné pásmo 8m od vnějšího líce potrubí, bezpečnostní pásmo 40m od zástavby 

⇒ VTL DN 100 (přípojka do regulační stanice) –  ochranné  pásmo 4m od vedení, 
bezpečnostní pásmo 15m od zástavby 

⇒ regulační stanice  –   bezpečnostní pásmo 10m od zástavby 

⇒ Plynovod středotlaký      1m od vedení 

V ochranných pásmech plynovodů je žádoucí nevysazovat zeleň z důvodu potřeby 
provádění pravidelné údržby. 

• Ochranné pásmo elektrických zařízení:  
(Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti od krajních vodičů): 

Vedení budovaná     po 1.1. 1995      do 31.12.1994 

⇒ VN 22 kV nadzemní – vodiče bez izolace   7m       10m 

⇒ VN 22 kV nadzemní – vodiče s izolací základní  2m  

⇒ kabelové vedení do 110 kV     1m od krajního kabelu 

⇒ stožárová trafostanice 22 kV     7m od konstrukce 

⇒ Kiosková (zděná)  trafostanice     2m od konstrukce 

• Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení:  

⇒ Ochranné pásmo telekomunikačních kabelů:    1,5 m od krajního kabelu 

⇒ Radioreléové trasy 

II/C.2.9.  HYGIENA PROSTŘEDÍ 
• Ochranné pásmo veřejného pohřebiště8, 100m  od obvodu, s hygienickou a pietní funkcí. 

• V územním plánu je u čistíren odpadních vod navrženo ochranné pásmo 20m od hranice 
pozemku ČOV (resp. pozemku technologického zařízení, plocha s ČOV Kanovsko zahrnuje i 
nezastavěné pozemky.  

• V územním plánu je u navržené čistírny odpadních vod navrženo ochranné pásmo 50m od 
hranice pozemku ČOV dle DSP stavby.  

• V řešeném území nejsou vyhlášena ani navržena jiná ochranná pásma provozů a zařízení 
z titulu hygieny prostředí. 

                                                
7 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích) 

 

 
8 zák. č.256/2001 Sb o pohřebnictví 
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II/C.2.10.  ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 8 

• Správní území Obce Citov  je situováno v níže uvedených zájmových územích ČR - 
Ministerstva obrany: (Tyto limity nejsou vyhlášeny správním rozhodnutím, jsou proto uvedeny 
jako navrhované.) 

⇒ Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení – zasahuje na celé správní 
území 

⇒ Ochranné pásmo letiště Přerov – kuželové plochy ve výši 268 až 344 m.n.m., zasahuje jižní 
okraj zástavby 

• Na celém správním území Obce Citov je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb dle § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. V tomto 
území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska ČR - Ministerstva obrany: 

⇒ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic i., II., III. třídy 

⇒ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

⇒ výstavba a rekonstrukce letišť všeho druhu, včetně zařízení 

⇒ výstavba vedení VN a VVN 

⇒ výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrické) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (základnové stanice) 

⇒ výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více nad terénem 

⇒ výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

 

                                                
8 §175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 
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II/C. 3.  SOUHRNNÉ HII/C. 3.  SOUHRNNÉ HII/C. 3.  SOUHRNNÉ HII/C. 3.  SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO DALŠÍ VÝVOJ OBC PRO DALŠÍ VÝVOJ OBC PRO DALŠÍ VÝVOJ OBC PRO DALŠÍ VÝVOJ OBCEEEE    

POZITIVA OBCE 

• Stabilní pozice v sídelní struktuře, tradice sídla 

• Poloha obce se zázemím  lesních masivů 

• Četné památky 

• Dobrá vybavenost sportovní a kulturní i předpoklady pro rozvoj 

• Prakticky plně obnovený stavební fond poškozený záplavami 

• Dobrý průměr stavební kvality domů - vysoký podíl novější zástavby, včetně realizovaných 
náhrad za demolice 

• Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou, s výjimkou kanalizace, která je však ve stadiu 
stavební přípravy 

• Relativně dobré podmínky zaměstnanosti v těsné blízkosti obce - přítomnost větších výrobních 
podniků s pracovními příležitostmi v Brodku, dostupná dopravní síť 

• Množství drobných podnikatelských aktivit v obci 

• Poloha v úrodné zemědělské krajině, přitom s poměrně vysokým podílem lesů 

PŘÍLEŽITOSTI OBCE  

• Obecná poměrně příznivá tendence vývoje obyvatelstva ve venkovských obcích v posledních 
letech, včetně obce samotné  

• Poměrně dobrá demografická struktura obce  

• Dobré plošné možnosti sídla uvnitř širšího obrysu obce, v části území obce relativně méně 
rizikové z hlediska  záplav 

• Poměrně dobré podmínky zaměstnanosti v těsné blízkosti obce - přítomnost větších výrobních 
podniků s pracovními příležitostmi v Brodku, dostupná dopravní síť 

• Perspektiva dotvoření centra obce  

NEGATIVA A PROBLÉMY OBCE 

• Nepříliš vyvážená urbanistická struktura obce, která z větší části  představuje obestavění 
paprskovitě soustředěných silnic a ulic, s množstvím architektonicky problémových objektů 

• S tím související dosud ne plně uspořádaný prostor v dnešním těžišti obce, s probíhající 
postupnou nápravou  

• Prostorové poměry v ploše  mezi ul. ke mlýnu a náhonem  

• Průtah silnice III/4347 (Troubky - Brodek) - především v úzkém profilu historické zástavby mezi 
zámkem a kostelem a jeho využívání pro těžkou dopravu štěrkopísku 

• Nepřístupnost břehů Morávky téměř po celé délce toku přes obec 

• Neexistence řádného zneškodnění odpadních vod a komplikované prostorové podmínky pro 
jeho realizaci – přesto již probíhá stavební příprava stavby, trasy smluvně zajištěny 

• Poloha části obce v záplavovém území  

• Narušení stavebního fondu po záplavách, které však po obnově přispělo k dalšímu zvýšení 
průměrné kvality bytového fondu, ale bez možnosti významnější úpravy prostorových poměrů  

RIZIKA A BARIÉRY ROZVOJE OBCE 

• Rozvojový potenciál mikroregionů v oblasti je hodnocen jako slabě problémový,  

• Vysoká míra nezaměstnanosti na Přerovsku a obecně ekonomické problémy Přerovska 

• Obecně nejasná perspektiva zemědělského podnikání v zemi  

• Nejistá perspektiva některých podniků v Brodku u Přerova 

• Poloha části obce v záplavovém území  
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• Riziko vstupu aktivit zatěžujících obytné prostředí do zastavěného území, narušení struktury a 
měřítka zástavby (areál bývalého statku) 

• Zastavěné území obce těsně obklopené nevýhradními a prognózními ložisky štěrkopísku, 
prognózní ložisko zasahuje okraje zastavěného území (zahrady, chaty). Problematika využívání 
ložisek v širším okolí obce  je řešena rozpracovanou územní studií specifické oblasti ST4. 

• Riziko významného dopadu snah o uplatnění některých záměrů na území okolních obcí: 

⇒ potenciálních záměrů těžby ze strany obce Věrovany, zejména na zatížení silniční sítě 
v průjezdu obcí Citov, zatížení obce vlivy provozu těžby, ovlivnění vodního režimu 
v záplavovém území případně i  přírodních hodnot území a krajinného rázu. 

⇒ potenciálního podnikatelského záměru v území jižně od hranice území obcí Citov a Troubky 
ze strany Obce Troubky, zejména na zatížení silniční sítě v průjezdu obcí Citov, možné 
ovlivnění vodního režimu v záplavovém území Q5 až Q20, přírodních hodnot území a 
krajinného rázu s projevem na území obce Citov.  

Pozn. Obavy Obce Citov týkající se zejména vlivu zvažovaných potenciálních záměrů 
okolních obcí na další zhoršení dopravní situace v obci jsou podpořeny aktuálním stavem 
neúnosně zvýšeného provozu těžké dopravy na silniční síti obce, jejíž parametry tomuto stavu 
neodpovídají a na stávající silniční síti není možnost lokálních opatření pro zlepšení situace. 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU   

• Uplatnění požadavků ÚPD vyššího územního celku do území 

• Vytvoření územních předpokladů pro stabilizaci až velmi mírný růst obce, s vytvořením 
dostatečné rezervy  ploch bydlení (min. 50%)  a vytvoření přiměřené nabídky ploch pro další 
funkce, včetně podnětů k využití prostorově kvalitních stávajících objektů, to vše v míře 
přiměřené omezením vyplývajícím z polohy v záplavovém území a v sousedství cenných 
přírodních a krajinných prvků. 

• Ověření možností úprav kolizních prvků dopravní sítě včetně zlepšení podmínek pro 
nemotoristickou dopravu. Zachování případně zlepšení podmínek prostupnosti krajiny. 

• Návrh územně technických podmínek pro obsluhu zastavitelných ploch  

• Ochrana kulturních hodnot území a hodnotných částí urbanistické struktury obce, dotvoření a 
úpravy vybraných problematických prostorů v obci. 

• Vymezení podmínek pro dořešení problematiky stávajících nevyužívaných nebo nevhodně 
užívaných ploch a zařízení.  

• Doplnění technické infrastruktury, zejména kanalizace včetně  ČOV  

• Začlenění návrhu optimální míry ochrany obce proti povodním 

• Vymezení ploch územních rezerv pro možný vývoj obce ve vzdálenějším časovém horizontu, 
který je v kratším časovém horizontu málo pravděpodobný nebo obtížně proveditelný. Případné 
využití takových ploch je pak možné na podkladě pořízení Změny ÚP, bez toho, že by došlo 
k závažným nepříznivým změnám v logické koncepci rozvoje území. 

• Ochrana hodnotných prvků krajiny, návrh opatření pro zlepšení ekologické stability krajiny 
řešeného území, posílení pozice zeleně v krajině aspoň v minimální  míře dané návrhem ÚSES. 
Začlenění ÚSES na všech úrovních do územního plánu na podkladě zpracovaného ZÚR OK, 
generelu lokálního ÚSES, s případnými korekcemi vyplývajícími z územních podmínek a 
urbanistického návrhu.  

• (Obnova urbanistické struktury obce poškozené po povodni v r. 1997 byla převážně předmětem 
1. etapy US předcházející územnímu plánu a v současnosti je z převážné části již realizována.) 
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II/C. 4. II/C. 4. II/C. 4. II/C. 4.  ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍHO ŘEŠENÍHO ŘEŠENÍHO ŘEŠENÍ    

Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj území – tj. vytvářet 
předpoklady pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, přiměřený 
hospodářský rozvoj a soudržnost  společenství obyvatel v obci, způsobem, který uspokojuje 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací příštích 

Územní plán Citov představuje dohodu obce, občanů a státu o takovém způsobu využití 
území, který při respektování platných zákonů a obecně závazných právních předpisů zajistí 
soulad všech stávajících hodnot a předpokladů v území - přírodně krajinářských, kulturně 
historických, ekologických - s požadavky na rozvoj jednotlivých složek území, jeho možnostmi a 
limity. Úkolem územního plánu je navázat na pozitivní prvky přirozeného vývoje obce a vytvořit 
předpoklady pro bezkolizní vývoj v následujícím období, včetně uplatnění záměrů širšího 
významu,  při minimalizaci negativních dopadů a rizik budoucího vývoje.  

AD I/A VYMEZENÍ ZASTAD I/A VYMEZENÍ ZASTAD I/A VYMEZENÍ ZASTAD I/A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍAVĚNÉHO ÚZEMÍAVĚNÉHO ÚZEMÍAVĚNÉHO ÚZEMÍ    

Zastavěné území Obce Citov je vymezeno v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb. o 
uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 9. 2007.  

Hlavní souvislou část zastavěného území o výměře cca 42 ha tvoří zastavěné území 
k 1.9.1966 (intravilán) rozšířené o části pozemků, jimiž prochází hranice intravilánu, také i celé 
pozemky, které jsou situovány vně intravilánu a tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými 
budovami, dále zastavěné pozemky vně intravilánu (stavební pozemky a pozemky tvořící s nimi 
souvislý celek), proluky mimo intravilán (zejména v zahrádkářské osadě, jedná se přitom 
převážně o pozemky se stavbami neevidovanými v KN), pozemní komunikace případně jejich 
části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná 
prostranství a další pozemky obklopené pozemky zastavěného území. Z toho důvodu se do 
zastavěného území dostává i nezastavěná plocha – velká skupina pozemků využívaná pro 
drobné hospodaření a soukromou zeleň, dosud bez staveb. 

Součástí zastavěného území jsou dále tři enklávy malých ploch zahrádkářských osad a 
malá enkláva zahrnující stavební pozemek na území Hrubého lesa, o celkové výměře cca 0,5 ha.  

II/C. 4.1. ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE   
(AD I/B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZ VOJE JEHO 
HODNOT, AD I/C. URBANISTICKÁ KONCEPCE) 

AD I/B.2. ZÁSADY KONAD I/B.2. ZÁSADY KONAD I/B.2. ZÁSADY KONAD I/B.2. ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE VYPLÝVCEPCE ROZVOJE VYPLÝVCEPCE ROZVOJE VYPLÝVCEPCE ROZVOJE VYPLÝVAJÍCÍ ZAJÍCÍ ZAJÍCÍ ZAJÍCÍ Z    ÚÚÚÚZEMNĚ ZEMNĚ ZEMNĚ ZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACPLÁNOVACÍ DOKUMENTACPLÁNOVACÍ DOKUMENTACPLÁNOVACÍ DOKUMENTACEEEE    VYDANÉ KRAJEMVYDANÉ KRAJEMVYDANÉ KRAJEMVYDANÉ KRAJEM    

• Rozvoj území bude respektovat prvky a záměry stabilizované v návrhu Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje: 

⇒ V územním plánu jsou respektovány trasy vedení technické infrastruktury nadmístního 
významu: dvě vedení VTL plynovodu DN 500 v jižní části katastru, včetně ochranných a 
bezpečnostních pásem.   

⇒ V územním plánu je vymezena osová část nadregionálního biokoridoru sledujícího dle ZÚR 
OK tok Morávky a na jeho trase vložená dvě regionální biocentra – Hrubý les a les Čičelec 
(Háj). Návrh úpravy ÚP se v kategorizaci ÚSES zčásti liší od původního návrhu v ÚPNO 
Citov, bez dopadu na vymezení ploch. 

⇒ V územním plánu je respektována územní rezerva pro koridor železniční tratě vysokých 
rychlostí, který zahrnuje koridor hlavní průběžné tratě a propojení do tratě č. 270 
v železniční stanici Brodek u Přerova.. 

V zájmu postižení souvislostí je v následující části textu – kap.ad I/B3 a ad I/C.1  uvedeno 
plné znění kapitoly územního plánu, jen s nezbytným komentářem, který je dále rozveden 
v příslušných dalších kapitolách odůvodnění územního plánu.) 
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AD I/B.3. DALŠÍ ZÁSAAD I/B.3. DALŠÍ ZÁSAAD I/B.3. DALŠÍ ZÁSAAD I/B.3. DALŠÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE DY KONCEPCE ROZVOJE DY KONCEPCE ROZVOJE DY KONCEPCE ROZVOJE NAVRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNAVRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNAVRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNAVRŽENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEMNEMNEMNEM    

• Územní uspořádání obce bude respektovat charakteristiku zástavby v regionu – tj. sítě převážně 
kompaktních sídel ve volné krajině, přitom zohledňovat specifika podmínek území a dosavadního 
vývoje obce.  Těmito specifiky a jejich důsledky na koncepci uspořádání území jsou: 

⇒ Přírodní osa území procházející celým územím obce od severu k jihu, sledující tok Morávky 
s přilehlými významnými lužními lesy. Tato osa je v územním plánu zdůrazněna vymezením 
osové části nadregionálního biokoridoru s vloženými biocentry na regionální a lokální 
úrovni. Zásady návrhu se úpravou ÚP nemění, změny se týkají kategorizace ÚSES bez 
přímého dopadu na vymezení ploch.  

⇒ Hranice souvislé zástavby zřetelně vymezená těmito dominantními přírodními prvky 
v západním sektoru území. Vzhledem k tomu a současně vzhledem k terénu směřujícímu 
dále dovnitř záplavového území směrem k toku Moravy, se nepřipouští vznik a rozvoj 
stavebních aktivit ve volné krajině, a to ani rozptýlených, s výjimkou liniových staveb 
řešených tak, aby nezhoršovaly odtokové poměry v záplavovém území, a připravované 
stavby čistírny odpadních vod poblíž pravého břehu Morávky. Stávající sportovní areál 
vklíněný do lesa Citovský luh se respektuje.  
Nepřipouští se rozvoj rekreační zástavby v pásu rozptýlených zahrádek a drobných 
zemědělských pozemků na pravém břehu Morávky, toto území je určeno k postupné 
přeměně na plochu přírodní jako součásti osové části nadregionálního biokoridoru 
v dlouhodobé perspektivě (územní rezerva).  

⇒ V této západní části území uzemní plán vytváří předpoklady pro uplatňování opatření ke 
zvýšení ekologické stability krajiny a zvýšené jejich retenčních schopností - hledání 
kompromisu mezi zájmem postupného posílení funkce přírodních prvků lužní krajiny 
v záplavovém území a zemědělským využíváním krajiny. 

⇒ Otázka případného využití některého z nevýhradních či prognózních ložisek štěrkopísků na 
území obce a v okolí je předmětem územní studie specifické oblasti ST4 pořizované 
Krajským úřadem Olomouckého kraje. Územní plán s eventualitou případné těžby 
zasahující  do správního území obce v této fázi neuvažuje. Předběžné úvahy o důsledcích 
případné těžby mimo území obce, které by se mohly na území Obce Citov projevit, by byly 
v současnosti, bez znalosti konkrétních okolností eventuálních záměrů, předčasné. Je 
pravděpodobné, že  možnosti reagovat na ně na úrovni územního plánu Citov nad rámec 
předkládaného návrhu jsou již zřejmě značně omezené (Eventuální aktivity by ale mohly být 
podnětem k naléhavější potřebě  naplnění návrhu přeložky silnice III/4347).  

⇒ Specifická struktura zástavby obce, která vznikla propojením tří historických lokalit – drobného jádra 
obce mezi kostelem a zámkem, bývalého mlýna a bývalého statku -  obestavěním ulice Brodecké a 
Ke mlýnu a pozdějším vznikem rozsáhlé zahrádkářské osady ve směru k Brodku u Přerova. Pro 
další stavební rozvoj obce se navrhují zastavitelné plochy bydlení orientované do takto vymezené 
extenzívně využité výseče v severním sektoru území obce mezi ulicemi Brodecká a Ke mlýnu, které 
směřují k jejímu postupnému doplňování jak na dosud volných pozemcích využívaných pro drobné 
zemědělské hospodaření, tak ve stávající zahrádkové osadě. Nové plochy bydlení - zastavitelné 
plochy i plochy přestavby - jsou tak orientovány do území minimálně zatíženého limity a v relativně 
příznivé poloze vůči stanovenému záplavovému území.  

• Pro ochranu historické části obce před negativními vlivy těžké dopravy a zlepšení poměrů - 
„obytnosti“ území i v dalších částech obce podél silnice III/4347 se navrhuje přeložka silnice 
III/4347 východně od obce 

• Severně od obce lze vzhledem k charakteru území, v poloze mimo záplavové území, i 
dosavadnímu vývoji v území mezi Brodkem u Přerova a Citovem připustit volnější přístup 
k možnostem využívání území v místních tratích Švýcarka a Příhon v pruhu mezi silnicí do 
Brodku u Přerova a potokem Broděnka v dlouhodobé perspektivě a pokud způsob využívání 
současně posílí i pozici zeleně (včetně zeleně užitkové) v tomto prostoru. 

• V územním plánu se nenavrhují stavby na ochranu území obce proti negativním účinkům 
povodní mimo pozemky toků,  tj. kromě hydrotechnických opatření na tocích. Pro budoucí 
rozhodování obce o případném zajištění staveb lokální protipovodňové ochrany obce pro 
vyloučení zástavby z inundace se vymezují plochy územní rezervy. 
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AD I/C.1. NÁVRH PLOŠAD I/C.1. NÁVRH PLOŠAD I/C.1. NÁVRH PLOŠAD I/C.1. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO NÉHO A PROSTOROVÉHO NÉHO A PROSTOROVÉHO NÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍUSPOŘÁDÁNÍUSPOŘÁDÁNÍUSPOŘÁDÁNÍ    

I/C.1.1. ZÁSADY ROZVOJE SÍDLA    

• Ve stabilizovaných plochách bydlení a smíšených obytných je přípustná výstavba nových bytů i 
nebytových zařízení formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektů pro bydlení 
i nebytových v prolukách a uvnitř  těchto ploch, v souladu s podmínkami využití ploch příslušné 
funkce, při respektování obecných technických požadavků na výstavbu, místních územně 
technických podmínek, zásad ochrany urbanistické struktury a limitů využití území. Podmínkou 
je, že taková výstavba nesmí vyvolat vznik nezastavěné nebo nezastavitelné proluky ve 
stávající ucelené uliční frontě. Ve vazbě na stabilizované plochy je samostatně, jako plocha 
přestavby, vymezena jednotlivá malá plocha bydlení pro obnovu zástavby přesahující do 
dosavadní plochy veřejného prostranství.  

• Převažujícím záměrem rozvoje sídla je dotvoření prostoru v těžišti obce a plošný rozvoj 
v severním sektoru obce: 

⇒ Rozvoj bydlení postupně v závislosti na dostupnosti pozemků z hlediska majetkoprávních 
vztahů 

⇒ Potvrzení možnosti plného využití ploch v prostoru rozsáhlé zahrádkářské osady 

⇒ Připouští se postupné prolínání ploch bydlení do této zahrádkářské osady jako optimální 
směr rozvoje bydlení – v územním plánu se v tomto smyslu vymezují plochy přestavby a 
územní rezervy.  

Rozvoj obce tímto směrem je nejvýhodnější z územně technických hledisek – směřuje 
k dotvoření ucelené struktury obce, omezuje rozšiřování obce do volné krajiny, tyto plochy jsou 
situovány mimo záplavové území, v polohách relativně výše položených  Všechny tyto důvody  
jsou argumentem pro zájem na vyřešení majetkoprávních vztahů v této lokalitě, které dosud 
představují zásadní překážku využití těchto ploch. 

⇒ Využití několika volných pozemků severně od areálu bývalého statku pro smíšené bydlení – 
plocha  jednoznačně vymezená zástavbou a komunikacemi.. 

• Ve vazbě na využití a revitalizaci areálu bývalého statku se vymezují podnikatelské plochy 
v oboru lehké výroby, služeb a maloplošných komerčních zařízení v nepřímé vazbě na areál 
bývalého statku – na ploše bývalých silážních jam a dále s rozšířením do přilehlé plochy 
vyčleněné ze souvislého půdního celku přeložkou silnice III/4347, která využití této rozšířené 
plochy opodstatní. Podrobnější popis je uveden v kap. II/C.4.2.8. 

• Zásady pro umisťování dalších jednotlivých zařízení pro občanské vybavení, rekreaci a malých 
zařízení v oboru drobných podnikatelských aktivit a zemědělství jsou stanoveny v podmínkách 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

I/C.1.2. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

• Na území obce budou respektovány nemovité kulturní památky. Při případných stavebních 
úpravách je nutno postupovat v souladu s požadavky jejich ochrany: 

⇒ Zámek (č.p.1) s areálem parku, s probíhající komplexní rekonstrukcí parku postupně 
v plném rozsahu vymezených ploch historického areálu a revitalizací bývalé hospodářské 
budovy zejména pro kulturně společenské vybavení obce. 

⇒ Vodní mlýn (č.p. 38) s náhonem a hospodářskou budovou – areál s potvrzením 
dosavadního využití pro občanské vybavení (- zájmovou činnost). 
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• Na území obce budou respektovány a chráněny  památky místního významu: 

⇒ 51 - Kostel Sv. Jiří z r. 1735, s uvolněním předprostoru po korekci napojení silnice III/43515 
do hlavní křižovatky 

⇒ 52 - Kamenný kříž z r. 1910 u zámeckého parku, proti č.p. 157 
⇒ 53 - Kamenný kříž z r. 1833 na hřbitově (ústřední kříž) 
⇒ 54 - Socha Sv. Jana Nepomuckého, v parčíku na rozcestí před č.p. 8 
⇒ 55 - Hrobka šlechtické rodiny Pauspertlů, u zdi presbytáře na hřbitově 
⇒ 56 - Kamenný kříž z r. 1884 před kostelem 
⇒ 57 - Dřevěný kříž z r. 1949 u kostela 
⇒ 58 - Památník obětem I. světové války, na zdi kostela a náhrobky na hřbitově - válečný hrob 
⇒ 59 - Socha Sv. Floriána t r. 1910, v parčíku u mlýna 
⇒ 630 - Památník obětem I. světové války - válečný hrob 

• Při stavební činnosti v zastavěném území je nutno uplatňovat zásady směřující k tomu, aby 
stavby svými proporcemi a urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby nepřispívaly 
k dalšímu zhoršování nesourodosti uličních prostorů. V prostorech s kompaktní zástavbou (ul. 
Brodecká, příčná spojka ul. Brodecké a Ke mlýnu, západní fronty ulice Ke mlýnu) a zejména 
v prostoru mezi kostelem a zámkem je při stavebních úpravách případně nových stavbách 
nezbytné respektovat charakter stávající struktury zástavby, výškovou hladinu a objemové 
charakteristiky staveb. Požadavek respektování objemových charakteristik staveb se vztahuje 
také na areál bývalého statku v severní části ulice Brodecké. 

• V zastavitelných plochách bydlení v uzavřené enklávě v severním klínu zástavby lze připustit 
volnější přístup k objemovým charakteristikám staveb, ovšem při respektování zásad ekonomie 
využití území a respektování základních objemových charakteristik stávající zástavby obce, 
zejména výškové hladiny.  

• Výška staveb obecně nepřekročí stávající výškovou hladinu zástavby, s výjimkou případných 
významných veřejných staveb a staveb, u nichž je výška dána jejich specifickým účelem (např. 
stožár, rozhledna).   

I/C.1.3. OCHRANA STRUKTURY JÁDRA OBCE 

• Pro ochranu historické části obce v úseku mezi areálem zámku s parkem a areálem kostela se 
hřbitovem, která se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky zámku s parkem, 
se navrhuje přeložka silnice III/ 4347 východně od obce. Tato přeložka v případě přetrvávajícího 
tranzitu těžké dopravy přes obec vytvoří podmínky pro možnost a preferenci zachování a 
doplnění celistvého charakteru této uliční struktury, jen s minimem potřebných prostorových 
korekcí. Tyto korekce se týkají skupiny domů lokálně přesahujících převažující, jinak souvislou 
linii hranice plochy dopravy (pozemku silnice) a plochy smíšené obytné a spočívají v možnosti 
posunu hranice ploch a současně průčelí těchto domů v případě jejich přestavby, která by 
opodstatněná vznikem jejich havarijního stavu, který se v dané situaci jeví jako docela možný. I 
v případě posunu stavební čáry je však nutno respektovat požadavky na zachování struktury 
uličního prostoru, tj. nelze připustit zásahy takového charakteru, jako na parcele č.529/1 a 2 (i 
když z hlediska vlastníků nemovitostí je snaha o odsun objektů bydlení za stávající stavební a 
uliční čáru celkem pochopitelná). Nevhodnost zásahu v ochranném pásmu zámeckého areálu 
je o to markantnější, že nevhodné pojetí nové stavby se projevuje nejen z uliční fronty, ale i 
z hlavních pohledových os (ze silnice od Císařova) památkového ochranného pásma. Pro 
nápravu je žádoucí dostavba uliční fronty a případná úprava pojetí východního štítu.  
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I/C.1.4. DOTVOŘENÍ PLOCH V TĚŽIŠTI OBCE 

Pro dotvoření prostoru v těžišti obce, při hlavní křižovatce, se navrhují tyto úpravy: 

⇒ Úprava komunikačního systému – směrová korekce silnice III/43515 od Císařova do 
vstřícné polohy se silnicí do Věrovan, s redukcí zpevněných ploch ve prospěch veřejného 
prostranství s vyšším podílem zeleně a pěších komunikací 

⇒ Obytná výstavba ve vazbě na již realizovaný dům s obecními byty a nově vybudovanou 
komunikaci. 

⇒ Rozšíření sportovně rekreačního areálu 

⇒ Vymezení plochy smíšené obytné zahrnující plochu stávající prodejny a další přilehlé 
pozemky, umožňující jednak širší využití objektu stávající prodejny také pro bydlení 
(nástavba podkroví, vymezení pozemku pro bydlení), tak dostavbu zařízení občanského 
vybavení menšího rozsahu jako doplnění a uzavření prostoru s vazbou na stávající 
prodejnu a plochy sportovně rekreačního areálu. 

⇒ Posun autobusové zastávky blíže k prodejně, se změnami uspořádání ploch parkoviště a 
veřejných prostranství, umožňující také vybudování točny autobusů v severní části tohoto 
veřejného prostranství.   

I/C.1.5. ENKLÁVY ZAHRÁDEK V OKOLÍ MORÁVKY 

• Rozsáhlá plocha zahrad a jiných drobných zemědělských pozemků, zahrnující dvě jednotlivé 
enklávy zastavěného území, je určena k postupnému přetváření na plochu přírodní jako 
součásti osové části nadregionálního biokoridoru převážně v časovém horizontu územní 
rezerva, pás podél Morávky o šířce cca 6 – 15 m a obecní pozemky severně od navržené 
čistírny odpadních vod již v etapě návrhové - plochy změn. 

• Malá plocha zahrádkářské osady jižně od zástavby obce, na rekultivované ploše v úzkém pásu 
mezi levým břehem Morávky a silnicí, je obdobně určena k postupnému přetváření na plochu 
přírodní jako součásti osové části nadregionálního biokoridoru v časovém horizontu územní 
rezerva. 
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II/C.4.2.  ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vyjadřuje koncepci uspořádání území obce 
formulovanou v územním plánu. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a s využitím katalogů jevů dle „Návrhu sjednocení digitální ÚPD“ 
vydaného KÚOK. Ten uvádí i další druhy ploch nad rámec Vyhl. Č. 501/2006 Sb. V případě ÚP 
Citov jsou to konkrétně plochy občanského vybavení – veřejných pohřebišť „OH“, plochy 
zahrádkářských osad „RZ“, plochy sídelní zeleně: „ZP“ a „ZX“.   

II/C. 4.2.1.  ČASOVÝ HORIZONT 

PLOCHY STABILIZOVANÉ   
(Je používán také zkrácený název „STAV“) 

⇒ plochy, ve kterých není navržena změna využití - funkční ani prostorové uspořádání 
nedozná podstatných změn. V grafické části  jsou vyznačeny plnou plochou. 

V rámci stabilizovaných ploch se předpokládá dostavba případných proluk, dále je 
přípustná intenzifikace využití (např. výstavba dalších bytů a jiných objektů přípustných a 
Podmíněně přípustných funkcí dle druhu plochy) formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav 
i nových objektů uvnitř těchto ploch, pokud to umožňují místní podmínky, jsou respektovány 
limity využití území a za předpokladu, že jejím důsledkem nebude vznik dlouhodobě 
nezastavěných a zejména nezastavitelných proluk v uliční frontě, ani narušení rámce zeleně na 
obvodu obce.   

PLOCHY ZMĚN 
(Je používán také zkrácený název „NÁVRH“) 

- plochy, ve kterých se navrhuje změna využití. Zahrnují plochy zastavitelné a plochy 
přestavby a dále plochy změn v krajině. 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY   

Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo zastavěné území a v případě ploch bydlení  
v severním klínu zástavby také v zastavěném území. Důvodem je zde specifické územní 
uspořádání zástavby, s rozsáhlou plochou nezastavěných pozemků užívaných pro drobné 
hospodaření a soukromou zeleň uvnitř zastavěného území, plochy změn v této lokalitě nemají 
charakter ploch přestavby. V grafické části jsou zastavitelné plochy vyznačeny prázdnou 
plochou vyšrafovanou svislou šrafou příslušné barvy a označeny kódem „Z.číslo plochy.funkce 
plochy“. 

PLOCHY PŘESTAVBY 

Plochy přestavby jsou vymezeny v zastavěném území – tam, kde se navrhuje změna 
využití zastavěných ploch. V grafické části  jsou vyznačeny prázdnou plochou vyšrafovanou 
křížovou šrafou příslušné barvy a označeny kódem „P.číslo plochy.funkce plochy“. 

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ  (NÁVRHOVÉ PLOCHY FUNKCÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ) 

Zahrnují navrhované plochy vodní, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území 
a plochy veřejných prostranství pro cestní síť v krajině. V grafické části  jsou vyznačeny 
prázdnou plochou vyšrafovanou vodorovnou šrafou příslušné barvy a označeny kódem „funkce 
plochy“, v případě ploch dopravy, veřejných prostranství a vodních ploch také číslem plochy. 

ÚZEMNÍ REZERVY  

Návrh těchto ploch představuje informaci o doporučené, předpokládané či možné tendenci 
rozvoje území, který je vhodný z územního hlediska, ale který je v kratším časovém horizontu 
nepravděpodobný. V grafické části jsou vyznačeny prázdnou plochou vymezenou čárkovaným 
lemem příslušné barvy a označeny kódem „R.číslo plochy.funkce plochy“.  
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AD I/CAD I/CAD I/CAD I/C.2. .2. .2. .2. NÁVRH ZASTAVITELNÝCHNÁVRH ZASTAVITELNÝCHNÁVRH ZASTAVITELNÝCHNÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PLOCH PLOCH PLOCH    

Pro přehlednost je uvedena tabulka zastavitelných ploch a ploch přestavby dle návrhu 
územního plánu, doplněná o poznámky příp. další pokyny. 

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA ha 

DRUH PLOCHY 

 

SPECIFIKACE 

Z.01.BI 
0,1408 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Drobná proluka mezi stávající zástavbou a záhumenní 
cestou 

Z.02.PV 
0,0169 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření plochy veřejného prostranství u plochy Z.01.BI 

Z.03.PV 
0,0879 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení realizované záhumenní cesty, dosud 
nezanesené v KN. 

Z.04.PV 
0,0740 

 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření plochy veřejného prostranství – uličního 
prostoru podél stávající komunikace pro obsluhu 
zahrádkářské osady – pro potřebu obsluhy ploch Z.01.BI, 
Z.06.BI, Z.08.BI  

Z.05.PV 
0,2811 

PLOCHA 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochami Z.06.BI,  Z.07.BI, Z.08.BI, současně 
přístup k drobným zemědělským pozemkům  odděleným 
zastavitelnou plochou bydlení Z.08.BI. 

Z.06.BI 
1,0597 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Pro optimální využití plochy je vhodný zásah do stávající 
parcelace 

Z.07.BI 
0,2657 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

 

Proluka mezi pozemky stávající zástavby 

Z.08.BI 
0,8940 

 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Optimální využití plochy vyžaduje zásah do stávající 
parcelace 

Poznámka: komplex zastavitelných ploch Z.01 až Z.08 je vymezen uvnitř zastavěného území. 
Důvodem vymezení jako zastavitelné plochy je charakter území (plochy ZPF bez staveb, 
využívané jako pozemky drobného hospodaření), kdy tyto plochy není možné charakterizovat 
jako plochy přestavby  

Z.09.RZ 
1,7953 

 

PLOCHA 
INDIVIDUÁLNÍ 
REKREACE 
Zahrádkářská osada 

Rozsáhlá proluka v zahrádkové lokalitě, zčásti potvrzení 
stavu nezaneseného v KN. Stavby chat je vhodné 
umisťovat min. 25m od hranice plochy a přilehlého 
veřejného prostranství.  

Z.10.SO.v 
0,5801 

 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická  

Požadavek splnění ukazatelů legislativních předpisů 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Z.13.TV 
0,5340 

 

PLOCHA 
TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
Vodní hospodářství 

Čistírna odpadních vod 
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Z.11.PV 
0,0349  

Z.14.PV 
0,1357 
(výměry mimo 
stav.PV) 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochami Z.15.VD, Z.16.VD, plocha pro 
místní komunikaci pro obsluhu ploch v areálu bývalého 
statku - 33.VD.o, P.15.VD.o a zastavitelných ploch 
Z.15.VD a Z.16.VD, napojenou na stávající silnici 
III/4347 podél severní hranice katastru a na navrženou 
přeložku silnice III/4347.  

Z.15.VD 
0,6187 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba a 
výrobní služby 

Plocha bývalých silážních jam. 

Z.16.VD 
1,1241 

 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba a 
výrobní služby 

Zastavitelná plocha navazující na plochu Z.15.VD, 
podmíněně využitelná až ve vazbě na realizaci přeložky 
silnice III/4347, která plochu vyčlení ze souvislého celku 
zemědělské půdy a umožní bezkolizní dopravní obsluhu 
prostřednictvím navržené místní komunikace.  

Na okraji plochy je nutno respektovat územní rezervu - 
koridor pro případnou realizaci staveb protipovodňových 
opatření 

AD AD AD AD I/C.3. NÁVRH PLOCH PI/C.3. NÁVRH PLOCH PI/C.3. NÁVRH PLOCH PI/C.3. NÁVRH PLOCH PŘESTAVBYŘESTAVBYŘESTAVBYŘESTAVBY    

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA ha 

DRUH PLOCHY SPECIFIKACE 

P.01.OS 
0,0283 

PLOCHA 
OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 
Plocha pro 
tělovýchovu a sport 

Rozšíření víceúčelového sportoviště o dětské hřiště a 
navazující plochy s modelací terénu (dále přesah do 
plochy PZ)  

P.02.SO.v 
0,1316 

PLOCHA SMÍŠENÁ 
OBYTNÁ  
Vesnická 

Vymezení plochy v okolí stávající prodejny, včetně ploch 
prodejny, umožňující širší využití objektu prodejny také 
pro bydlení (nástavba podkroví, vymezení pozemku pro 
bydlení) a dále dostavbu zařízení občanského vybavení   

P.03.BI 
0.1673 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Plocha bydlení v zahradě podél nově vytvořené ulice za 
DPS v rámci dostavby ploch v těžišti obce. Urbanisticky 
dominantní plocha. 

P.04.PV 
0.0351 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Komplex s plochou P.03.BI 

P.05.BI 
0.0490 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Obnova  bydlení na místě demolice, s rozšířením 
pozemku do dosavadní plochy veřejného prostranství, 
v zájmu umístění stavby v linii průčelí sousedních domů. 
Optimálně dostavba navázáním na sousední dům p.č. 
125, vyžaduje provést na něm stavební úpravy 

P.06.PV 
0,0368 
P.07.PV 
0,0296 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení stávajících ploch  veřejných prostranství 
evidovaných v KN dosud jako ZPF 
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P.08.DS 
0,0316 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 
Silniční doprava 

Plocha pro směrovou korekci úseku silnice III/43515 – 
napojení do křižovatky v centru, podmíněno asanací 
domu v havarijním stavu. 

P.09.DS 
0,0105 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 
Silniční doprava 

Rozšíření pozemku silnice ve stísněném uličním profilu 
o části stavebních pozemků přesahujících uliční čáru 
v případě přestavby domů na těchto pozemcích. 

P.10.PV 
0,0235 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Začlenění drobné enklávy ZPF (zahrada) uvnitř plochy 
veřejného prostranství do plochy tohoto veřejného 
prostranství. 

P.11.DS 
0,0122 

PLOCHA DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 
Silniční doprava 

Plocha pro nové parkoviště v rámci reorganizace 
prostoru v okolí prodejny. 

P.12.PV 
0,0032 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Součást plochy veřejného prostranství pro plochy 
Z.01.BI, Z.06.BI, Z.08.BI – malá část vyčleněná z plochy 
bydlení 27.BI. 

P.13.BI 
1,3000 

PLOCHA BYDLENÍ 
Bydlení individuální 

Plocha bydlení v části stávající zahrádkářské osady. 

Požadavek splnění ukazatelů legislativních předpisů 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

P. 14.PV 
0,0808 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Rozšíření uličního prostoru podél plochy P.13.BI, 
komplex s plochou P.13.BI 

P.15.VD.o 
0,3736 

PLOCHA VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ 
Drobná výroba,  
výrobní služby a 
komerční zařízení 
občanského vybavení 

Začlenění ploch v areálu bývalého statku evidovaných 
v KN jako pozemky rodinných domů a ZPF, které se pro 
tento účel nevyžívají,  jako potvrzení jednotné funkce 
areálu (nedílná součást areálu). 
Umisťování staveb a zařízení a využití ploch ve funkci 
VD.o. je podmíněně přípustné jen za podmínky zajištění 
takových opatření, která vyloučí případné nadlimitní 
negativní vlivy výrobního areálu na okolní plochy bydlení 
a smíšené obytné a nezpůsobí tak případné omezení 
jejich využitelnosti. 

P.16.PV až  

P.23.PV 
Celkem 
0,0251 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Začlenění malých části stavebních a pozemkových 
parcel přesahujících uliční čáru do plochy veřejného 
prostranství v zájmu zajištění minimálních parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ulicí Ke 
mlýnu. 

P.24.PV 
0,0269 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Vyčlenění části sportovního areálu pro úsek navržené 
cyklostezky 

P.25.PV 
0,0779 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Potvrzení rozsahu veřejného prostranství na pozemku 
evidovaném v KN jako orná půda. 

P.26.PV 
0,0107 

PLOCHA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

Začlenění malých části pozemků zahrádkářské osady do 
plochy veřejného prostranství v zájmu zlepšení 
parametrů přilehlého veřejného prostranství s obslužnou 
komunikací.  
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II/C. 4.2.2 PLOCHY BYDLENÍ A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ.    

PROJEKCE POTŘEBY BYTŮ (2001) 

Pozn. Předběžné výsledky SLDB 2001 byly nahrazeny konečnými. 

Údaje charakterizující bytový fond a jeho vývoj jsou uvedeny v následujících  tabulkách. 
Podle  výsledků sčítání lidu bylo v r.2001 v řešeném území 193 bytů, z toho 170 trvale 
obydlených. V r. 1991 byly v obci evidovány 2 objekty individuální rekreace, z 22 neobydlených 
bytů je část v chalupách nevyčleněných z bytového fondu využívaných k druhému bydlení 
(rekreačním účelům). V obci je po dokončení obecního bytového domu 13 bytů v bytových 
domech.  

Počet trvale obydlených bytů v obci klesal, úbytek v období 1970  - 1991 byl  5 bytů. 
Rozsah bytové výstavby v období 1971 - 1991 kvantifikujeme na  základě dostupných údajů  na 
cca 35 bytů. Do r. 2001 počet trvale obydlených bytů v obci stoupl na 170 (včetně dokončených 
obecních bytů).  

rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

celkem bytů .. 157 164 154 159 193 

celkem domů 145 .. 144 .. 148 172 

Během návrhového období územního plánu je nutno předpokládat další pokles 
zalidněnosti bytů, růstu úrovně bydlení, doprovázený poklesem velikostí cenzových 
domácností. Obecně je možno považovat  bytový fond v Citově za průměrně kvalitní, mírně 
zaostávající ve vybavenosti bytů (ústředním vytápěním, telefonizací). Nepříznivou skutečností 
je i věková struktura bytového fondu, která se však poměrně rychle zlepšuje. 

Potřeba nových bytů během návrhového období územního plánu bude záviset na 
následujících skutečnostech: 

• Velikosti odpadu bytů, přitom vlastní demolice tvoří pouze mizivou část odpadu bytů. Většina 
odpadu vzniká v rámci rekonstrukce a modernizace rodinných domků nebo z jiných důvodů 
(vynětí z bytového fondu pro druhé bydlení -rekreační účely apod.). Během návrhového období 
územního plánu předpokládáme celkem úbytek 10 bytů. Jedná se o nízkou intenzitu odpadu, tj. 
méně než 0,4% z výchozího počtu bytů ročně. V úvahu bereme jak značný úbytek bytů po 
r.1991, tak výrazně lepší péči o bytový fond v souvislosti s růstem jeho hodnoty pro vlastníky  a 
podíl obnovy bytového fondu po. povodňových demolicích a škodách  

• Rozhodujícím faktorem pro poptávku po nových bytech je růst počtu cenzových domácností, 
který je způsoben především růstem počtu domácností s 1-2 osobami (důchodci, rozvedené a 
samostatně žijící osoby). Otázkou zůstává i chtěný pokles soužití cenzových domácností. Ve 
vesnickém území je  nutno k posuzování chtěného soužití cenzových domácností přistupovat 
opatrně. Oba tyto faktory způsobují situaci, že i v případě stagnace počtu obyvatel nároky na 
nové byty (jejich počet) se zvyšují; 

• Růstu (poklesu) počtu trvale bydlících obyvatel v obci. V našem  případě, kdy v Citově je 
předpokládán velmi mírný růst počtu obyvatel, se jedná o poměrně malou položku. 

Na základě odborného odhadu předpokládáme v návrhovém období územního plánu 
reálnou možnost získání cca 30 bytů. Přitom u malé části bytů (asi 5) lze předpokládat, že jejich 
realizace bude mimo nově navržené plochy vymezené v územním plánu (na místě demolic, 
nástavby, přístavby apod. ..  

Demografická „potřeba“ bytů nebude plně uspokojena, v bilanci byla redukována s 
ohledem na očekávanou koupěschopnou poptávku. Vzhledem k současné ekonomické situaci 
lze předpokládat v nejbližších letech pokračující nízkou intenzitu výstavby nových bytů (do 
r.2005, avšak oživení je z dlouhodobého hlediska platnosti územního plánu vysoce 
pravděpodobné.  
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Uvažujeme s novou bytovou výstavbou především pro obyvatele obce, částečně i pro 
zájemce z okolí. Při vymezení ploch doporučujeme  rezervu (min. 50% ploch) pro případné 
větší investory a pro vytvoření dostatečného převisu nabídky ploch nad poptávkou. Převis 
nabídky je nutný i z hlediska majetkoprávních a vlastnických vztahů, ne všechny zastavitelné 
pozemky budou k zástavbě nabídnuty. 

BYDLENÍ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY   

Domovní a bytový fond 

Domy objekty  Byty 

úhrn trvale  individ. úhrn trvale obydlené neobydl 

 obydlené neobydl. Rekreace   z toho  

  z toho   rekr.ch.    81-  

 celk RD  celkem Vyčl.z.BF  celkem RD 91  

170 148 147 22 2 1 182 159 152 24 22 

172 153 149 19  4 neobydl. 
pro rekr. a 
přech 

193 170 159 64 4 (z toho 
3 rekr., 1 
přech.) 

Úroveň bydlení 

Průměrný počet 

na  1 trvale obydl.byt osob/1 obyt.místnost m2 obyt.pl./ os. 

trv.bydl.osob m2 obyt.plochy obyt.místností   

2,92 58,5 3,33 0,87 20,1 

2,92 63,21 3,39 0,88 21,28 

Neobydlené byty , d ůvody neobydlenosti byt ů 

neobydlené byty důvody neobydlenosti 

celkem na.100 
t..o..b. 

nebo. 
po 
kolaud 

změna 
vlast. 

Pozůst. 
soud. 
říz. 

rekon, 
přest. 

K 
rekr., 
přech. 

není 
zájem 

nezp. 
k bydl. 

určen 
k  
demol 

jiné, 
nezj. 

22 14 2 7 0 6 0 0 7 0 0 

19 12     3+1 
přech. 

    

Vývoj po čtu obyvatel  a  byt ů v obci Citov 

 Trvale bydlících obyvatel Trvale obydlených bytů Úbytek  bytů 

 Rok 2001 2008 2015 2001 2015 do r.2015 

Citov 504 523* 520 170 190 10 

Pozn. * - skutečnost dle ČSÚ 

Potřeba byt ů 

 Nových bytů  
2001-2015 

 Druhé bydlení - bytů 
(rekreační, ostatní) 

 v  rodinných  domech v bytových  
domech 

r.2001 r.2015 

Citov 30  
(z toho 25 na nových plochách) 

0 cca 15 15-20 
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NÁVRH 

• Potřebu bytů lze přibližně aplikovat i na bilanční období do r. 2020, na základě vyhodnocení 
naplňování územního plánu. Oproti demografické projekci došlo od r. 2001 k významnému 
zvýšení počtu obyvatel až na hodnotu přesahující předpoklad pro rok 2015, přitom při 
minimálním naplnění návrhových ploch dle ÚPNO (2 RD ve vymezených návrhových plochách). 
Údaje o počtu bytů z pozdější doby po sčítání r. 2001 nejsou k dispozici. Z doplňujícího 
průzkumu je patrné, že významná část nárůstu počtu obyvatel se uskutečnila v zastavěném 
území - dostavbou proluk a velmi pravděpodobně dokončením rozestavěných staveb a využitím 
části bytů evidovaných v roce 2001 jako neobydlené, příp. přestavbou na místě neobydlených 
domů. V současné době a i pro bilancované období k r. 2020 však celkový počet bytů může být 
oproti předpokladu demografické projekce vyšší analogicky ke zvýšení počtu obyvatel. : 

• K r. 2020 uvažujeme aktualizovaný předpoklad: 530 – 540 obyvatel a 190 – 200 bytů, při 
zachování potřeby nových bytů dle původní projekce. 

• Z demografické projekce vyplývá potřeba nových ploch pro bydlení cca 30 BJ, z toho cca 25 BJ 
na nových plochách (při předpokladu 1 – 1,15 BJ/ 1 RD to představuje  26 – 30 RD, z toho 22 – 
25 RD na nových plochách).). Při posuzování potřeby a kapacity návrhových se pro přiměřené 
fungování trhu s pozemky doporučuje výrazná převaha nabídky pozemků nad očekávanou 
poptávkou. V době zpracování územního plánu nelze zhodnotit a zaručit, zda vymezené 
pozemky budou skutečně dostupné na trhu stavebních pozemků z majetkoprávních či jiných 
důvodů – nebudou nabídnuty k prodeji (tj. k zástavbě), ze strany vlastníka může být zájem je 
dlouhodobě rezervovat pro potřebu vlastní rodiny nebo v potřebném časovém předstihu 
nebudou infrastrukturně připraveny. Riziky odchylek skutečného vývoje jsou zatíženy zejména 
plochy, na kterých je optimální uspořádání řešením majetkoprávních vztahů podmíněno. Tento 
argument se v Citově dosud prokázal jako velmi závažný.  

V  územním řešení je tedy nutno vytvořit rezervu cca min. 50%, tj. celkem min. 40 BJ, tj. 
33-40 RD na nových plochách 

• Ve stávajících plochách bydlení a smíšených obytných je přípustná výstavba dalších bytů 
formou nástaveb, přístaveb, stavebních úprav i nových objektů pro bydlení uvnitř  těchto ploch, 
pokud to umožňují místní podmínky a jsou respektovány limity využití území a další požadavky.  
Lze očekávat, že tuto možnost budou využívat především místní občané – vlastnící těchto 
pozemků. Obvyklá úroveň se odhaduje na 10 – 15% současného stavu trvale obydlených bytů, 
v Citově spíše na nižší úrovni vzhledem k vysoké intenzitě využití části ploch.  

• Možnosti dostavby ve stávající struktuře představuje dostavba zbývajících proluk, zčásti ještě 
jako náhrada zástavby dosud neobnovené po povodňové demolici, které jsou významné 
z hlediska obnovy uliční struktury. 

• Urbanisticky nejvýznamnější plochou v zastavěném území je zahrada za obecním bytovým 
domem – nová výstavba zde bude mít podstatný význam pro dotvoření centra a musí tuto 
skutečnost zohlednit. 

• Další plošně významnou plochu v zastavěném území představuje plocha přestavby - 
přípustnost výstavby rodinných domů v části zahrádkářské osady přilehlé k ul. Brodecké 
(umožňuje i ve většině případů i zachování stávajících chat), volně navazující na stávající 
zástavbu a zčásti doplňující po druhé straně stávající i navrženou zástavbu ulice Brodecké.  
Tato výstavba je možná dle individuálního zájmu a byla již zahájena. 

• Na severním okraji ulice Brodecké, až po rozšířenou komunikaci na hranici katastru je, 
vzhledem k předpokládanému rozvoji podnikatelských aktivit v areálu bývalého statku, navržena 
plocha smíšená obytná, tj. s možným větším podílem nebytových funkcí, navazující na plochu 
stejné funkce v části areálu statku. 

• Pokud jde o větší plochy, charakter krajiny, terénní podmínky i způsob využití ploch směřují 
další možný a dlouhodobý rozvoj bydlení zřetelně do ploch navazujících na novější zástavbu 
v ulici Ke mlýnu - do ploch „vyplnění klínu“ mezi touto zástavbou, nejnovější zástavbou na nové 
spojce ulice Brodecké a ke mlýnu a zahrádkářskou osadou. Tyto plochy jsou z dostupných 
ploch také relativně nejvýše položené a v celém rozsahu mimo stanovené záplavové území. 
Problémem však je vývoj majetkoprávních vztahů v těchto plochách - některé pozemky jsou 
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přičleňovány k poměrně malým pozemkům novější zástavby, některé získali jiní vlastníci. 
Převažují pozemky velmi dlouhé a různé šířky, některé velmi úzké. Předpokladem pro možnost 
výstavby na nich je vyřešení majetkoprávních vztahů mezi vlastníky pozemků a zájemci o 
výstavbu, umožňující reorganizaci pozemků vhodnou pro optimální uspořádání zástavby 
v těchto plochách. V rámci jednání s představiteli obce byla dohodnuta možná hranice ploch, na 
kterých by byla možná reorganizace parcelace, tak, aby  způsob zástavby byl efektivní (a někdy 
vůbec možný) a umožňoval i optimální perspektivu do budoucna. 

• Přehled ploch navržených pro bydlení včetně stručné charakteristiky, je uveden v následující 
tabulce. 

PŘEDPOKLÁDANÉ MOŽNOSTI INTENZIFIKACE VE STABILIZOVANÝCH PLOCHÁCH 
BYDLENÍ A SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH S ODHADEM PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY  

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

ODHAD 
MOŽNÉ 
KAPACITY 

PODMÍNKY, POZNÁMKY POZNÁMKA 
(PLOCHA 
DLE ÚPNO) 

27.BI 5 - 8 Zadní části pozemků, po zpřístupnění v rámci 
zastavitelných ploch Z.06, Z.07  a Z.08.BI 

8a.BV-stav 

Jiné - stav 5 – 7 Jiné proluky apod. 

 

 

CELKEM 10 – 15   

NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY - BYDLENÍ A SMÍŠENÝCH 
OBYTNÝCH S ODHADEM PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA 

M2 

KAPACITA 
CCA BJ 

SPECIFIKACE POZNÁMKA 
(PLOCHA 
DLE ÚPNO) 

Z.01.BI 

 

1408 

 

2 Drobná proluka mezi stávající zástavbou a 
záhumenní cestou 
Plocha v zastavěném území. 

8d.BV 

Z.06.BI 

 

10597 10 – 12  
(– 15) 

Pro optimální využití potřebná změna parcelace 
Plocha v zastavěném území.   

8e.BV 

Z.07.BI 2657 1 – 2 Využití podmíněné zajištěním přístupu v rámci 
přípravy ploch Z.06.BI a Z.08.BI  
Plocha v zastavěném území. 

8a.BV - stav 

Z.08.BI 

 

8940 6 – 10 Pro optimální využití potřebná změna 
parcelace. 
Plocha v zastavěném území.    

8f.BV 

Z.10.SO.v 

 

5801 3 Požadavek splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v následných stupních PD.   

13b.SV 

P.02.SO.v 1316 1 Vymezení pozemku pro možnost využití 
stávající prodejny také pro  bydlení 

5g.SV 

P.03.BI 

 

1673 3 Plocha bydlení v zahradě podél nově vytvořené 
ulice za DPS v rámci dostavby ploch v těžišti 
obce.  Urbanisticky dominantní plocha, 

5b.BV 
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P.05.BI 490 1 Obnova  bydlení na místě demolice, 
s rozšířením pozemku do dosavadní plochy 
veřejného prostranství, v zájmu umístění stavby 
v linii průčelí sousedních domů. 

6e.BV 

P.13.BI 1300 10 - 11 

(z toho 1 
RD v 
realizaci) 

Plocha bydlení v části stávající zahrádkářské 
osady. 
Požadavek splnění ukazatelů legislativních 
předpisů platných na úseku ochrany zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v následných stupních PD.   

15a.BV 

CELKEM  37 - 48   

ÚZEMNÍ REZERVY 

OZNAČENÍ 
PLOCHY  

VÝMĚRA 

M2 

KAPACITA 
CCA BJ 

SPECIFIKACE POZNÁMKA 
(PLOCHA 
DLE ÚPNO) 

R.02.BI 5583 4 (-8) Podmínka: zajištění přístupu ve vazbě na 
Z.06.BI a Z.08.BI a rozhodnutí o parcelaci ve 
vztahu ke způsobu zástavby  – pozemky šířky 
cca 7m 

8g.BV 

R.03.BI 20008 10 - 20 Kapacita v závislosti na možnosti řešení 
majetkoprávních vztahů  a vymezení veřejné 
infrastruktury v ploše 

8g.BV 

R.04.BI 29947 Do 20 Možnost postupné dlouhodobé přeměny 
využívání další části zahrádkářské osady (stav, 
zastavitelná plocha) pro bydlení 

15b.RZ/BV 

CELKEM  30 - 48   

Pro  předpokládaný počet obyvatel 520 v r. 2015 byla potřeba nových ploch pro bydlení 
stanovena na pro 30 bj,  z toho cca 25 BJ na nových plochách (při předpokladu 1 – 1,15 BJ/ 1 
RD to představuje  26 – 30 RD, z toho 22 – 25 RD na nových plochách).   

REZERVA DLE NÁVRHU: Celková kapacita nabídky ploch pro výstavbu na nových plochách 
včetně ploch přestavby dosahuje 37 – 48 BJ, vytváří tak rezervu 50 – 70%. S ohledem na 
značně omezené možnosti výstavby ve stávající zástavbě (proluky aj.) a problémům při 
získávání pozemků je návrh ÚP  možno považovat za přiměřený.  

Souhrn kapacit zastavitelných ploch naplňuje potřebu bytů přibližně s potřebnou rezervou, 
přičemž ze zkušenosti lze očekávat naplnění spíše dolní hranice kapacity ploch.  

Eventuální využití územních rezerv na podkladě případné budoucí změny územního plánu 
je otázkou velmi nepředvídatelnou, vždy vázanou na zájmy vlastníků pozemků.  

Poznámka: Kromě ploch přestavby jsou také všechny zastavitelné plochy bydlení (s výjimkou 
plochy Z.10.SO.v) navrženy v zastavěném území. Důvodem je charakter – současný způsob 
využití těchto ploch ve vztahu k vymezení zastavěného území v atypické struktuře severní části 
obce.  
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II/C. 4.2.3. PLOCHY REKREACE 

SOUČASNÝ STAV: 

V obci byly dle sčítání 1991 evidovány jen 2 objekty individuální rekreace, z toho 1 
rekreační chalupa (v zástavbě), dle SLDB v roce 2001 2 trvale neobydlené objekty využívané 
k rekreaci. V katastru nemovitostí bylo v roce 2009 evidováno 7 objektů rodinné rekreace.  Lze 
předpokládat, že jako rekreační chalupy jsou využívány i některé další trvale neobydlené domy 
příp. že mezi trvale neobydlené domy jsou započteny i chaty (cca 15 objektů), které jsou v KN 
evidovány jako „rodinný dům“ převážně bez čp/če – i když plocha staveb kategorii „rodinný 
dům“ rozhodně neodpovídá. Další chaty jsou v KN evidovány jako „jiná stavba“ Skutečný počet 
objektů v zahrádkách je však nesrovnatelně vyšší, řada staveb v KN evidovaná není. Celkový 
počet objektů ve všech zahrádkářských osadách a nezastavěných plochách (tj. mimo plochy 
bydlení a smíšené obytné) lze na podkladě terénního průzkumu odhadovat až na cca 50 – 60. 

NÁVRH: 

• V územním plánu je jako dominantní a perspektivní vymezen komplex ploch RZ tvořící ucelený 
blok na severním okraji obce, při výjezdu k Brodku u Přerova, ohraničený stávajícími 
komunikacemi. Jedná se o dvě plochy stabilizované a zastavitelnou plochu funkce RZ ve velké 
proluce mezi dvěma částmi stávající zahrádkové osady I zde se však zčásti jedná o potvrzení 
skutečného stavu využití území, kde stávající objekty v zahradách nejsou evidovány v KN. 
Omezeně se připouští dělení pozemků, limitované podmínkami pro využití ploch RZ. Přitom je 
však žádoucí brát ohled na možné budoucí využití části plochy (územní rezerva bydlení). 

• V části stávající zahrádkářské osady přilehlé k silnici do Brodku u Přerova se připouští postupná 
změna využití ve prospěch bydlení  potvrzená plochou přestavby ve funkci BI, v navazující části 
směrem k Broděnce je pro tuto možnost ve vzdálenější budoucnosti vymezena územní rezerva 
pro bydlení – která odpovídá vymezení ploch bydlení (zastavitelná plocha a navazující územní 
rezerva) po druhé straně komunikace. Pro režim zahrádkářské osady to znamená výstavbu 
případných objektů v takové poloze na jednotlivých parcelách, aby v budoucnosti neznemožnila 
výstavbu RD v uliční frontě. Dosavadní stavby tuto zásadu až na jednu výjimku splňují.  

• Enklávy zahrádek přilehlé k tomu Morávky (severní na pravém břehu, jižní na levém břehu 
v úzkém pruhu rekultivované půdy mezi silnicí a Morávkou) jsou určeny k postupnému dožívání 
a přeměně na plochy přírodní resp. sídelní zeleně v rámci dotváření nadregionálního 
biokoridoru.    

• V obci je dále možné využívat a budovat objekty individuální rekreace dle podmínek pro využití 
ploch bydlení individuálního a ploch smíšených obytných, zejména v domech charakteru 
venkovské obytné zástavby (- rekreačních chalupách), tj. v objektech, které umožňují „pohyb“ 
mezi trvalým a rekreačním bydlením a které nenaruší strukturu zástavby  významných prostorů 
v obci. 

• V nezastavěném území mimo zastavitelné plochy není výstavba objektů individuální rekreace 
přípustná.  

II/C. 4.2.4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 

II/C. 4.2.5. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 

II/C. 4.2.6. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 

II/C. 4.2.7. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Uvedeno v kap. II/C.4.3. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY. 
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II/C. 4.2.8. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ, 

Na území obce se nevymezují plochy průmyslové výroby a skladů, zemědělské ani lesní 
výroby.  Na území obce jsou vymezeny tyto plochy lehké  výroby:  

DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY 

STAV: 

• Do této kategorie ploch lehké výroby, ovšem specifikované doplňkovým kódem „o“ označujícím 
podíl komerčních zařízení občanského vybavení ve funkci rovnocenné s funkcí výroby a služeb, 
jsou zařazeny plochy v areálu bývalého statku na severním okraji ulice Brodecké: 

33.VD.o a P.15.VD.o – plocha stabilizovaná a plocha přestavby potvrzující využití části 
ploch v areálu, které dle katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému využití. Odhad cca 20 - 
30 pracovních míst. Specifikace této funkce odpovídá funkci vymezené v původním ÚPNO, 
koordinované se záměrem využití a revitalizace celého areálu v oboru lehké výroby, skladování 
a služeb, s významným podílem vybavenosti a služeb pro veřejnost a s možností využití části 
jednoho z objektů pro umístění garáží pro obyvatele, kteří nemají možnost zajistit odstavení 
auta na vlastním pozemku, s respektováním prostorových a objemových charakteristik areálu a 
s omezenými negativními vlivy na přilehlá území – plochy bydlení či smíšené obytné.  Pro 
dopravní obsluhu areálu je navržena komunikace vedená v trase záhumenní cesty mezi 
areálem a  bývalými silážními jámami ZD, která současně bude sloužit pro obsluhu přilehlé 
zastavitelné plochy výroby. Přístup do areálu pro veřejnost je možný z ulice Brodecké. Takto byl 
územní plán projednán a schválen a vývoj v okolních plochách se jím řídí. Funkční využití všech 
ploch v lokalitě i navržená komunikace jsou převzaty do úpravy územního plánu.  Pokud 
v současnosti dochází v areálu ke stavebním zásahům směřujícím k provozování činností 
způsobem, který je v rozporu se schváleným využitím (včetně regulačních podmínek pro funkci 
areálu, tj. závaznou částí ÚPNO), je tato situace nepřijatelná jak z hlediska narušování pohody 
bydlení v okolních plochách, tak z hlediska narušení struktury a objemových charakteristik 
zástavby obce jako celku. 

• Malé výrobní provozy charakteru menších dílen  a služeb, případně zemědělské malovýroby 
jsou provozovány v rámci ploch smíšených obytných.   

NÁVRH 

• Nová zastavitelná plocha výroby je vymezena ve vazbě na areál bývalého statku, po druhé 
straně navržené komunikace v trase polní cesty. V této ploše je požadováno uplatnění staveb 
respektujících měřítko a objemové charakteristiky staveb bývalého statku a takový rozsah a 
organizace staveb, které nenaruší pohledovou dominantu areálu statku. 

Celá plocha je rozdělena na dvě části:  

⇒ Plocha Z.15.VD zaujímající plochu bývalých silážních jam je využitelná bez časové 
specifikace. Odhad cca 10 - 15 pracovních míst. 

⇒ Navazující plocha Z.16.VD je využitelná až ve vazbě na stavbu přeložky silnice III/4347, 
která ji vymezí ze souvislých půdních celků.  Odhad cca 15 - 20 pracovních míst.  

• Jiná zařízení drobné výroby je možné umisťovat i v plochách s jiným způsobem využití dle 
podmínek pro využití ploch SO.v. 
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ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA 

STAV 

• Na území obce hospodaří v současnosti jako hlavní  zemědělský podnik  Zemědělská 
společnost Pobečví Rokytnice. Zemědělská činnost v zemědělském středisku v obci – v areálu 
bývalého statku a přilehlých silážních jam – byla zrušena, objekty nabídnuty k jinému využití.  

• Na území obce hospodaří dále několik soukromých rolníků sídlících ve stávajících usedlostech 
v zástavbě (jižně od zámku, omezeně v ulici Brodecké).  (Poměrně značná část pozemků byla v 
rámci restitucí navrácena  původním majitelům, příp. byly v rámci JPÚ poskytnuty  náhradní 
pozemky)  Dle sdělení představitelů obce však provoz zemědělských hospodářství těchto 
soukromých zemědělců obecně nepůsobí vážnější problémy.   

• Na území obce se neprovozuje zařízení lesní výroby. 

NÁVRH: 

Územní plán na území obce nenavrhuje nové – zastavitelné plochy zemědělské a lesní 
výroby. Nadále se potvrzuje možnost provozování malých zařízení zemědělské malovýroby 
zejména v plochách smíšených obytných, při splnění podmínek pro využití těchto ploch a 
splnění hygienických příp. veterinárních požadavků a limitů vůči okolnímu, zejména obytnému 
území, případně podmínek režimu v záplavovém území (stanoví vodoprávní úřad).  

V konkrétních případech zájmu o tuto zemědělskou činnost je nutno postupovat 
individuálně z hlediska stanovení ochranného pásma chovu hospodářských zvířat včetně 
manipulace a zneškodnění odpadu a dále zajištění nezávadného přístupu. 

• Maximální počty (kusů) hospodářských zvířat, kdy není nutno vyhlašovat ochranné pásmo 
chovů zvířat (OP CHZ): 

⇒ drůbež do 40 ks, králík 50 ks, skot 5 ks, prase 3 ks, kůň 5 ks, koza 10 ks, ovce 10 ks 

AD I/C.4. KONCEPCE SAD I/C.4. KONCEPCE SAD I/C.4. KONCEPCE SAD I/C.4. KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚÍDELNÍ ZELENĚÍDELNÍ ZELENĚÍDELNÍ ZELENĚ    

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

V územním plánu jsou vymezeny plochy sídelní zeleně „ZP – Parky a ostatní veřejná 
zeleň“ a „ZX – Zeleň ostatní a specifická“ specifikovaná kódy „p“ – ochrana přírody a „s“ – 
soukromá zeleň a drobné zemědělské hospodaření. 

Konkrétně se jedná o tyto plochy: 

PLOCHY „ZP“ 

⇒ Stabilizovaná plocha zeleně „ZP“ pro areál zámeckého parku včetně okrasné zahrady. 

⇒ Stabilizované malé plochy zeleně „ZP“, které jsou vyčleněné z ploch veřejných prostranství 
pro zdůraznění ploch, ve kterých jsou umístěny dominantní objekty místních památek 
s doprovodem významných dřevin. 

PLOCHY „ZX“ - PLOCHY „ZX.p“ 

⇒ Stabilizované menší plochy zeleně v zastavěném území, včetně pozemků zahrad či jejich 
částí, vymezené jako plochy zeleně „ZX.p“ – Plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní a 
specifická s funkcí ochrany přírody, zejména z důvodu potřeby začlenění těchto ploch do 
nadregionálního a lokálního biokoridoru a jejich ochrany v rámci ÚSES. 

⇒ Malá plocha sídelní zeleně „ZX“ na severovýchodním okraji obce navržená v nezbytném 
rozsahu pro průchod biokoridoru mezi zastavitelnými plochami a navrženou přeložkou 
silnice III/4347 směrem do k.ú. Brodek u Přerova.   

⇒ Územní rezerva sídelní zeleně „ZX“ vyjadřující záměr postupného začlenění zahrádkářské 
osady na levém břehu Morávky, jižně od zástavby obce, do osové části nadregionálního 
biokoridoru. 
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PLOCHY „ZX“ - PLOCHY „ZX.s“ 

⇒ Stabilizované plochy rozsáhlé enklávy zahrad a zemědělských pozemků drobného 
hospodaření v zastavěném území mezi stabilizovanými plochami bydlení v ulici Ke mlýnu a 
plochami zahrádkářské osady v severní části obce.   

Plošné zastoupení veřejně přístupné sídelní zeleně v zastavěném území je významně 
ovlivněno přítomností areálu zámeckého parku. Areál v celém rozsahu v současnosti prochází 
komplexní sadovnickou rekonstrukcí.  

Celkovou pozici zeleně vnímanou ze zástavby obce však dále významně posilují plochy 
lesů na březích Morávky bezprostředně navazujících na zástavbu a dobře přístupných, které 
jsou vymezeny jako plochy přírodní, vzhledem k tomu, že se jedná o biocentra. 

ZELEŇ NA JINÝCH PLOCHÁCH 

• Další plochy sídelní zeleně se samostatně nevymezují. Pozemky zeleně jsou či budou součástí 
ploch veřejných prostranství „PV“ a „PZ“ i ploch jiných (např. plochy občanského vybavení, 
soukromá zeleň v plochách bydlení, smíšených obytných, zeleň zahrádkářských osad). 
Zastoupení zeleně v těchto plochách je v případě potřeby součástí  podmínek využití vybraných 
ploch s rozdílným způsobem využití.  

• Stávající kvalitní, zejména listnaté dřeviny je nutno v maximální míře (s přihlédnutím k jejich 
zdravotnímu stavu) respektovat, zachovat a spolu s návrhem nové výsadby  začlenit do celkové 
koncepce zeleně zejména v plochách veřejných prostranství.  

• Výsadby zeleně, jak ve vymezených plochách sídelní zeleně, tak v plochách veřejných prostranství a 
občanského vybavení budou probíhat podle podrobnějších stupňů dokumentací výsadby, na podkladě 
geodetického zaměření včetně sítí TI a v koordinaci s dalšími záměry. Obecnou zásadou je používat 
dřeviny v  místě původní, přitom pouze ve významných veřejných prostorech  lze použít dřeviny s více 
okrasným projevem, s postupem směrem do krajiny dřeviny, které se vyskytují v okolních přirozených 
porostech. Je žádoucí omezovat výsadbu jehličnatých dřevin, zvláště exotických (túje!, stříbrné smrky). 

Z lokalit, kde je potřeba řešit koncepčně výsadbu a uspořádání zeleně mimo vymezené 
plochy zeleně, je třeba uvést: 

⇒ Celkové koncepční řešení výsadby zeleně v centrálním prostoru u hlavní křižovatky, které 
napomůže zdůraznit celkové uspořádání ploch různých funkcí a vhodným způsobem tyto plochy 
vymezí vzájemně i vůči okolí (zejména plochy sportu vůči plochám obsahujícím funkci bydlení) .  

⇒ Plocha a okolí hřbitova (využití plochy veřejného prostranství po směrové korekci úseku 
silnice III/43515) 

⇒ Ulice Ke mlýnu, Brodecká: Značný význam pro vzhled ulice Ke mlýnu by měla výsadba 
aleje podél východní fronty. Vzhledem k hustotě sítí technické infrastruktury, které dle 
dostupných podkladů zabírají praktický celý pás zeleně v ulici, jeví se tato možnost obtížně 
proveditelná. Přesto by bylo žádoucí pokusit se v podrobnějším řešení nalézt jakoukoliv 
cestu k možnosti výsadby aleje (s minimálními nároky na rozvoj kořenového systému), 
která by pomohla potlačit extrémní nesourodost zástavby v této frontě ulice (případně i 
dohodou za hranicí soukromého pozemku). Obdobně bude vhodné ověřit možnost doplnění 
zeleně do formy aleje i v západní frontě ulice Brodecké severně od centra. 

• Minimální procentuální zastoupení ploch zeleně (podíl nezastavěných a nezpevněných ploch) 
v plochách s jiným funkčním využitím - shrnutí:   

⇒ Plochy bydlení BI:  min. 30%.  
⇒ Plochy bydlení BH: nestanovuje se - plocha stabilizovaná  
⇒ Plochy RZ: 70% 
⇒ Plochy občanského vybavení OV, OH (veřejné pohřebiště): nestanovuje se - plochy 

stabilizované 
⇒ Plochy občanského vybavení OS: nestanovuje se  
⇒ Plochy veřejných prostranství PV v zastavěném území a zastavitelných plochách – 10%, 

v nezastavěném území – nestanoveno, plochy PZ – 50% 
⇒ plochy SO.v: plochy 09.SO.v a 11.SO.v – 50%, ostatní plochy SO.v - 30%  
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II/C. 4.3.  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

AD I/D.1. KONCEPCE DAD I/D.1. KONCEPCE DAD I/D.1. KONCEPCE DAD I/D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUOPRAVNÍ INFRASTRUKTUOPRAVNÍ INFRASTRUKTUOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY   RY   RY   RY       

AD I/D.1.1. DOPRAVA SILNI ČNÍ 

I/D.1.1.1. KONCEPCE  SILNIČNÍ SÍTĚ A  VAZBA NA HLAVNÍ SILNIČNÍ SÍŤ 

Silniční síť na území obce Citov představují silnice III/4347 Brodek u Přerova – Troubky 
procházející územím obce ve směru sever – jih  a III/43515 Věrovany – Citov – Císařov – Rokytnice 
procházející územím obce ve směru západ – východ, které se v obci křižují. Tyto silnice napojují 
obec Citov na hlavní silniční síť prostřednictvím silnic II. třídy na území okolních obcí:  

⇒ na silnici II/150 v Brodku u Přerova (a dále na silnici I/55 resp. budoucí R55 a budoucí 
dálnici D1) 

⇒ přes Troubky na silnici II/436 a dále na budoucí dálnici D1 

⇒ příp. po silnici III/43515 přes Císařov a Rokytnici na silnici I/55 (resp. budoucí R55) a dále 
budoucí dálnici D1 

Silnice II/150 tečuje krátkým úsekem také severní okraj k.ú. Citov, bez přímé vazby na obec a 
je v území stabilizovaná 

Obě silnice III. třídy procházejí zastavěným územím obce a křižují se v centru. Silnice 
III/4347 je z různých vnějších důvodů využívána pro těžkou dopravu neodpovídající kategorii 
silnice, dochází k neúměrnému zatěžování průjezdního úseku zejména v úzkém historickém  
profilu mezi jižním okrajem zástavby (areál zámku a ochranné pásmo) a centrální křižovatkou (u 
kostela). Dochází k ohrožení těsně přilehlé zástavby, nebezpečným situacím pro pohyb chodců 
i k poškozování vozovek silnic v zástavbě i dále směrem k Troubkám a Rokytnici.   

V zastavěném území není reálná možnost stavebních úprav pro významnější zlepšení 
této situace. Jako hlavní součást řešení významných dopravních závad v centrální a jižní části 
obce se proto navrhuje přeložka silnice III/4347 východně od obce.  Přeložka se odklání ze 
stávající silnice v oblouku jihovýchodně od zástavby, dále vede východně od zástavby obce, 
kde se na ni napojí silnice III/43515 (směr Rokytnice), a severně od obce přeložka přechází do 
k.ú. Brodek u Přerova, kde se napojí opět na stávající trasu. Průběh katastrální hranice a 
uspořádání zástavby neumožňují vhodné napojení ještě na území Obce Citov.  

Ochrana silniční sítě je v územním plánu zajištěny vymezení plch silniční dopravy „DS“ 

I/D.1.1.2. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ OBCE 

• Silnice II/4347 a III/43515 procházející obcí tvoří hlavní dopravní kostru obce. V zastavěné části 
obce budou průjezdní úseky tyto silnic upravovány jako místní komunikace funkční skupiny B, 
s dopravně – obslužnou funkcí tj. v kategorii odpovídající navazujícím extravilánovým úsekům, 
dopravní funkci komunikace i dopravním poměrům v obci. V uličních profilech budou 
realizovány chybějící chodníky. 

• V centru obce se navrhuje úprava křižovatky silnic ve smyslu vstřícného vedení silnice 
III/43515, první etapa –  vyloučení jednoho z paprsků křižovatky – místní komunikace, již byla 
realizována. 

• Místní komunikační systém obce je kromě zmíněných průjezdních úseků silnic tvořen sítí 
místních komunikací rozdílného významu i kvality. Tyto komunikace na území obce zajišťují 
obsluhu ploch s rozdílným způsobem využití, jsou součástí ploch veřejných prostranství a 
budou upravovány jako místní komunikace obslužné funkčních skupin C a D. 

• Řešení obsluhy zastavitelných ploch je zajištěno návrhem nových ploch veřejných prostranství 
pro vedení místních komunikací, případně rozšířením ploch stávajících veřejných prostranství  
po obvodu vymezených ploch. V územním plánu je vymezena základní kostra. Uvnitř ploch 
většího rozsahu budou podle potřeby další komunikace a veřejná prostranství vymezeny 
v následných stupních přípravy území.   
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I/D.1.1.3. ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ, NÁVRH OPATŘENÍ NA OCHRANU PROTI NEGATIVNÍM 
VLIVŮM SILNIČNÍ DOPRAVY 

Na úsecích silnic III. tříd v řešeném území nebylo prováděno přímé sčítání dopravy v 
rámci celostátních akcí. Intenzitu proto není možné z dostupných stávajících podkladů určit a na 
úrovni územního plánu není tedy možno stanovit případnou potřebu protihlukových opatření. 
Vzhledem k místně pozorované intenzitě dopravy, zvláště těžké, která má však nárazový 
charakter, by bylo možno pořídit operativní místní sčítání dopravy či měření hluku. 

V územním plánu se navrhuje přeložka silnice III/4347 mimo zastavěné území obce, 
z důvodu praktické nemožnosti jiných opatření proti negativním vlivům přetrvávající těžké tranzitní 
dopravy zejména ve stávajícím stísněném profilu silnice III/4347 v úseku mezi zámkem a kostelem, 
v zájmu zlepšení bezpečnosti pohybu v tomto prostoru i prostorech navazujících. Z této přeložky je 
nutno orientovat hlavní směry dopravní obsluhy podnikatelských ploch na severovýchodním okraji 
obce, v zájmu zamezit dalšímu zvyšování dopravní zátěže vůči funkci bydlení. 

Plochy přiléhající k silnici III/4347 (Z.10.SO.v a P.13.BI) jsou do doby realizace přeložky 
této silnice pro bydlení podmíněně přípustné při splnění ukazatelů legislativních předpisů 
platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

I/D.1.1.4. OCHRANNÁ PÁSMA 

Podél silničních komunikací budou respektována ochranná pásma mimo zastavěné území 
podle § 30 Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. ve vzdálenosti 15 m od osy 
komunikace. 

V zastavěném území a zastavitelných plochách  je nutno dodržet základní minimální 
vzdálenost průčelí budov od okraje komunikací dle §25 Vyhl. 501/2006 Sb., s výjimkou budov 
ve stavebních prolukách řadové zástavby, a vzdálenosti minimálně 10m od osy místních 
obslužných komunikací, pokud to umožní místní podmínky.  

I/D.1.1.4. STATICKÁ DOPRAVA  

• Na území obce jsou územním plánem samostatně vymezeny stávající plochy statické dopravy: 
parkoviště u sportovního areálu a jižně od areálu zámku s parkem plocha se smíšenou 
dopravní funkcí, sloužící jako parkoviště i manipulační či skladová plocha, v jiných plochách je 
označeno menší parkoviště poblíž bytového domu a stávající skupina řadových garáž, která je 
začleněna do plochy smíšené obytné. 

• Nově se vymezuje plocha parkovišť v rámci reorganizace ploch v okolí stávající prodejny a 
autobusové zastávky, další zařízení se specifikují jen označením v jiných plochách:  veřejné 
parkoviště v ploše veřejného prostranství poblíž ulice Ke mlýnu a možnost umístění skupiny 
garáží v areálu bývalého statku, umístění označeno schematicky.  

Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní automobily, v zájmu 
splnění příslušných předpisů, je přípustné ve všech zastavěných a zastavitelných plochách, 
pokud nebudou mít nadměrný negativní dopad  na základní funkci plochy a budou sloužit 
převážně lokální potřebě. 

Pro uspokojování potřeb obyvatelstva při parkování a garážování u všech potenciálních 
zdrojů dopravy je nutno uvažovat parkovací a odstavná stání pro stupeň automobilizace 1:2,5. 

Všechna nová zařízení a stávající zařízení s významnou klidovou dopravou jsou povinná 
zajistit potřeby klidové dopravy vyplývající z bilancí dle ČSN 736110 na vlastních pozemcích 
nebo přímo v objektech.  Je nezbytné zajistit odpovídající počet parkovacích stání pro vozidla 
imobilních občanů 

I/D.1.1.5. HROMADNÁ DOPRAVA 

• Hromadná doprava osob v řešeném území je zajišťována v současné době linkovými autobusy: 

⇒ 780661  Prostějov – Dub nad Moravou – Přerov 

⇒ 920010  Přerov – Dub nad Moravou – Prostějov 

⇒ 920025  Přerov – Dluhonice – Citov – Krčmaň 
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 Stávající úroveň obslužnosti a kvalita spojení je dostačující, zejména s ohledem na 
blízkost Brodku u Přerova s dostupnou železniční dopravou i dalšími autobusovými linkami.  

V obci se nachází zastávka na stávajícím průjezdním úseku silnice III/4347 u obchodu 
v centru obce. Dostupnost zastávky je dobrá.   

V územním plánu se navrhuje vybudování obratiště linkových autobusů (od Císařova, 
které do obce zajíždějí a vracejí se) podle zpracovaného záměru, posun zálivu a přístřešek 
v posunuté poloze v blízkosti obchodu. 

AD I/D.1.2. DOPRAVA ŽELEZNI ČNÍ 

Železniční doprava není v  řešeném území zastoupena. Nejbližší železniční stanice je 
v Brodku u Přerova, vzdálená cca 1 5 km. 

V jižní části katastru je vymezena územní rezerva pro železniční trať vysokých rychlostí -  
koridor hlavní průběžné tratě a odbočky pro napojení tratě č. 270 v železniční stanici Brodek u 
Přerova.  

I/D.1.3. DOPRAVA LETECKÁ 

Letecká doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje.  

Do jižní části katastru zasahuje ochranné pásmo Letiště Přerov – kuželové plochy.  

I/D.1.4. DOPRAVA VODNÍ 

Vodní doprava není v  řešeném území zastoupena a její rozvoj se nenavrhuje. Územní 
rezerva pro ochranu koridoru vodní cesty Dunaj – Odra – Labe území obce nezasahuje,  
aktuální koridor prochází nejblíže cca 2,5 km východně od Citova, mezi obcemi Císařov a 
Rokytnice 

I/D.1.5. OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

I/D.1.5.1. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, ZEMĚDĚLSKÁ A LESNÍ DOPRAVA 

Cestní síť v krajině  umožňuje volný pohyb nemotorizovaných osob a většina z nich slouží 
pro zemědělskou dopravu. Pro ochranu základní sítě účelových komunikací významných pro 
zajištění prostupnosti území se územním plánem vymezují plochy veřejných prostranství. 

Takto je stabilizovaná stávající síť účelových komunikací, na některých z nich jsou 
navrženy drobné místní úpravy v napojení na silnici III/4347 jižně od obce:  

⇒ severnější v souvislosti s návrhem přeložky této silnice a napojením původní silnice na 
přeložku. 

⇒ jižnější v souvislosti s návrhem biokoridoru a pro lepší návaznost na účelovou komunikaci 
na území obce Císařov (vstřícné napojení).  

Územním plánem se nově vymezují: 

⇒ Účelová komunikace v záhumenní frontě Nové ulice – potvrzení realizované záhumenní 
cesty přístup k zadním částem pozemků (dosud evidovaná jako orná půda), 

⇒ Účelová komunikace podél Broděnky doplňující chybějící úsek propojení do k.ú. Brodek u 
Přerova.  

⇒ Potvrzení trasy používané účelové komunikace podél lesíka Klčí (v KN je jako komunikace 
evidovaná trasa přes les, která však v terénu není patrná.Navržené řešení je výhodnější 
vůči ÚSES) 

• Další účelové komunikace v plochách zemědělských, přírodních a krajinných smíšených jsou 
součástí těchto ploch a dále budou vymezeny v komplexní pozemkové úpravě (KPÚ). V případě 
vyčleňování nových pozemků v rámci KPÚ nutno zajistit přístupy na tyto jednotlivé pozemky 
zejména rozvětvením sítě stávajících účelových komunikací, s minimalizací nových vjezdů na 
silnice.  
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I/D.1.5.2. DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ 

Rovinatá krajina poskytuje dobré možnosti především pro cykloturistiku. Přes obec jsou 
po silnicích III, třídy vedeny dvě značené cyklotrasy č. 5042 a 6049, které se v centru obce 
křižují a obec napojují na systém hlavních cyklotras - Moravskou cyklotrasu a budovanou 
cyklostezku Bečva. Jsou vyznačeny ve výkrese širších vztahů. 

Cyklistika je však ke ve značné míře využívána i pro běžný pohyb obyvatel, do práce a 
škol Pro zlepšení bezpečnosti a komfortu cyklistů ve směru do Brodku u Přerova slouží 
cyklostezka vedená souběžně se silnicí III/4347, mimo zástavbu obcí na samostatném tělese. 
území zejména v Brodku u Přerova.  

Pro pohyb pěších, cyklistů a hipoturistiku je možno využívat síť stávajících i navrhovaných 
zemědělských a lesních účelových komunikací, po kterých jsou či mohou být vedeny 
cykloturistické trasy mikroregionálního významu (doporučené trasy dle cykloturistických map) 
Jsou také vyznačeny ve výkrese širších vztahů. Kvalita jejich povrchů je rozdílná, většinou se 
jedná o nezpevněné komunikace a  tak některé úseky mohou být sezónně obtížněji schůdné.  

Kromě výše uvedených účelových komunikací územní plán navrhuje samostatné 
nemotoristické komunikace, příp. komunikace přednostně určené pro pěší a cyklisty. 

⇒ Krátká cyklostezka po pravém břehu Morávky vedená lesem „Ostrov“ od silnice do Věrovan 
ke sportovnímu areálu (tj. trasa, která se vyhýbá stísněnému profilu silnice). Může být 
současně využitelná  jako oprávněný prostor pro správu  toku. 

⇒ Samostatné pěší trasy v ploše veřejného prostranství v těžišti obce, specifikované v zájmu 
hájení optimální trasy. 

⇒ Rozšíření pozemku silnice ve stísněném uličním profilu jižně od kulturního domu o části 
stavebních pozemků přesahujících uliční čáru v případě přestavby domů na těchto 
pozemcích, sloužící zejména pro zlepšení podmínek pro pěší. 

• Další chodníky a pěší trasy, které nejsou v územním plánu specifikovány, budou budovány jako 
součást ploch veřejných prostranství společně se silnicí a místními komunikacemi a podle 
potřeby i v plochách s jiným způsobem využití (např. plochy bydlení, občanského vybavení, 
sídelní zeleně, plochy smíšené obytné a dalších) dle podmínek pro využití ploch a dle 
následných stupňů územní přípravy v těchto plochách.   
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AD I/D.2. KONCEPCE TAD I/D.2. KONCEPCE TAD I/D.2. KONCEPCE TAD I/D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTECHNICKÉ INFRASTRUKTECHNICKÉ INFRASTRUKTECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   URY   URY   URY       

AD I/D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

I/D.2.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

SOUČASNÝ STAV 

V obci Citov je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
Přerov. Vodovod je zaokruhován přes Brodek u Přerova, Citov, Císařov a  celá vodárenská 
soustava je napojena na úpravnu vody Brodek u Přerova a vodojem Čekyně, odkud je 
zásobována gravitačním řadem. Přiváděcí řad z PVC DN 200 je napojen na vodovod v Brodku 
u Přerova. Obec Císařov je propojena s vodovodem v Citově řadem DN 100, který je veden 
podél silnice III/4347.   

Rozvodná vodovodní potrubí jsou vybudována z PVC, DN 100 (DN 80 - krátké koncové 
větve). Řady jsou většinou vedeny v chodnících a zelených pásech, v některých případech ale i 
na soukromých pozemcích. 

Výstavba vodovodu byla dokončena kolem roku 1985 a do současné doby nejsou se 
zásobováním vodou problémy. Vzhledem k zaokruhování vodovodu přes Brodek, Citov, 
Císařov a přímé napojení na gravitační řad DN 400 z vodojemu Čekyně je systém zásobování 
poměrně dobře zabezpečen. 

VÝPOČET POTŘEBY VODY 

Vzhledem k tomu, že návrh vodovodní sítě je proveden podle původních hodnot (Qobyv. = 
470 obyv. x 200 l/os.d =94 m3/d) se započtením spotřeb na občanskou a technickou 
vybavenost, koupaliště a provoz živočišné výroby (v současnosti zrušené) v ZD, je jeho 
kapacita dostačující. 

Původní parametry jsou následující: Qp = 6,06 l/s 

      Qm = 6,66 l/s 

      Qh = 8,1  l/s 

Tato potřeba vody v současných podmínkách – při snížení předpokládané spotřeby vody 
na 110 l/os (dle PRVKOK)  vyhovuje jak pro současný počet obyvatel (523 – což je stav 
předpokládaný ke konci návrhového období původního ÚPNO k r. 2015), tak poskytuje i 
dostatečnou rezervu pro další přiměřené zvyšování počtu obyvatel, pro které územní plán 
vytváří podmínky (PRVOK předpokládá 530 obyvatel).   

NÁVRH ŘEŠENÍ  

Současný systém zásobování obce vodou je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna.  Územním plánem se vymezují nové trasy vodovodu pro zastavitelné plochy, které 
nejsou situovány při stávajících trasách vodovodu: Z.01.BI, Z.06.BI, Z.07.BI, Z.08.BI, Z.15.VD, 
Z.16.VD. Tyto nové trasy budou vedeny v plochách veřejných prostranství stabilizovaných nebo 
navržených pro obsluhu uvedených ploch. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE DLE PRVKOK 

Navrhuje se dovozem vody cisternami, případně dovozem balené vody. Minimální 
množství vody v době krizového zásobování pro obec je stanoveno na první dva dny 3 m3/den a 
na další dny je to 9 m3/den. 

I/D.2.1.2. ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU: 

• Vodovod je dimenzován a nové trasy je nutno navrhovat současně i jako vodovod požární, 
doplňkově je možné také čerpání vody pro požární účely z náhonu případně i z koupaliště.   

• Stávající místní zdroje (studny), které nebudou vyhovovat jako zdroje pitné vody, je možno 
využívat jako zdroje užitkové vody. 

AD I/D.2.2. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.   
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SOUČASNÝ STAV 

Obec má stávající jednotnou kanalizační síť , která ale není opatřena čistírnou odpadních 
vod. Je zaústěna do recipientu Morávky. Slouží tak k odvedení srážkových vod a odpadních 
vod z nemovitostí, vyčištěných v domovních ČOV případně předčištěných v septicích, část 
nemovitostí má jímky na vyvážení. Kanalizace byla vybudována v letech 1972 – 1974, je 
z betonových a železobetonových trub DN 300 – 800 trasovaných převážně v krajnicích.  

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

V obci je nutné doplnění kanalizačního systému tak, aby všechny odpadní vody byly 
napojeny na čistírnu odpadních vod. Pro řešení bylo, vzhledem ke složitým poměrům 
spádovým, prostorovým i majetkoprávním, zpracováno postupně několik dokumentací.  

V rámci rozpracování dokumentace pro stavební povolení, která je podkladem pro územní 
plán (řešeno Změnou č.1 ÚPNO Citov) bylo nalezeno řešení schůdné z hlediska technických i 
majetkoprávních podmínek. Jeho principem je využití podtlakové splaškové kanalizace a využití 
stávajících stok jen jako dešťové kanalizace. Tam, kde to umožňují spádové a prostorové 
poměry, budou nové podtlakové stoky vedeny v ulicích (v souběhu se stávajícími stokami) 
V lokalitách, kde by bylo obtížné vedení stok stísněným profilem silnice III/4347 mezi zámkem a 
kostelem a kde by bylo obtížné napojení nemovitosti na stoky v ulici, jsou podtlakové splaškové 
stoky vedeny přes pozemky soukromých nemovitostí na základě dohody s vlastníky těchto 
nemovitostí. Ochrana koridorů těchto stok a jejich přístupnost je zajištěna smluvně. Součástí 
systému jsou dva výtlaky přes vodoteče v koncových úsecích na severním a jižním okraji obce.  

Systém navržený uvedenou dokumentací je doplněn o další stoky podtlakové kanalizace 
pro odkanalizování ploch navržených územním plánem.  

Dále se navrhují dešťová stoka či žlab (v závislosti na podrobnějším prověření spádových 
poměrů) na jižním okraji zástavby a dešťová stoka ze zastavitelných ploch Z.06.BI, Z.07.BI, 
Z.08.BI vyústěná do Broděnky. 

Umístění stok může být v případě potřeby korigováno uvnitř dotčených parcel s ohledem 
na podrobné zjištění skutečné polohy přilehlých tras technické infrastruktury, zejména 
vodovodů. Při realizaci stok uvnitř koridoru pro případnou realizaci staveb protipovodňové 
ochrany obce je nutno stoky umístit tak, aby jejich umístění nevyloučilo možnost případné 
budoucí realizace protipovodňové ochrany aspoň formou zídky či mobilního ohrazení. 

• Zásady hospodaření s dešťovými vodami: Při realizaci stavebních celků je  nutno umožnit 
vsakování dešťových vod do terénu a využití vody na pozemcích, přebytečné vody odvádět 
stávající i navrženou dešťovou kanalizací do místních vodotečí.  

• Do doby výstavby ČOV je přípustné vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze při 
splnění max. limitů znečištění. Na stávající kanalizační stoky, které mají vyústění do 
povrchových vod mohou být napojovány pouze přípojky s dešťovou vodou nebo přípojky 
z předčišťujících zařízení (domovní ČOV) v kvalitě stanovené kanalizačním řádem veřejné 
kanalizace.  

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

Čistírna odpadních vod, která je dimenzovaná a bude sloužit jen pro potřeby obce Citov, j 
Je navržena na pravém břehu Morávky u silnice III/43515 do Věrovan. Vyčištěné odpadní vody 
budou odváděny do Morávky stokou vedenou podél silnice souběžně s přívodní stokou do 
ČOV, v navržené ploše veřejného prostranství.  
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AD I/D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Jedná se o menší obec zastavěnou vesnickou zástavbou s poměrně vysokým podílem 
novějších domů. Výpočtová zimní venkovní teplota pro danou oblast činí -15oC, otopné období 
trvá 231 dní, průměrná zimní výpočtová teplota činí +3,9oC. 

Veškeré tepelné zdroje v obci  spadají dle zákona č.309/91 Sb. O ochraně ovzduší před 
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) do kategorie „malé zdroje znečišťování“, tj. zdroje 
menší jak 200 kW. V obci se nenacházejí větší zdroje tepla (nad 50kW). Většina domů je 
vytápěna kotli ústředního vytápění a lokálními topidly. Obec je plynofikována,  zdroje tepla na 
tuhá paliva jsou postupně nahrazovány zejména zařízením spalujícími zemní plyn. 

• Územním plánem se nevymezují nové střední či velké tepelné zdroje, zásobování teplem bude 
nadále řešeno jako individuální, s použitím médií zemní plyn, pevná paliva, elektřina, 
obnovitelné zdroje a jejich kombinací (viz níže).  

• Je stanovena přípustnost výstavby pouze takových nových tepelných zdrojů a pouze takových 
úprav stávajících tepelných zdrojů, které nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší.   

Ke zlepšení ekologických parametrů (snížení koncentrací škodlivin) je možné použít tato 
řešení , nebo jejich kombinace: 

• Kvalitní plynový kotel splňující podmínky z hlediska úletů NOX., Z hlediska spotřeby je 
nejvýhodnější kondenzační kotel. Otopný systém bude osazen ekvitermní regulací (je vhodné 
pro všechny zdroje) 

• Použití kvalitního uhlí – koks, černé uhlí, hnědé uhlí. U rodinných domů je vhodné instalovat  
akumulační nádoby o objemu cca 2000l (vyšší komfort, při nabíjení akumulační nádoby kotle 
pracuje v optimálním režimu, jsou tedy nižší úlety škodlivin) 

• Použití kotlů na spalování biomasy (převážně dřeva), nejlépe v kombinaci s akumulačními 
nádržemi   cca 2000l na běžný RD 

• Vytápění přímotopnými elektrickými přímotopnými panely, případně hybridními panely (vhodné 
především pro novostavby) 

• Vytápění pomocí tepelných čerpadel v kombinaci s elektrokotlem (ústřední vytápění) 

• Vytápění elektrické akumulační 

• Spalovaní lehkých topných olejů 

• Solární vytápění, ohřev TUV (v kombinaci s jiným zdrojem) 

Vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, je předpokladem  plynofikace cca 70 - 80% 
všech zdrojů tepla, 20 - 30% zdroj bude využívat jiná média, viz předcházející popis. Využití 
vytápění elektrickým proudem se navrhuje limitovat do 10% zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, je předpokladem  80-90% plynofikace všech 
zdrojů tepla. Využití vytápění elektrickým proudem se doporučuje okrajově, do 10% zdrojů. 

AD I/D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY - SOUČASNÝ STAV 

Jižní částí katastru obce procházejí dvě vedení VTL plynovodu DN 500 Trnávka – 
Klopotovice a Klopotovice – Rokytnice. 

VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY - NÁVRH 

Vysokotlaké plynovody jsou dotčeny návrhem přeložky silnice III/4347. Řešení kolize 
navržené přeložky s VTL plynovody územní plán neuvádí, bude součástí následných stupňů 
územní přípravy stavby přeložky silnice. VTL plynovody jsou dotčeny také územní rezervou pro 
ochranu koridoru železniční tratě vysokých rychlostí.  
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DISTRIBUČNÍ SÍŤ - SOUČASNÝ STAV 

Celá obec je zásobována z distribuční středotlaké plynovodní sítě napojené na regulační 
stanici VTL/ STL 400/21- 440, která umístěna na jižním okraji obce.  Regulační stanice je 
napojena vysokotlakou přípojkou DN 100 z VTL plynovodu DN 500 Trnávka – Klopotovice. 

DISTRIBUČNÍ SÍŤ - NÁVRH 

Územním plánem se vymezují nové rozvody STL plynovodu pro zastavitelné plochy a 
plochy přestavby v severní části obce, které nejsou situovány při stávajících trasách plynovodu. 
Tyto rozvody budou napojené na stávající síť a vedené v plochách veřejných prostranství 
vymezených v územním plánu případně dále v následných stupních územní přípravy uvnitř 
zastavitelných ploch. 

Dimenze rozvodů bude nutné navrhnout na základě přepočtu sítě, podle potřeby  posoudit 
stávající rezervy v kapacitě regulační stanice a rozvodných řadů a v případě potřeby dohodnout 
se správcem sítě možnost zvýšení odběru. Plynofikace zastavitelných ploch výroby mezi 
areálem bývalého statku a navrženou přeložkou silnice III/4347 bude upřesněna až v případě, 
kdy by se její příprava stala aktuální.  

Lze předpokládat plnou plynofikaci u cca 70 -90% objektů, u zbývající využití plynu pro 
vaření a ohřev teplé užitkové vody. 

AD I/D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

I/D.2.4.1. ELEKTROROZVODY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

VEDENÍ VN 

Obec Citov je zásobována z linky VN 22 kV č.1 vycházející z  rozvodny  110/22  kV  Prosenice 
do rozvodny Olomouc - Hodolany. Katastrem obce rovněž prochází vedení VN č.12. Stávající 
transformační stanice jsou vesměs stožárového provedení a jsou na  napájecí linku připojeny  
krátkými odbočkami venkovním vedením. Vedení i trafostanice jsou územním plánem respektovány, 
případná kabelizace vedení VN je zřejmě záležitostí vzdálenějšího časového horizontu. 

TRAFOSTANICE 

V obci jsou respektovány stávající trafostanice a jejich ochranná pásma: 

⇒ PR  3488    beton dvousloup    160 kVA 
⇒ PR  3489     Žilina      250 kVA 
⇒ PR  3490    beton jednosloup    250 kVA 
⇒ PR  3491     beton jednosloup    250 kVA 

VÝKONOVÁ BILANCE SPOTŘEBY EL.ENERGIE: 

Počet obydlených  bytů 2001            170 + 15 (odhad) druhé bydlení  
Počet bytů k r. 2020    (190-200 + 15-20 druhé bydlení)               pro bilance celkem 220  

V obci je provedena plynofikace a proto se předpokládá předběžně následující procentní 
podíl jednotlivých stupňů  elektrizace  

⇒ Stupeň elektrizace A  1,7 kVA (elektřina pro osvětlení a drobné spotřebiče )  60 % 
⇒ Stupeň elektrizace B2  2,6 kVA (elektřina pro A, el. vaření a ohřev TUV )   30 % 
⇒ Stupeň elektrizace C1  10  kVA (elektřina pro B2, el. vytápění )    10 % 

Výpočet spotřeby el.energie: 

⇒ kategorie A         132 BJ x 1,7 kVA =              224,4 kVA 
⇒ kategorie B2       66 BJ x 2,6 kVA =              171,6 kVA 
⇒ kategorie C1       22 BJ x 10,0  kVA =              220 kVA 

Celkem do....................................................          616 kVA 

⇒ Potřeba energie pro občanské vybavení a drobné podnikání 30 %  =                  185 kVA 

Celkem do.................................................           801 kVA 
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Při využití transformátorů na 85% a účiníku 0,95 je celkový požadovaný výkon na straně 
distribučních trafostanic 1047 kVA. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při naplnění předpokládaného rozvoje obce instalovaný 
výkon transformoven mírně přesahuje stávající kapacitu a je potřeba provést osazení 
trafostanic většími  transformačními jednotkami, eventuálně v případě vysoké potřeby energie v 
zastavitelných plochách výroby řešit vybudováním samostatné velkoodběratelské trafostanice 
napojené na vedení VN v sousedství plochy. 

Přesná spotřeba elektrické energie bude určena v dalších projekčních stupních dle 
skutečného počtu bytů a vybavení domácností elektrickými spotřebiči. 

ROZVODY NN  

Rozvody NN v obci jsou řešeny převážně venkovním vedením, rozvody v nové 
zástavbě rodinných domů jsou kabelové. V prostoru navrhované nové výstavby budou rozvody 
NN kabelové. U rozvodů provedených venkovním vedením je nutno počítat s jejich postupnou 
rekonstrukcí.  

I/D.2.4.2. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

Veřejné osvětlení je v Nové zástavbě  řešeno   svítidly   umístěnými   převážně   na  
samostatných stožárech, jinde jsou  svítidla veřejného osvětlení umístěna na stožárech a 
střešnících sítě NN. 

Nově   řešené  osvětlení   bude  budováno   samostatnými  stožáry s výbojkovými svítidly 
a rozvodem  zemními kabely. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranná pásma energetických zařízení stanovená Zákonem č. 458/2000 Sb jsou limitem 
využití území. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti od krajních vodičů: 

⇒ Vedení budovaná     po 1.1. 1995      do 31.12.1994 

⇒ VN 22 kV nadzemní – vodiče bez izolace   7m       10m 

⇒ VN 22 kV nadzemní – vodiče s izolací základní  2m  

⇒ kabelové vedení do 110 kV     1m od krajního kabelu 

⇒ stožárová trafostanice 22 kV     7m od konstrukce 

AD I/D.2.4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE  

I/D.2.4.1.  DÁLKOVÉ KABELY: 

Katastrem obce neprocházejí dálkové kabely  (zakreslen je jen přívod telekomunikačního 
kabelu sítě O2 do obce)   

Územním plánem se nevymezují nová zařízení, nejsou známy požadavky na nové investice. 

I/D.2.4.2.  RADIORELÉOVÉ TRASY: 

V jižní části katastru bude respektována stávající radiová trasa provozovatele O2 Telefonica. 

I/D.2.4.3.  TELEFONIZACE: 

Územním plánem se nevymezují nová zařízení.  

Telefonní rozvody pevné sítě v obci jsou provedeny zemními kabely. Pro  nově navrženou 
zástavbu budou rovněž budovány pouze kabelové rozvody. Nová zástavba bude připojena na 
přístupové kabelové rozvody obce na základě požadavků jednotlivých investorů.   

V řešeném území nejsou základnové stanice operátorů sítí mobilních telefonů a 
v současnosti nejsou známy požadavky na jejich budování. 
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PŘÍJEM PROGRAMŮ ROZHLASU A TELEVIZE 

Pokrytí území rozhlasovým signálem veřejnoprávního vysílání v pásmu SV,  DV, VKV je 
vyhovující. Distribuci  TV signálu zajišťují vysílače: 

•  vysílač TV Brno - Kojál, pracující na 

⇒ 29 kanálu  -  ČT1 
⇒ 9 kanálu  -  NOVA 
⇒ 46 kanálu  -  ČT2 

• vysílač TV Nový Jičín - Veselský kopec, pracující na 

⇒  34 kanálu  -  ČT1 

• vysílač TV Jeseník - Praděd, pracující na  

⇒ 36 kanálu  -  ČT1 
⇒ 50 kanálu  -  ČT 2 
⇒ 53 kanálu  -  NOVA    

AD I/D.2.5.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY     

Nakládání s odpady se řídí Zákonem č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro období následujících 10 let byl zpracován a vyhlášen závazný 
dokument „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje“ (FITE, a.s. Ostrava, 2004, vyhlášen 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje 17. 9. 2004). Plán určuje principy předcházení vzniku odpadů, 
požadavky na využívání jednotlivých složek odpadů a na  ukládání odpadů na skládky. Z tohoto 
dokumentu nevyplývají pro území obce Citov konkrétní plošné požadavky pro řešení územního plánu. 

Nakládání s odpady na území obce se řídí obecně závaznou vyhláškou vydanou 
Zastupitelstvem obce Citov. Je a bude nadále řešeno svozem prováděným firmou (firmami) 
oprávněnou k nakládání s odpady mimo řešené území k dalšímu zpracování případně na 
k tomu určené skládky. Ukládání odpadů na území obce je nepřípustné. 

I/D.2.5. 1. KOMUNÁLNÍ ODPAD  

Zneškodňování tuhého komunálního odpadu je a bude nadále řešeno svozem 
prováděným firmou (firmami) oprávněnou k nakládání s odpady mimo řešené území k dalšímu 
zpracování případně na k tomu určené skládky. Na základě obecně závazné vyhlášky jsou na 
území obce stanovena stanoviště pro sběr a svoz odpadů: trvalé pro sběr separovaného 
odpadu a přechodná pro sběr nebezpečného a velkorozměrného odpadu. 

I/D.2.5. 2. STAVEBNÍ ODPAD  

Při stavebních pracích je nutno omezit potřebu ukládání mimo vlastní pozemek vyrovnanou 
bilancí materiálů. Zbývající odpad, který není možno uplatnit přímo na stavbě,  je a bude ukládán do 
velkoobjemových kontejnerů zajištěných smluvně a odvážen k recyklaci či jinému zneškodnění 
mimo území obce. Nadále se předpokládá možnost využívání kameniva z výkopů, po projednání 
s příslušnými orgány státní správy,  na úpravy polních cest příp. jiné stavební práce.  

I/D.2.5.3. SPECIFICKÉ ODPADY - ODPAD Z VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 

Nakládání se specifickým odpadem, tj. odpadem z výrobních činností a služeb zajišťují 
podnikatelé ve vlastní režii. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které při své 
činnosti produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se 
mohou na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem. 

I/D.2.5.4. ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Územním plánem se nevymezují plochy pro nakládání s odpady - na území obce nejsou 
situovány provozy na zpracování a zneškodnění odpadu ani skládky, bývalá skládka stavebního 
odpadu v lese poblíž mlýna je ukončena a prostor zrekultivován zpět na lesní pozemek. Plochy 
pro nová zařízení se nenavrhují. Malá lokální zařízení odpadového hospodářství (jako 
stanoviště sběrových nádob) je možno umisťovat v plochách veřejných prostranství či v jiných 
plochách v souladu s „Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 
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AD I/D.3. KONCEPCE OAD I/D.3. KONCEPCE OAD I/D.3. KONCEPCE OAD I/D.3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  BČANSKÉHO VYBAVENÍ  BČANSKÉHO VYBAVENÍ  BČANSKÉHO VYBAVENÍ      

SOUČASNÝ STAV 

V obci jsou uspokojeny potřeby základního občanského vybavení veřejné infrastruktury v  
rozsahu odpovídajícím velikosti obce. Tato zařízení jsou soustředěna v širším centrálním 
prostoru zahrnujícím trasu od hlavní křižovatky po jižní okraj obce s areálem zámku s parkem a 
s rozlehlým sportovním areálem.  

V ostatních případech je nutno využívat zařízení v bývalé střediskové obci – Městysi 
Brodek u Přerova (základní školství, zdravotnictví, pošta, širší sortiment prodejen a služeb) 

Územním plánem se vymezují tyto plochy ob čanského vybavení:  

Plochy stabilizované:   

⇒ 01.OV  Zámek č.p.1 – obecní úřad, obřadní síň, mateřská škola, knihovna, sklípek 

⇒ 02. OV  Objekt kulturně společenského vybavení na okraji zámeckého parku 

⇒ 03.OV  Kulturní dům 

⇒ 04.OV  Farní kostel Sv. Jiří 

⇒ 05.OV  Hřbitov 

⇒ 35.OV  Bývalý vodní mlýn - areál Mysliveckého sdružení Citov 

⇒ 07.OS  Víceúčelové sportoviště  v centru 

⇒ 06.OS  Sportovní areál v jižní části obce naproti zámku. Na okraji plochy, podél Morávky se 
územním plánem vyčleňuje plocha pro vedení stezky pro pěší a cyklisty ke vstupu do 
areálu. 

Plochy p řestavby: 
⇒ P.01.OS  Plocha pro t ělovýchovu a sport - plocha pro rozšíření víceúčelového 

sportoviště o dětské hřiště a rekreační  plochu s modelací terénu. 

• Další zařízení občanského vybavení jsou umístěna a lze je provozovat a nově zřizovat i 
v plochách s jiným způsobem využití dle stanovených „Podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ (plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování).  

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  – OV 

VEŘEJNÁ SPRÁVA  

• Obecní ú řad:  

se společenským prostorem (obřadní síň – kapacita 30 osob) a sklípkem se nachází  
v budově zámku. Problematický je bariérový vstup do OÚ v boční frontě budovy. V zámku je i 
obecní byt 

K zámeckému areálu patří i objekt bývalých koníren, který po rekonstrukci bude využíván 
pro kulturně společenské zařízení obce. 

• Provozní plochy a objekt OÚ : situovaný v záhumenní frontě ul. Brodecké, slouží jako sklad, 
shromaždiště specifických odpadů. Vzhledem k dobré možnosti nerušivého přístupu tento stav 
vyhovuje. 

• Hasičská zbrojnice: samostatný objekt v řadové zástavbě  ulice ke mlýnu, 1 auto 

MIMO OBEC: 

• Pošta: pro obec slouží pošta v Brodku u Přerova  

• Stavební ú řad, úřad obce s rozší řenou p ůsobností : tyto funkce zajišťuje Magistrát města 
Přerova 
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ŠKOLSTVÍ   

• Mateřská škola : v objektu zámku, přístupná hlavním – čelním vstupem, vyhovující, dobře 
vybavená, s dostatečnou kapacitou pro spíše snižující se počet zájemců. Hřiště MŠ je zahrnuto 
do komplexní rekonstrukce zámeckého parku (odděleně od budovy). Kapacita 25 dětí. 

• Jiné školní zařízení v obci v současnosti není (malotřídní škola v Citově byla zrušena v r. 1980, 
v budově bývalé školy je kulturní dům), plná základní škola je v Brodku u Přerova, v přijatelné 
dojížďkové (i docházkové) vzdálenosti. Z aktuální demografické struktury lze odvodit cca 45 - 
50 dětí ve školním věku 6 – 14 let resp. cca 25 dětí pro případnou malotřídní školu 1. stupně. 
ročník. Úvahy o případném zřízení malotřídní školy v současnosti nejsou aktuální 

ZDRAVOTNICTVÍ 

• Zdravotnické zařízení v obci není,  nevyvolává ani územní nárok. Základní ordinace jsou 
v Brodku u Přerova, vyšší vybavení dostupné v Olomouci a v Přerově  

SOCIÁLNÍ PÉČE 

• Obecní bytový d ům: byl vybudován v centru obce na místě bývalého hostince, zejména pro 
občany, kteří nebyli schopni obnovit vlastní domy zničené po povodni v r. 1997. V domě je 9 
bytů včetně bezbariérových sloužících zejména jako sociální. To umožní setrvat v obci i starým 
občanům, kteří nemají možnost zajištění sociální péče v rodinách.  

KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST 

• Kulturní za řízení se sálem , v bývalé škole, využívá se pro zasedání zastupitelstva, veřejné 
akce,  plesy, výstavy, zájmové  činnosti, možné upravit i prostor pro cvičení.  Je žádoucí  
architektonická úprava přístavku vstupní části. Kapacita: 90 m2, 100 – 120 osob 

• Bývalý mlýn:  areál je využíván jako společenský a hospodářský areál mysliveckého sdružení i 
pro jiné větší společenské akce včetně plesů . Kapacita 150 – 200 osob. 

• další kulturní akce (zejména diskotéky, taneční zábavy aj). se sezónně konají i ve sportovním 
areálu naproti zámku. Pro omezení zasažení okolní zástavby hlukem je žádoucí provést 
dispoziční a organizační úpravy v areálu (objektech) 

• Veřejná knihovna: v objektu zámku  

• Areál Českého zahrádká řského svazu  s klubovnou– v ulici Ke mlýnu za hasičskou zbrojnicí 

• Fara: klub křesťanské mládeže 

CÍRKVE 

• Farní kostel Sv. Ji ří tvoří dominantu centra obce i z dálkových pohledů. Fara na protější straně 
ulice patří rovněž k výrazným stavbám. 

HŘBITOV: 

• Tvoří  spolu s kostelem,  který obklopuje, výrazně dominantní celek. Navržená směrová korekce 
úseku silnice z Císařova může uvolnit další prostor pro dotvoření předpolí kostela se hřbitovem 
odpovídající významu areálu. 

KOMERČNÍ VYBAVENÍ – OK 
Samostatné plochy komerčního vybavení vymezeny nejsou. Prostorově významný je objekt a 

areál prodejny  (bývalé nákupní středisko Jednoty, 90 m2 prodejní plochy) poblíž hlavní křižovatky. 
Objekt je územním plán začleňuje do plochy přestavby funkce smíšené obytné, v zájmu umožnit 
využití objektu také pro bydlení (nástavba podkroví případně další stavební úpravy) – z toho důvodu 
je nutno vymezit odpovídající pozemek sloužící pro potřeby bydlení (severně od prodejny). V části 
vymezené plochy směrem ke sportovišti je žádoucí  dostavba dalšího menšího objektu vybavení dle 
potřeby (nejspíše menší gastronomické zařízení využitelné i pro sportovní areál), dostavba je 
významná zejména z kompozičních důvodů – „ucelení“ prostoru. 

Četná další zařízení jsou začleněna do ploch bydlení a smíšených obytných. Významnější 
zařízení v době zpracování územního plánu: pohostinství (50 osob), výkup ovoce a zeleniny, 
prodejna potravin, četné služby – stolařství, kamenictví, pokrývačská a klempířská dílna, 
elektromontážní práce, autoopravny, kadeřnictví a jiné.  
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VYBAVENÍ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT – OS 

Plochy jsou určeny pro  sportovní a sportovně rekreační i víceúčelová zařízení všeho 
druhu. V obci jsou významné dva areály – rozlehlý sportovní areál v jižní části obce naproti 
zámku a sportovně rekreační areál v centru u hlavní křižovatky, kde v současnosti probíhají 
rozsáhlé  práce na jeho rekonstrukci a vybavení.  

SOUČASNÝ STAV, NÁVRH:    

• Sportovní areál s koupališt ěm 

⇒ Koupaliště: bazén 50 x 25m,  dětský bazén. V současnosti mimo provoz, dříve návštěvnost 
600 – 2000 osob denně 

⇒ fotbalové hřiště 

⇒ tenis – 2 kurty a stěna 

⇒ malý kurt (volejbal) 

⇒ objekt šaten a vybavení, občerstvení, možnost  pořádání kulturních akcí 

⇒ tábořiště  

Záměry a potřebná opatření:  

⇒ Rekonstrukce koupaliště - bazénů, nová úpravna vody případně další vybavení 

⇒ Nová úpravna vody, z původní u kurtů vytvořit zázemí pro tenis 

⇒ Zlepšení přístupu (mimo úzký profil silnice) - pěší a cyklistická stezka podél Morávky 
s mírným posunem tenis. kurtů (současně s jejich rekonstrukcí) 

⇒ Dispoziční a organizační úpravy na objektech  využívaných pro kulturní produkce vedoucí 
k omezení hlučnosti vůči okolní obytné zástavbě 

⇒ Možnost doplnění dalšího vybavení v rámci údržby sportovišť v areálu (tenis. kurty, 
fotbalové hřiště, tábořiště aj.) podle možností provozovatele  

⇒ Ozelenění břehů Morávky u parkoviště 

• Sportovn ě rekreační areál v centru   

Probíhá dostavba a přestavba na víceúčelové sportoviště s dětským hřištěm 

⇒ Víceúčelová sportovní plocha (vč. sezónním využitím jako ledová plocha) 

⇒ Objekt šaten (rozšíření a přestavba stávajícího objektu) 

⇒ Dětské hřiště 

⇒ V navazující ploše veřejného prostranství plocha s modelací terénu 

AD I/D.4. KONCEPCE VAD I/D.4. KONCEPCE VAD I/D.4. KONCEPCE VAD I/D.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVEŘEJNÝCH PROSTRANSTVEŘEJNÝCH PROSTRANSTVEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  Í  Í  Í      

Veřejná prostranství tvoří kostru urbanistické struktury obce - slouží pro shromažďování a 
pobyt obyvatel, pro obsluhu ploch s rozdílným způsobem využití, dopravu místního významu, a 
pro optimální umístění technické infrastruktury místního významu, pokud není umístěna v 
plochách s jiným způsobem využití. V krajině pak představují základní kostru zajišťující 
prostupnost krajiny. 

PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ 

• V územním plánu jsou vymezena veřejná prostranství „PV“ – s převahou zpevněných ploch a 
„PZ“ z převahou nezpevněných ploch. 

• Síť veřejných prostranství „PV“ v zastavěném území je v základní struktuře stabilizovaná.  

• V územním plánu se v případě některých prostorů vymezují nové plochy (- vesměs plochy 
přestavby) související s touto stabilizovanou kostrou:  

⇒ Plochy veřejných prostranství, kterými se potvrzuje skutečný stav dosud neevidovaný 
v katastru nemovitostí (jeden z přístupů do areálu zámeckého parku P.07.PV, záhumenní 
cesta Z.03.PV, rozšířené prostranství v průchodu z ulice Ke mlýnu k Morávce, travnatá 
plocha podél komunikace od bývalého mlýna k zahrádkářské osadě P.25.PV 
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⇒ Plochy pro zajištění minimálních parametrů případně zkvalitnění uspořádání stávajících 
veřejných prostranství. Jedná se zejména o zajištění aspoň minimálních parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ulicí Ke mlýnu a hlavních přístupových uličkách 
do ní z obou stran. V případě plochy P.10.PV se jedná začlenění malé plochy ZPF- dvou 
malých zahrádek u silnice do jinak celistvé plochy veřejného prostranství.  (Plocha pro 
zlepšení podmínek ve stísněném profilu silnice jižně od kulturního domu je začleněna do 
ploch silniční dopravy) 

• Směrová korekce zaústění silnice III/43515 do centrální křižovatky umožní rozšířit 
stabilizovanou plochu veřejného prostranství před areálem kostela se hřbitovem a tím zlepšit 
uspořádání tohoto  prostoru (včetně vegetačních úprav) způsobem odpovídajícím jeho významu  
jako vstupní části do jednoho z dominantních areálů, i aspoň částečné oddělení pietní funkce 
od rušných komunikací. 

• Nově se vymezují plochy veřejných prostranství související s návrhem ploch změn - 
zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení, ploch smíšených obytných i jiných: P.05.PV 
pro páteřní komunikaci pro plochy bydlení v severním sektoru obce,  Z.14.PV a Z.11.PV pro 
obsluhu ploch výroby v areálu bývalého statku a přilehlých zastavitelných ploch.  Zčásti a 
v dalších případech se jedná o rozšíření stávajících veřejných prostranství na obvodu ploch 
změn situovaných u stávajících komunikací, ve kterých budou umístěny místní obslužné 
komunikace, chodníky a technická infrastruktura. V územním plánu nejsou specifikovány 
případné další plochy veřejných prostranství uvnitř zastavitelných ploch, ty budou podle potřeby 
a možností řešení majetkoprávních vztahů vymezeny až v rámci následných stupňů přípravy 
území (plochy Z.06.BI, Z.08.BI) 

• Jako plochy „PZ“ stabilizované jsou vymezeny zejména plochy v těžišti obce – stávající travnatá 
plocha s dřevinami a pěšími trasami, mimo vymezené sportoviště a rozšířenou plochu smíšenou 
obytnou ve vazbě na stávající prodejnu a mimo plochu navrhované točny autobusů a hlavní pěší 
prostranství podél silnice.  

Do této plochy veřejného prostranství mohou přesahovat volněji koncipované, otevřené 
součásti sportovně rekreačního komplexu navazující na vymezené plochy sportu a rekreace,  
např.  plochy s modelací terénu doplněné vegetačními úpravami. Základní zásady koncepce 
zeleně jsou uvedeny v kap. I/C4. 

• Nově se vymezuje plocha Z.12.PZ pro ochranu navržených stok kanalizace do a z čistírny 
odpadních vod (předpoklad zatravněné plochy)  

• Zásady pro vegetační úpravy v plochách veřejných prostranství jsou uvedeny v kap. I/C.4. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V KRAJINĚ 

Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky základní kostry stávající cestní 
sítě v krajině sloužící k zajištění prostupnosti krajiny včetně propojení okolních obcí mimo 
silniční síť  a nové plochy doplňující tuto síť. 

Územním plánem se nov ě vymezují:  

⇒ Plocha veřejného prostranství pro cyklistickou a pěší trasu lesem podél Morávky ke 
sportovnímu areálu. Tato trasa umožní přístup ke sportovnímu areálu mimo nejvíce 
stísněný a v současnosti nebezpečný úsek podél silnice III/4347 od kostela ke sportovnímu 
areálu. Současně může sloužit pro správu toku, který je zde z levého břehu nepřístupný. 

⇒ Dvě plochy veřejných prostranství pro nová napojení dvou účelových komunikací na silnici 
III/4347 v jižní části území – severnější v souvislosti s návrhem přeložky této silnice, jižnější 
v souvislosti s návrhem biokoridoru a pro lepší návaznost na účelovou komunikaci na území 
obce Císařov (vstřícné napojení).  

⇒ Plocha veřejného prostranství pro účelovou komunikací s možností vedení cyklotrasy podél 
Broděnky, doplňující chybějící úsek propojení do k.ú. Brodek u Přerova.  
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AD I/D.5. NÁVRH ŘEŠEAD I/D.5. NÁVRH ŘEŠEAD I/D.5. NÁVRH ŘEŠEAD I/D.5. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍNÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍNÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍNÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY OCHRANY OCHRANY OCHRANY    

Včetně požadavků dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. vydané na základě Zákona č. 
239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému, kde se požaduje v rozsahu předaných 
podkladů zapracování následujících okruhů do ÚPD. 

a) ochrany území p řed průchodem pr ůlomové vlny vzniklé  zvláštní povodní:  

⇒ Za současného stavu v území se nepředpokládá vznik podmínek pro průchod  průlomové 
vlny. Na tocích nad obcí nejsou vybudována vodní díla. Komplex hráze protipovodňové 
ochrany obce musí být navržen se zabezpečením proti vzniku takových situací.  

⇒ Ve stanoveném záplavovém území Q100 VVT Morava a VVT Bečva je situovaná většina 
katastru obce, ale jen menší část zastavěného území. V záplavovém území se nenavrhují 
zastavitelné plochy bydlení a smíšené obytné., ani největší plochy přestavby ve funkci 
bydlení. V zástavbě obce jsou stanoveny stavebně technické požadavky na řešení staveb 
v záplavovém území (minimální kóta osazení obytných místností a čistírny odpadních vod, 
požadavky na odolnost konstrukcí proti působení vody včetně vztlaku vody, pod stanovenou 
kótou omezení skladování materiálů a omezení činností představujících potenciální zdroj 
ohrožení obyvatelstva, zástavby i vodních zdrojů v případě záplavy, výskytu zabudovaných 
cenných a důležitých zařízení) a stavebně technické řešení staveb technické infrastruktury, 
které zajistí funkčnost i v případě záplavy. Způsob využití ploch v záplavovém území musí 
respektovat požadavky vodoprávního úřadu pro zástavbu v záplavovém území.   

b) zóny havarijního plánování:  

V řešeném území nejsou vyhlášeny zóny havarijního plánování ani do území obce Citov 
nezasahují. 

c) ukrytí obyvatelstva v d ůsledku mimo řádné události:  

1. OBYVATELSTVO 

Územní plán se zabývá možností ukrytí civilního obyvatelstva na území obce Citov pro 
návrhový počet obyvatel. Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2015.  Pro 
stávající obyvatelstvo má být zpracován plán ukrytí, který má být uložen na obecním úřadě. Ten 
byl v obci zpracován před r. 1989 a je na OÚ archivován. Přednostně má být zajištěn úkryt dětí 
ve školských zařízeních (tj.zde MŠ). 

počet obyvatel výchozí (2001( 2009           504/  523  
předpokládaný počet obyvatel 2020.                     530 - 540  

Pro výpočet plochy potřebné pro ukrytí obyvatelstva se uvažuje:  

a/  pro individuální  úkryty   -  1,5 m2 na osobu   
b/   pro stálé tlakově odolné úkryty   -  0,5 m2  /  na 1 osobu 
pro matky s malými dětmi (10% obyvatelstva)  1,0 m2 na 1 osobu. 

Z přiložené tabulky vyplývá výměra ploch potřebná pro ukrytí předpokládaného počtu 
obyvatel ke konci návrhového období (520 obyvatel ): 780 m2 jako IÚ (individuální úkryt), příp. 
286 m2 jako STOÚ (stálý tlakově odolný úkryt) 

Možnosti ukrytí ve stávajících objektech hromadného  charakteru  (mimo RD – tj. 
vybavenosti apod.) - informace obecního úřadu 

zámek – plné podsklepení 
sportovní areál - koupaliště   1/2 objektu 
kulturní dům 
bývalý mlýn – areál mysliveckého sdružení 
vinný sklep  
rodinné domy – v části staré zástavby většinou částečné podsklepení, novější 
domy mají suterény jen mírně zapuštěné do terénu 

350 - 400m2 
150 - 200m2 
10 m2 
10 m2 
40 – 50 m2 
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Přiložená tabulka uvádí rovněž orientační výměry ploch potřebných pro ukrytí civilního 
obyvatelstva v jednotlivých  zastavitelných plochách bydlení a smíšených obytných a to podle 
obou výše uvedených směrnic (IÚ, STOÚ)  Návrhový počet obyvatel nepředstavuje plnou 
kapacitu území dle urbanistického návrhu (ta je vyšší o nezbytnou rezervu a další nabídku ploch), 
ale stav předpokládaný demografickou projekcí, tedy s naplněním určitého procenta výše 
uvedených možností rozvoje. V současnosti nelze stanovit, jak se bude výstavba v jednotlivých 
navržených plochách rozvíjet. Údaje o maximálních kapacitách v jednotlivých navržených 
plochách nemohou sloužit pro stanovení celkové potřeby ploch v obci, měly by  však být 
zohledněny  při stanovení potřeb v případě  vyjasnění skutečného vývoje v té které lokalitě.  

Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o individuální zástavbu, měly by se potřeby 
úkrytu uskutečnit v jednotlivých rodinných domech formou podsklepení. Nejvýhodnější varianta 
je plné zapuštění, nejméně však s úrovní podlahy min. 1,7 m pod terénem. To je však 
v terénních podmínkách obce jistý problém a technicky náročnější. (vysoká hladina spodní 
vody, poloha části zástavby v inundaci). Tyto úkryty by měly mít zajištěnu funkčnost i pro případ 
zatopení (úkryty situované v podzemních prostorách v záplavovém území  tedy mj. zajištění 
přívodu filtrovaného vzduchu z prostor nad předpokládanou záplavovou hladinou).  

2. VÝROBNÍ PROVOZY   

Zajišťují ukrytí pro zaměstnance ve vlastní režii. 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

V případě nutné evakuace je možné ubytování na území města Přerova, Olomouce 
případně  v okolních obcích.   

V případě nebezpečí záplavy je z obce možnost úniku do výše položeného území 
směrem k Brodku u Přerova, za předpokladu zajištění včasného varování.    

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitár ní pomoci:  

Místnost pro sklad CO je v 1. patře zámku, v současnosti je zde jen skladován 
zdravotnický materiál pro potřeby obce. 

f)  vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek mimo sou časně zastavěné a zastavitelné 
území obce:  

Není řešeno. Na území obce nejsou specifikovány objekty skladující nebezpečné látky 
(zdroj: www HZS Přerov). Odstraňování nebezpečných odpadů mimo území obce zajišťuje 
firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady. 

g) záchranných, likvida čních a obnovovacích prací pro odstran ění nebo snížení 
škodlivých ú činků kontaminace vzniklých p ři mimo řádné události:  

Územní nároky ani jiné konkrétní požadavky pro tyto účely nebyly v zadání územního 
plánu  formulovány.  

NEZAVALITELNOST KOMUNIKACÍ: 

Při navrhování výstavby na nových plochách,  při stávajících i nově navrhovaných 
komunikacích musí umístění rychlostních komunikací a důležitých místních komunikací  
zabezpečit jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby. V případě, že zástavba hraničí 
s těmito komunikacemi, musí být šířka volného koridoru minimálně (V1 + V2) / 2 + 6 m, kde v1 a 
v2 je průměrná výška budov po střešní římsu v m . Při jednostranné výstavbě se připočítávají 
3m místo 6 m. 

Při oboustranné zástavbě RD takto vychází: 

při výšce římsy 4m   .......................................  .....10m 
při výšce římsy 7m .......                         ............... 13m 

         při  jednostranné zástavbě a výšce římsy 7m.......10 m 
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Ve stávající zástavbě jsou tyto požadavky u všech významnějších komunikací až na 
výjimky splněny. Problematickým úsekem je uliční profil stávající silnice III/4347 jižně od 
kulturního domu: přímo u kulturního domu lze (na základě odhadu výšky římsy)  předpokládat 
šířku  koridoru na hranici minima, obdobně těsně před koupalištěm. V prostoru domů na parc.č. 
stavební 36 (č.p. 21), 524 (č.p. 9), 527 (č.p.122) je šířka cca 8m pod minimální hranicí cca 10m.  
V ÚP je naznačena možnost posunu stavební čáry domů parc.č. 524 a 527 v případě jejich 
havarijního stavu do souvislé stavební čáry spojující objekty v lepším stavebním stavu do 
souvislé linie, kterým by se uliční prostor rozšířil na cca 10,5 m.   Další problémovou lokalitou je 
ulička mezi ulicí ke mlýnu a Morávkou široká 4 – 6m, sice jednostranně obestavěná, potřebný 
profil však omezuje oplocení a příp. drobné hospodářské stavby v zadních částech pozemků, 
které vytvářejí druhou uliční frontu, a dále příčné uličky, které, s výjimkou nově realizovaného 
propojení, minimálních hodnot zdaleka nedosahují (šířka po náhradní výstavbě byla upravena 
aspoň na min. 4m) V tomto případě  však nejde o hlavní komunikace. V ÚP je navrženo 
rozšíření uličky na  minimálně 6,5 m, havarijní stavy lze řešit na úkor oplocení. 

h)  ochrany p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných v území:  

Na území obce nejsou specifikovány objekty skladující nebezpečné látky (zdroj: www 
HZS Přerov).  

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektr ickou energií:  

Krizové zásobování vodou dle dokumentu „PRVKOK“ bude v případě přerušení dodávky 
vody řešeno dovozem vody v cisternách a balené. Minimální množství vody v době krizového 
zásobování pro obec je stanoveno na první dva dny 3 m3/den a na další dny je to 9 m3/den. 

Jako zdroj užitkové – požární vody slouží náhon Morávka, jez v blízkosti bývalého mlýna 
případně bazén koupaliště.   

Nouzové zásobování elektrickou energií není v rozsahu územního plánu obce konkrétně  
řešeno. Je vhodné uvažovat s pořízením náhradního zdroje energie obecního případně i 
jednotlivých nemovitostí. 
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II/C. 4.4.  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

AD I/E.1. ZÁKLADNÍ ZAD I/E.1. ZÁKLADNÍ ZAD I/E.1. ZÁKLADNÍ ZAD I/E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINYJINYJINYJINY    

Koncepce uspořádání krajiny vychází z charakteristiky řešeného území daného přírodními 
podmínkami a historickým vývojem osídlení.  

Obec Citov leží v rovinatém terénu s nadmořskou výškou převážně 200 - 202 mnm Toto 
území má nepravidelný tvar, významně protáhlý ve směru přibližně sever - jih, v severní a jižní 
části s lesními masivy - Hrubý les a les Čičelec - Háj  propojenými tokem Morávky, který je 
základem pro rozvoj nadregionálního biokoridoru. Les Čičelec  – Háj zasahuje do k.ú. Citov 
z k.ú. Věrovany od jihu, z rozsáhlého lesního masivu. Mimo tyto lesy je krajina výrazně 
poznamenaná intenzívní zemědělskou činností, s jen řídkou vegetací v krajině (břehové porosty 
Morávky, Broděnky, drobné lesíky, ovocné aleje podél silnic. Kromě těchto přírodních prvků je 
pro obec charakteristická dominanta zámeckého parku v jižní části obce. 

Obcí protéká od severu k jihu tok Morávka, který je ramenem odvedeným z hlavního toku 
Moravy z Kožušanského jezu. Morávka je nad obcí odlehčena do Moravy „Průpichem“. Do 
Morávky nad Citovem jsou zaústěny toky z povodí východně od Morávky. Na k.ú. Citov jsou to 
od severu Loučka a od Brodku Broděnka. Na ostatní části území jsou již jen drobné toky – 
svodnice z polí. V krajině ani v zástavbě se nevyskytují přírodní vodní plochy. 

• Hlavními zásadami uspořádání území je zachování stávajícího kompaktního vnějšího obrysu 
zastavěného území a zachování uceleného nezastavěného území v západním a jižním sektoru, 
kde se obec zřetelně vymezuje do krajiny nivy. Tento přechod je takto výrazně formován 
zejména vodními toky, břehovými a lesními porosty v širším území podél toků a na 
jihovýchodním okraji obce také nezastavitelností ploch vymezených v ochranném pásmu zámku 
s parkem. Ve východní části území bude limitujícím prvkem případného budoucího rozvoje 
obce přeložka silnice III/4347 východně od obce.  

• Tato zásada je podpořena nejen regionální historickou charakteristikou zástavby obcí, ale také 
zájmy ochrany proti nebezpečí povodní, s respektováním významu přírodních prvků v nivě 
Moravy. Velký význam má zejména v západní části území posílení ekologické a 
vodohospodářské stability krajiny v nivě Moravy. 

• Severně od obce lze vzhledem k charakteru území, v poloze mimo záplavové území, i 
dosavadnímu vývoji v území mezi Brodkem u Přerova a Citovem připustit volnější přístup 
k možnostem využívání území v místních tratích Švýcarka a Příhon v pruhu mezi silnicí do 
Brodku u Přerova a potokem Broděnka v dlouhodobé perspektivě, a pokud způsob využívání 
současně posílí i pozici zeleně (včetně zeleně užitkové) v tomto prostoru. 

AD I/E.2. VYMEZENÍ PAD I/E.2. VYMEZENÍ PAD I/E.2. VYMEZENÍ PAD I/E.2. VYMEZENÍ PLOCHLOCHLOCHLOCH    

Vymezení ploch  v krajině  vychází z výše uvedených zásad. Pro zachování a tvorbu 
hodnot krajiny a její využívání jsou územním plánem vymezeny tyto plochy s rozdílným 
způsobem využití: 

• NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ 

⇒ Stabilizované plochy přírodní zahrnují lesní pozemky dle katastru nemovitostí, výjimečně i jiné 
pozemky malého rozsahu, ve všech případech jsou tyto plochy součástí ÚSES – 
nadregionálního biokoridoru, regionálních a lokálních biocenter. Regionální biocentrum Čičelec 
– Háj je současně chráněno jako součást území NATURA 2000 – EVL Chropyňský luh. 

⇒ Navrhované plochy přírodní představují plochy s převahou dřevin a travních porostů zahrnuté 
do rozšíření lokálního  biocentra a do nadregionálního a lokálních biokoridorů ÚSES.  

⇒ V řešeném území se nevymezují plochy přírodní pro ochranu zvlášť chráněných území přírody. 

Navrhované plochy přírodní představují plochy s převažujícím porostem dřevin případně 
trvalé travní porosty zahrnuté do biocenter a biokoridorů ÚSES.  

• NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Jako zemědělské plochy jsou vymezeny všechny stávající intenzívně obhospodařované 
plochy, kde zemědělskou činnost není nutno zvláštním způsobem omezovat. Součástí těchto 
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ploch jsou i liniové interakční prvky ÚSES a případné nevymezené plochy zemědělských 
účelových komunikací. Zemědělské plochy zahrnují zemědělské pozemky v jižní a východní 
části katastru 

• NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:  

NS.x - KRAJINNÉ SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ, ve kterých spolu s funkcí zemědělství jsou 
nebo budou zastoupeny tyto funkce specifikované v kódech NS: p – ochrana přírody a krajiny, 
w – funkce ochranná vodohospodářská, l – funkce lesa, z – drobné hospodaření a soukromá 
zeleň, nebo kombinace více dílčích funkcí.    

⇒ Stabilizované plochy NS s kódy „p“ a „l“ v lokalitách zemědělských pozemků – travních 
porostů i orné půdy, se zastoupením přírodních prvků např. plošně méně významných lesů, 
břehových porostů a jiných ploch zeleně v krajině, mimo biocentra ÚSES, kódem NS.pw 
jsou označeny plochy s břehovými porosty u Broděnky. 

⇒ Plochy změn NS.p v menších plochách biokoridoru při hranici s k.ú. Brodek u Přerova 
(zahrnuje stávající plochy zeleně a zemědělské pozemky)a interakčních prvků ÚSES 
zejména v okolí navržené přeložky silnice III/4347. 

⇒ Plochy změn NS.pw v celé ploše dosud intenzívně velkoplošně zemědělsky využívaných 
pozemků na západním okraji katastru, vyjadřující zájem na zvýšení ekologické stability,  
zvýšení retenčních schopností  a posílení funkce přírodních prvků lužní krajiny těchto ploch 
v záplavovém území v nivě Moravy.  

⇒ Plochy změn NS.z v území mezi zahrádkářskou osadou a hranicí s k.ú. Brodek u Přerova, 
v zájmu vyjádřit možnou tendenci k přechodu využívání tohoto území pro drobné hospodaření 
s vyšším podílem soukromé zeleně. Takto se vymezuje celé území od zahrádkářské osady až 
po hranici s k.ú. Brodek u Přerova, kde navazuje na plochy zahrádek, které odpovídají funkci 
„RZ“. Jedná se menší poměrně uzavřený a z hlediska ochrany krajiny méně exponovaný celek 
mezi dvěma obcemi, kde je možné připustit postupnou přeměnu čistě zemědělské krajiny ve 
prospěch drobného hospodaření se současným zvyšováním podílu zeleně (i soukromé – 
zahrady, sady), bez výstavby objektů nepřípustných v nezastavěném území.  

⇒ Stabilizované plochy NS.zp v pásu mezi Morávkou a polní cestou, jižně od Hrubého lesa, 
uvnitř vymezeného úseku osové části nadregionálního biokoridoru, mimo plochy 
se stavebními objekty evidovanými v KN. Vymezení plochy charakterizuje tendenci 
k postupnému přetváření na plochu přírodní pro dotváření tohoto biokoridoru. Tyto plochy 
jsou využívány jako zahrady, v některých případech obyvatel domů s malými pozemky 
v ulici Ke mlýnu. V některých zahradách se nacházejí i  drobné stavby neevidované v KN, 
které však v území určeném pro biokoridor nelze potvrdit. 

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ:  

• WT - VODNÍ PLOCHY A TOKY 

⇒ Stabilizované plochy představují stávající vodní toky, pokud se na nich nenavrhují změny.  

⇒ Jako plochy změn se navrhuje přeložka úseků svodnice vyvolaná návrhem přeložky silnice III/4347. 

V krajině jsou dále zastoupeny  

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA 

⇒ Jako dopravní plocha se vymezují pozemky stávajících silnic II. a III. třídy a plocha pro 
navrženou přeložku silnice III/4347. 

PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

⇒ Plochy veřejných prostranství v krajině zahrnují pozemky stávající a navrhované cestní sítě 
v krajině včetně lesů sloužící k zajištění prostupnosti krajiny. Z navrhovaných ploch jsou to 
plocha pro potvrzení používané trasy podél lesa Klčí, navržená trasa podél Broděnky od 
mlýna  smerem do k.ú. Brodek u Přerova, pěší a cyklistická trasa okrajem lesa  podél 
Morávky ke sportovnímu areálu a dále drobné úseky, kterými se upravují nájezdy účelových 
komunikací na silnici III/4347.  

⇒ Plochy veřejných prostranství je nutno respektovat v komplexní pozemkové úpravě.  
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    AD I/E.3. ÚZEMNÍ SYSAD I/E.3. ÚZEMNÍ SYSAD I/E.3. ÚZEMNÍ SYSAD I/E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABITÉM EKOLOGICKÉ STABITÉM EKOLOGICKÉ STABITÉM EKOLOGICKÉ STABILITY LITY LITY LITY     

Okolí obce Citov mimo patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám, avšak 
s poměrně vysokým podílem lesů. Mimo lesy převažuje orná půda protkaná sítí polních 
komunikací, podél kterých se vyskytuje zeleň jen omezeně, podél některých cest zcela chybí, 
chybějí meze a významnější zastoupení roztroušené zeleně -  solitérů, remízků aj. 

Z hlediska řešeného území i širších vztahů jsou jednoznačně nejhodnotnější lesní 
komplexy Hrubý les a Čičelec - Háj na severu a jihu řešeného území. Jedná se o lužní porosty 
s přirozenou druhovou skladbou, ve které převažují duby (Quercus robur), lípy (Tilia cordata, 
Tilia platyphylla), habry (Carpinus betulus) a jasany (Fraxinus excelsior).  V okrajových částech 
lesních porostů se nacházejí také javory (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), olše (Alnus 
glutinosa), topoly (Populus ssp.) a vrby (Salix alba, Salix ssp.). V některých porostních 
skupinách jsou navíc nevhodně vysázené monokultury mladých smrkových porostů (Picea 
abies) a příměsi plevelného akátu (Robinia pseudoacacia). Jedná se vesměs o lesy 
hospodářské.  

Mezi hodnotné krajinotvorné prvky patří břehové porosty podél Morávky, především jižně 
od obce. Z dřevin zde převládají olše (Alnus glutinosa), vrby (Salix ssp.), břízy (Betula alba) a 
jasany (Fraxinus excelsior). V zastavěném území a v prostoru zahrádek se již jedná o porosty 
prořídlé s převážným zastoupením ovocných dřevin.  

Územní systémy ekologické stability krajiny plní v krajině následující funkce: 

⇒ uchování přirozeného genofondu krajiny 

⇒ existence ekologicky stabilních formací v krajině a jejich 

⇒ příznivé působení na okolní méně stabilní plochy 

⇒ zvýšení estetické hodnoty krajiny 

⇒ vytvoření podmínek pro polyfunkční využití krajiny 

Tvorbu ÚSES je nezbytné chápat jako dlouhodobý plán postupné strukturální přeměny 
kulturní krajiny. Proto je žádoucí dosažení souladu návrhu ÚSES s územním plánem daného 
území, plány pozemkových úprav a lesními hospodářskými plány. 

Pro orientaci v problematice ÚSES je nutné uvést charakteristiku několika základních 
pojmů: 

Biocentrum (BC) - je ekologicky významný segment krajiny, který svou velikostí a stavem 
ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného 
genofondu krajiny.Biocentra se dělí na lokální, regionální a nadregionální podle svého významu 
a stavu ekologických podmínek. Každému hierarchickému stupni odpovídají potřebné 
parametry. 

Biokoridor (BK) - ekologicky významný krajinný segment liniového charakteru, který 
propojuje mezi sebou biocentra a stavem ekologických podmínek umožňuje migraci organizmů. 
Rozhodující části organismů však nemusí umožňovat trvalou existenci. Základními parametry 
jsou efektivní délka biokoridoru a jeho šířka. U biokoridorů lokálního významu se předpokládá 
šířka minimálně 15 m u společenstev lesního charakteru a 20 m u společenstev mokřadních a 
lučních. Maximální délka se uvažuje 2 kilometry. V případě biokoridoru regionálního významu 
se předpokládá šířka alespoň 40-50 m a maximální délka 0,7-1 km (v případě, že jde o tzv. 
složený biokoridor tvořený řadou vložených lokálních biocenter, je maximální délka uvažována 
5 - 8 km). Nadregionální biokoridory jsou v zásadě vždy složené. 

Interakční prvek (IP) - je další krajinný segment jakéhokoliv tvaru, který zpravidla na 
lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně 
stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, ale základní životní 
funkce organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou ap.), které 
svým významem mohou převažovat funkci ekologickou. 
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HYDRICKÁ ŘADA:   

V řešeném území  se vyskytuje jen zamok řená hydrická řada. 

• Jako prvky ÚSES jsou v územním plánu Citov specifikovány biocentra, biokoridory a interakční 
prvky s funkcí  základní plochy NP – plochy přírodní, WT – Plochy vodohospodářské - vodní 
plochy a toky, NS.p, NS. S doplňujícími kódy p,w.l,z  a jejich kombinací – plochy smíšené 
nezastavěného území - specifické a ostatní (funkce ochrana přírody, vodohospodářská, lesa, 
drobného hospodaření a soukromé zeleně – tato specifikace jen ve vnitřní ploše 
nadregionálního biokoridoru, s postupným přetvářením na plochu přírodní v etapě územní 
rezervy) a plochy sídelní zeleně ZP –  parky a ostatní veřejná zeleň a ZX.p –zeleň ostatní a 
specifická s funkcí ochrany přírody, to vše současně se zvláštním ochranným režimem ÚSES.    

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH – OMEZENÍ  VYPLÝVAJÍCÍ Z OCHRANNÉHO REŽIMU ÚSES -  

Využití přípustné, využití podmíněně přípustné, pouze se souhlasem orgánu ochrany 
přírody a  využití nepřípustné  

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO BUDOVÁNÍ ÚSES 

jsou uvedeny v kap. I/E.3. územního plánu. 

VYMEZENÍ A NÁVRH PLOCH ÚSES 

• Na území Obce Citov se územním plánem vymezuje územní systém ekologické stability 
obsahující prvky nadregionálního, regionálního a lokálního významu představované 
nadregionálním biokoridorem, dvěma regionálními a dvěma lokálními biocentry lokálními 
biokoridory a  interakčními prvky. 

NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR 

Osová část nadregionálního biokoridor RK136 (v generelu ÚSES označení BK1/33 a 
2/33) je dominantním prvkem ÚSES v řešeném území. Je řešeným územím proveden v trase 
v souladu se  Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje a sleduje tok Morávky. Na území 
Obce Citov jakou na jeho trase vložená dvě regionální a jedno lokální biocentrum.   

Návrh biokoridoru vychází ze stabilizovaného krajinotvorného prvku toku Morávky 
s břehovými porosty, hodnotnými kromě lesů zejména jižně od obce. V zastavěném území a 
v prostoru zahrádek se již jedná o porosty prořídlé s převážným zastoupením ovocných dřevin. 
Do budoucna v těchto místech potřeba vysázet stromy a keře vhodného druhového složení, 
ovšem v některých místech zastavěného území bude vzhledem k velmi stísněným podmínkám 
daným blízkostí staveb a vedení technické infrastruktury na soukromých pozemcích v těsném 
sousedství Morávky možné toto dostatečně realizovat jen na jednom – pravém břehu. V severní 
části je možné šíři biokoridoru zvětšit na požadované parametry na úkor zahrádek. Zde je nutné 
upozornit na provizorní řešení v trase nadregionálního biokoridoru RK 136 – vzhledem k tomu, 
že je v současnosti nereálné, aby byly zrušeny veškeré zahrádky mezi dvěma lesy západně od 
obce, bylo dohodnuto, že tato opatření budou probíhat následujícím způsobem: západně od 
polní cesty ohraničující parcely zahrádek bude vysázen základ budoucího nadregionálního 
biokoridoru (část „a“ – bude se jednat o pás lučních porostů, stromů a keřů dle příslušné STG o 
šířce 15 -  20 m  a podél vodního toku Morávka bude uvolněn manipulační prostor o šířce cca 5 
m, který bude zatravněn (část „b“). V prostoru u ČOV na obecních pozemcích budou obě části 
propojeny do souvislé plochy. Stávající zahrádky (pás mezi těmito prvky) bude ponechán na 
dožití – v územním plánu je potvrzena funkce zahrádek s tím, že nebudou povoleny žádné další 
stavby a zásahy do krajiny, v případě nezájmu současných majitelů provozovat zahradnickou 
činnost budou zahrádky postupně převáděny na trvalé travní porosty a posléze na lužní 
porosty.  

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu tohoto nadregionálního biokoridoru,  to 
znamená, že všechny významné krajinné prvky, plochy s vyšším stupněm ekologické stability a 
stávající i navržené prvky lokálního ÚSES jsou považovány za součást nadregionálního ÚSES.  
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NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRA 

Jsou vymezena v rozsahu celých lesních porostů (včetně vodních toků a lesních 
komunikací) -  Hrubý les v severní a Čičelec – Háj v jižní části katastru.   

LOKÁLNÍ ÚSES 

Lokální ÚSES je navržen podkladě generelu ÚSES zpracovaného v r. 1992 ing. D. 
Kolářovou a kol. Ekologické projektování Brno. Oproti generelu jsou navrženy jen dílčí úpravy, 
které souvisí zejména s návrhem přeložky silnice východně od obce a se zájmem upřesnění 
vést hranice ÚSES pokud možno po pozemkových hranicích. Prvky ÚSES v k.ú. Citov obvykle 
tvoří doprovod jiných liniových prvků v území stabilizovaných, proto lze očekávat, že upřesnění 
průběhu navržených prvků v rámci  komplexní pozemkové úpravy bude potřebné jen u několika 
interakčních prvků protínajících volná pole a jinak může být bezproblémové. 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO BUDOVÁNÍ ÚSES 

⇒ U navrhovaného doplnění břehových porostů je nutná koordinace se správcem toků 
ohledně ponechání oprávněného prostoru pro správu toku (u drobných toků  do 6m dle 
zákona). Tato koordinace je velmi významná zejména  u možnosti výsadby vegetace na 
březích Morávky, kde by neměla vyloučit i eventualitu úpravy profilu břehů v souvislosti 
s protipovodňovou ochranou na toku. 

⇒ K výsadbě dřevin v prvcích ÚSES v záplavovém území, v rozsahu ovlivňujícím odtokové 
poměry, je nutné povolení vodoprávního úřadu Z tohoto hlediska jsou exponované zejména 
prvky západně od Morávky a zejména  navržené příčně ke směru proudění záplavové vody. 

⇒ Dále je třeba upozornit na nutnou koordinaci s požadavky správců sítí v místech střetů nebo 
souběhu s vedeními TI (struktura výsadby) 

⇒ Problém vztahu ÚSES a ochrany koridoru pro případnou realizaci staveb protipovodňové 
ochrany: Případná stavba protipovodňových hrází či zdí vedených v okolí vodních toků, v 
zájmu vyloučení zástavby z inundace by představovala nejvýznamnější kolizi se zájmem 
ochrany a budování ÚSES. Vzhledem k porovnání rozsahu ohrožení obce a velmi 
komplikované možnosti vyloučení zástavby obce z inundace je však prostor pro tuto 
eventualitu ochrany zástavby v ÚPNO vymezen jen formou územní rezervy pro ochranu 
koridoru pro případnou realizaci staveb protipovodňové ochrany obce. Případná realizace 
těchto staveb by byla možná jen na podkladě změny ÚP, ve které by bylo nutno řešit 
systém staveb protipovodňové ochrany v tomto koridoru mj. ve vztahu k minimalizaci kolize 
s ÚSES v okolí vodních toků).   

POPIS SKLADEBNÝCH PRVK Ů ÚSES   

1. Číslo mapového listu 1:10 000 

2. Kódové ozna čení prvku ÚSES na daném mapovém listu 

3. Kategorie prvku ÚSES 

4. Název prvku ÚSES, u prvků na lesní půdě určení porostů /porostních skupin/ pomocí 
kódu dle lesní porostní mapy  a příslušné lesní správy 

5. Katastrální území 

6. Stanovištní podmínky určené kódy skupin typů geobiocénů / u prvků na lesní půdě 
určení porostů pomocí kódu dle lesní porostní mapy/ 

7. Stávající stupeň ekologické stability 

8. Výměra plošného prvku ÚSES v ha, délka liniového prvku ÚSES v km, příp. v m 

9. Stručná charakteristika stávajícího stavu, možnost ohrožení 

10. Návrh základních opatření 
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1. 33   (24-24-10) 

2. RBC 251 (RBC 1/33 dle generelu ÚSES) 

3. Biocentrum regionálního významu 

4. Hrubý les 

5. Citov 

6. 1C4 (odd.605H3,4, 704A,B,C,D) 

7. 2, 3, 4, 5 

8. 63 ha 

9. Lužní les lemující tok Morávky. Skladba porostů je tvořena střídavým procentem 
zastoupení v jednotlivých porostních skupinách duby, jasanem, lípou, topolem, olšemi, 
javory, habry, místy nevhodně vysázené mladé smrky. V některých porostních 
skupinách je nevhodná příměs plevelného akátu. 

10. Při obnově jednotlivých porostů důsledně preferovat přirozenou druhovou skladbu 
lužního lesa dle STG. Likvidovat akát z porostů. Výsadby smrku nahradit přirozeně 
rostoucími druhy. Ve starších porostech upřednostňovat výběrový způsob těžby. 

 

1. 33    (24-24-10), 43 /24-24-15/ 

2. K136 (BK 1/33,43   BK 2/43 dle generelu ÚSES) 

3. Biokoridor nadregionálního významu 

4.  

5. Citov, v jižní části dále Věrovany 

6. 1C4  

7. 2, 3  

8. 0,6 + 1,0 km 

9. V severní části tok Morávky s nesouvislým lužním porostem a přilehlé plochy zahrad a 
orné půdy. V jižní části lužní porost tvořený  jasanem, dubem, topolem a lípou. Dále tok 
Morávky s doprovodným porostem, v prostoru zahrádek ničený zahrádkáři, dále kvalitní 
porost podél toku. 

10. (pův. BK1a) – západně od polní cesty nad zahrádkami založení souvislého 15 - 20 m 
širokého pásu lužního porostu v kombinaci s trvalými travními porosty 

(pův. BK1b) – vymezení cca 5-10 m širokého manipulačního prostoru podél toku 
Morávky – v těchto místech založení lučních porostů s pravidelným sekáním (2-3x 
ročně), v okolí ČOV rozšíření až k polní cestě.  

(pův.BK1c) V meziprostoru dočasné ponechání zahrádek na dožití s vyloučením 
jakýchkoliv dalších staveb a zásahů do krajiny, s výjimkou stavby ČOV, postupně 
odstranění oplocení, zatravnění, založení lužních porostů dle dané STG. 

V jižní části (pův. BK2) ochrana a údržba stávajících porostů. Obnova břehového 
porostu v prostoru zahrádek. Převedení pásu orné půdy přiléhajícího k toku z obou 
stran (cca 50 m širokého) na louky s přirozenou druhovou skladbou bylin. Jako územní 
rezerva začlenění stávajících zahrádek jižně od obce, mezi Morávkou a silnicí do 
Troubek. 
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1. 33    (24-24-10)  

2. BK 2 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Citov (pokračování v k.ú.Věrovany) 

6. 1BC4 

7. 3 

8. 0,35 km (v k.ú.Citov) 

9. Vodoteč s nesouvislým doprovodným porostem a probíhající novou výsadbou 

10. Dosadbami vytvořit souvislý břehový porost s druhovou skladbou dle STG. 

 

1. 33    (24-24-10), 34 (25-13-06)  

2. BK 20 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Citov  (hranice s k.ú.Brodek u Přerova) 

6. 1BC4 

7. 1, 2 

8. 1,5 km v k.ú. Citov (vč. hranice s k.ú. Brodek u Přerova), krátký úsek (150m) jen v k.ú. 
Brodek u Přerova 

9. Svodnice se zatravněnými, částečně ruderalizovanými břehy, dále orná půda a plocha 
zeleně podél polních cest. 

10. Výsadba  břehového porostu  podél svodnice. Výsadba souvislého pásu stromů a keřů  
s druhovou skladbou dle STG na orné půdě. 

 

1. 33    (24-24-10) 

2. IP 8 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov, Brodek u Přerova 

6. 1BC4  

7. 2, 3 

8. 0,07 km v k.ú. Citov  

9. V k.ú.Citov vodoteč se zatravněnými břehy a sporadickým vegetačním doprovodem 

10. Výsadba  doprovodných porostů  s druhovou skladbou dle STG 
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1. 33    (24-24-10), 43 (24-24-15) 

2. IP 10 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov 

6. 1BC4  

7. 2 

8. 0,85 km, + plocha 0,16ha  

9. Občasná vodoteč zatravněnými břehy 

10. Výsadba  doprovodných porostů  s druhovou skladbou dle STG, + rozšíření do plochy 
směrem k přeložce III/4347 

 

1. 33    (24-24-10)  

2. IP 11 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov (pokračování v k.ú.Věrovany)   

6. 1BC4 , 1C4 

7. 1 

8. 0,42 km ( v k.ú.Citov) 

9. Orná půda 

10. Výsadba pásu keřů se skupinami stromů  s druhovou skladbou dle STG. 

 

1. 34   (25-13-06) 

2. IP 70a, b 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov  

6. 1BC4 

7. 1 

8. 70a - 0,6 km, 70 b – 0,2 km 

9. Orná půda 

10. Výsadba pásu keřů se skupinami stromů  s druhovou skladbou dle STG. 
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1. 43   (24-24-15) 

2. BC 1 

3. Biocentrum lokálního významu 

4. Citovský luh 

5. Citov 

6. 1C4  /704E –5,11/ 

7. 5 

8. 3,4 ha 

9. Lužní les tvořený porosty jasanu, dubu, topolu a lípy 

10. Ochrana a údržba stávajících porostů, výběrová těžba a případné obohacení dřevinné 
skladby dle STG 

 

1. 43   (24-24-10), 44 (25-13-11) 

2. RBC 1816 (dle generelu ÚSES BC 2/43, BC13/44, BK21/43, BK19/44 část) 

3. Biocentrum regionálního významu 

4. Čičelec 

5. Citov (pokračování v k.ú.Věrovany) 

6. 1C4, 1BC4   /705A –6,12,  705B -3,7,12/ 

7. 2, 3, 4, 5 

8. 31 ha v k.ú. Citov 

9. Lužní les tvořený porosty jasanu, dubu a lípy s příměsí javoru, olše a akátu, dále 
svodnice se zatravněnými břehy s jednotlivými vrbami a ovocnými stromy. 

10. Ochrana, obnova a údržba stávajících porostů. Výběrová těžba, likvidace plevelného 
akátu v porostech a případné obohacení dřevinné skladby dle STG. Podél svodnice 
výsadba vhodných dřevin se skladbou dle STG. 

 

1. 43   (24-24-15) 

2. IP 1 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov 

6. 1C4  

7. 4 

8. 1,3 ha 

9. Park se zámkem v Citově tvořený dřevinami lužního lesa. Nedostatečně vyvinuté 
střední a nízké patro. Probíhá rekonstrukce parku. 

10. Ochrana a údržba parku. Doplnění nižších pater s druhovou skladbou dle STG. 
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1. 43   (24-24-15) 

2. IP 2 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov 

6. 1C4 

7. 2, 3 

8. 0,2 km 

9. Tok Morávky v prostoru koupaliště s vesměs odstraněnými břehovými porosty. 

10. Obnova břehových porostů se skladbou dle STG. 

 

1. 43   (24-24-15) , 44 ((25-13-11) 

2. IP 68 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov 

6. 1BC4  

7. 2 

8. 0,45 km, les 0,8 ha  

9. Občasná vodoteč se zatravněnými břehy a ojediněle rostoucími ovocnými stromy a 
vrbami, pás lesního pozemku 

10. Výsadba vhodného doprovodného porostu vodoteče se skladbou dřevin dle STG 

 

1. 43   (24-24-15),  44  (25-13-11) 

2. IP 70 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov  

6. 1BC4  

7. 2 

8. 0,8 km 

9. Občasná vodoteč se zatravněnými břehy a ojediněle rostoucími ovocnými stromy a 
vrbami, orná půda v místě přeložky svodnice 

10. Výsadba vhodného doprovodného porostu stávající vodoteče i přeloženého úseku se 
skladbou dřevin dle STG. 
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1. 43   (24-24-15), 44  (25-13-11) 

2. IP 74 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov 

6. 1BC4 

7. 1 

8. 0,2 km 

9. Polní cesta bez doprovodné zeleně. 

10. Výsadba pásu keřů se soliterními stromy s druhovou skladbou dřevin dle STG 

 

1. 44   (25-13-11)  

2. BC 12 

3. Biocentrum lokálního významu 

4. Klčí 

5. Citov  (dříve Císařov) 

6. 1BC4    

7. 1, 4 

8. 2,9 ha 

9. Remíz tvořený vrbami, olší, jasanem a bohatým keřovým patrem, podél cesty hustý 
porost křovin a jednotlivých stromů, přilehlá plocha orné půdy 

10. Ochrana a údržba stávajících porostů. Požadovanou plochu orné půdy převést na louku 
s přirozenou skladbou bylin a po obvodu vysázet pás křovin s druhovou skladbou dle 
STG 

 

1. 44   (25-13-11) 

2. BK 14 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. hranice k.ú.Citov a Troubky (pokračování v k.ú.Věrovany) 

6. 1BC4 

7. 1 

8. 0,15 km v k.ú. Citov (0,4 km jen v k.ú. Troubky) 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace 

10. Výsadba souvislého pásu stromů a keřů s druhovou skladbou dle STG 
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1. 44   (25-13-11)  

2. BK 19 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Citov,  Císařov 

6. 1BC4  /705A-6,12/ 

7. 2, 5 

8. 0,004 km v k.ú. Citov 

9. Orná půda, polní cesta 

10. Výsadba pásu keřů se soliterními stromy se skladbou dle STG 

 

1. 44   (25-13-11)  

2. BK 20 

3. Biokoridor lokálního významu 

4.  

5. Citov,  Císařov 

6. 1BC4 

7. 1 

8. 0,36 km v k.ú. Citov 

9. Orná půda (svodnice pokračující na listu č.34 jako BK 19 je zde zatrubněna). 

10. Znovuotevření svodnice a její osázení vhodnými doprovodnými porosty se skladbou dle 
STG  

 

1. 44   (25-13-11)  

2. IP 69 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov 

6. 1BC4  

7. 1 

8. 0,2 km 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace.. 

10. Výsadba pásu keřů s druhovou skladbou dle STG 

 



 

75 

 

1. 44   (25-13-11)  

2. IP 73 

3. Interakční prvek 

4.  

5. Citov 

6. 1BC4  

7. 1 

8. 0,35 km 

9. Polní cesta bez doprovodné vegetace.. 

10. Výsadba pásu keřů s druhovou skladbou dle STG 
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AD I/EAD I/EAD I/EAD I/E.4. VODNÍ TOKY A PLO.4. VODNÍ TOKY A PLO.4. VODNÍ TOKY A PLO.4. VODNÍ TOKY A PLOCHY, OCHRANA PROTI PCHY, OCHRANA PROTI PCHY, OCHRANA PROTI PCHY, OCHRANA PROTI POVODNÍM, OPATŘENÍ OVODNÍM, OPATŘENÍ OVODNÍM, OPATŘENÍ OVODNÍM, OPATŘENÍ 
PRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍPRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍPRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍPRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ    

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Katastrální území obce Citov je převážně součástí povodí Moravy – spadá do několika 
dílčích povodí, které jsou součástí povodí Moravy. Převážná část území je odvodňována do  
vodoteče Morávky (náhon odvedený z hlavního toku Moravy na kožušanském jezu). Morávka je 
nad Citovem odlehčena „Průpichem“ do řeky Moravy. Do Morávky nad Citovem jsou zaústěny 
toky z povodí východně od Morávky: Na severní hranici obce protéká Loučka, která vyúsťuje do 
Morávky. Od Brodku u Přerova přitéká potok Broděnka, který propustkem kříží Loučku a je 
vyústěn do Morávky při vtoku do Průpichu. Východní okraj katastru je spadá do povodí Bečvy, 
je odvodňován systémem svodnic z polních tratí.   

Přirozené vodní plochy se na území obce nenacházejí. Zemědělská vodohospodářská 
správa Přerov v řešeném území neeviduje žádné odvodnění systematickou trubní drenáží. 

Územní plán navrhuje přeložku úseku svodnice v souvislosti s návrhem přeložky silnice 
III/4347. Ostatní toky respektuje. Vodní toky se převážně začleňují do ÚSES, to vytváří 
předpoklady pro jejich revitalizaci a omezení splachů půdy z okolních pozemků.  

 OPRÁVNĚNÝ PROSTOR PRO SPRÁVU VODNÍHO TOKU 

Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. může správce vodního toku při výkonu správy 
využívat  pozemky v šíři do 6m u drobných toků  

V úseku toku Morávky podél zástavby obce, zejména mezi Hrubým lesem a silnicí do 
Věrovan  je možnost přístupu obtížná – Morávka protéká mezi uzavřenými soukromými a tok je 
přístupný jen v místech křížení s komunikacemi a jedním veřejně přístupným koridorem.  
pozemky, kde je málo reálné vyčlenit z těchto pozemků volně přístupné plochy, údržbu bude 
nutno řešit jiným způsobem dle Zákona o vodách. Částečné uvolnění prostoru je navrženo 
v prostoru po demolicích v centrální části toku. Jinde podél zástavby je přístup možný 
jednostranně, v jižní části ale jen z k.ú. Věrovany.  

Ve prospěch oprávněného prostoru se projeví tato opatření navržená územní plánem. 

⇒ Navržená cyklostezka okrajem lesa ze silnice do Věrovan ke sportovnímu areálu může 
sloužit současně pro správu toku. 

⇒ Uvolnění pásu na okraji zahrádek na pravém břehu Morávky v rámci tvorby nadregionálního 
biokoridoru 

OCHRANA PROTI POVODNÍM 

Správní území obce leží na okraji záplavového území Q100 VVT Bečva a VVT Morava 

vyhlášené 24.2. 2006 (Stanovení záplavového území VVT Bečva na území Olomouckého kraje, 
ř.km 0,000 – 53,960 a VVT Morava na území Olomouckého kraje, ř.km 186,800 – 199,958, ze 
dne 24. 2. 2006,  pod č.j. KUOK22888/2006). Záplavové území zasahuje i část zastavěného 
území. 

Územním plánem se nov ě vymezují: 

Následující opatření pro zvýšení ochrany obce před nebezpečím plošných záplav ve 
stanoveném záplavovém území:  

⇒ Zajištění kapacity Morávky v úseku obcí a výustních tratí Loučky a Broděnky na Q50 – 
Q100 dílčími úpravami na tocích. 

3. OPATŘENÍ V ZÁSTAVBĚ 

⇒ Budování obytných podlaží nad stanovenou minimální kótou uvedenou v grafické části 
(výkr. č. II/2cd), u konstrukcí pod úrovní 201,80 - 202,00 m n. m. zajištění odolnosti 
konstrukcí proti působení vody, omezení výskytu zabudovaných cenných zařízení a 
skladování materiálů představujících potenciální zdroj ohrožení obyvatelstva,  zástavby i 
vodních zdrojů a životního prostředí. 



 

77 

⇒ Osazení čistírny odpadních vod minimálně na kótě 202,30 m.n.m. 

⇒ V záplavovém území omezení činností představujících potenciální zdroj ohrožení 
obyvatelstva,  zástavby i vodních zdrojů. 

⇒ Územně technické řešení staveb technické infrastruktury, které zajistí funkčnost i v případě 
záplavy. 

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (POYRY Environment, a.s.) 
uvádí pro obec Citov možnost ochrany (podobně jako dřívější ÚPN VÚC Olomoucké 
aglomerace) lokálním ohrázováním v kombinaci s návrhem hydrotechnických opatření na tocích 
nad obcí a dále vybudováním záchytné nádrže mezi toky Loučka, Morávka  Broděnka (mimo 
území Obce Citov). Potenciální hráz byla v původní verzi navržena po pravém břehu Morávky, 
na podkladě stanoviska obce i dosud platného územního plánu stanoví aktualizace studie pro 
obec Citov možnost ochrany na levém břehu Morávky, což lépe odpovídá poměrům v území a 
omezuje kolizi s ochranou ÚSES.) 

Pokud jde o  průmět potenciálního záměru ohrázování do řešeného území v podrobnosti 
ÚP, na západní straně obce, podél náhonu Morávky po levém břehu (tj. směrem k zástavbě) by 
nebylo  možné z důvodů prostorových, při respektování stávající zástavby včetně nezbytného 
zázemí na levém břehu náhonu a dalších investic na pozemcích (vodovod, navržená 
kanalizace), vybudovat ochrannou hráz a bylo by nutné zřizovat ochrannou zídku v délce cca 
1,25 km. Výška zídky by byla cca 0,7 - 1,8 m při převýšení nad hladinou povodně 07/97 o 1,0 
m. Pro úplné ohrázování obce by bylo třeba dalších cca 2,2 km ochranné hráze výšky cca 1,2 - 
1,8 m, šířka pozemku pro hráz včetně odvodňovacího příkopu  cca 17 - 20 m 

Vzhledem k porovnání rozsahu ohrožení obce při katastrofálních vodách a velmi 
komplikované možnosti vyloučení zástavby obce z inundace bylo po dohodě navrženo uplatnit 
možnost ohrázování obce jen jako územní rezervu pro ochranu koridoru potenciálních 
stavebních opatření protipovodňové ochrany, pro případ rozhodnutí obce o takovém řešení.  

Tento koridor zahrnuje prostor pro umístění ochranné zdi po levém břehu Morávky 
v úseku přilehlé soustředěné zástavby (v šířce 3 – 5m), na okrajích obce, kde to již dovolí 
prostorové poměry, koridor pro vedení hráze (v šířce cca 20m), dále napojený do trasy přeložky 
silnice III/4347 (Brodek u Přerova – Citov –  Troubky). Kromě toho je vymezena ochrana 
koridoru v šířce cca 20m pro možnost vedení hráze po pravém břehu Morávky od severní 
hranice k.ú. Citov v prostoru mlýna až po silnici do Věrovan, pro eventualitu, že by bylo možno 
nalézt  variantní řešení ochrany obce s ponecháním části toku Morávky uvnitř ohrázování (v 
případě možnosti zajištění regulovaného průtoku), včetně nezbytné související úpravy toků na 
severním okraji obce v blízkosti mlýna 

Rozhodnutí je o případné realizaci těchto opatření je možné jen na základě technicko 
ekonomického vyhodnocení přínosu záměru. Maximální hloubky vody přicházející v úvahu v 
obci (při povodni 07/97 cca 0,8 m) nezpůsobí tak rozsáhlé materiální škody a ohrožení lidských 
životů,  pokud se nepřistoupí ke stavbě domů z nepálených cihel, které nesnesou byť i malé 
zatopení.  

Rozhodnutí o možnosti řešení lokální protipovodňové ochrany zástavby obce nemá vliv 
na řešení protipovodňové ochrany v širším území vzhledem k tomu, že obec se nachází na 
samém okraji záplavového území, v terénu méně exponovaném z hlediska průtoku vod. 
Územní plán přitom směřuje rozvoj obce převážně mimo záplavové území, rozvoj  bydlení jen 
mimo ně. Ochranu občanů a staveb se navrhuje uskutečnit výše uvedenými opatřeními. 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ 

⇒ Pro zvýšení retenčních schopností území v nivě Moravy a zvýšení ekologické stability 
území se v celém území západně od Morávky vymezují  plochy smíšené nezastavěného 
území specifické NS.pw, vyjadřující zájem zvýšení retenčních schopností, zvýšení 
ekologické stability a posílení funkce přírodních prvků lužní krajiny těchto dosud intenzívně 
zemědělsky využívaných ploch v záplavovém území v nivě Moravy.  



 

78 

AD I/E.5. PROSTUPNOSAD I/E.5. PROSTUPNOSAD I/E.5. PROSTUPNOSAD I/E.5. PROSTUPNOST KRAJINYT KRAJINYT KRAJINYT KRAJINY    

Prostupnost krajiny se na úrovni územního plánu zajišťuje vymezením ploch veřejných 
prostranství pro stabilizaci základní kostry účelových komunikací zajištujících prostupnost 
krajiny také pro nemotoristický provoz. 

Rovinatá krajina poskytuje pro cykloturistiku či hipoturistiku dobré možnosti. Pro cykloturistiku i 
běžný pohyb mezi obcemi lze dále využívat síť zemědělských a lesních účelových komunikací 
stávajících i navrhovaných, po kterých jsou či mohou být vedeny cykloturistické trasy mikroregionálního 
významu (doporučené trasy dle cykloturistických map, jsou vyznačeny ve výkrese širších vztahů),  které 
doplňují síť značených cyklotras (Přes obec jsou po silnicích III. třídy vedeny dvě značené cyklotrasy, 
které obec napojují na systém hlavních cyklotras - Moravskou cyklotrasu a budovanou cyklostezku 
Bečva).  Zajímavé mohou být zejména doprovodné cesty podél  vodních toků (Morávka, Broděnka) a po 
lesních komunikacích. Kvalita jejich povrchů je různorodá a odpovídá způsobu využívání, jedná se 
převážně o nezpevněné komunikace a tak některé úseky mohou být sezónně obtížněji schůdné. 
Přínosem pro zvýšení atraktivity těchto tras a pohody pohybu bude doplňování doprovodné vegetace i 
např. budování malých odpočívek na  rozcestích, u drobných památek a jiných zajímavostí (širší 
travnaté meze, loučky, dominantní stromy, přírodní lavičky, rozcestníky aj.).  

Územní plán navrhuje dvě významnější trasy a dále změny úseků účelových komunikací 
v jihovýchodní části katastru. 

⇒ Krátká cyklostezka po pravém břehu Morávky vedená lesem „Ostrov“ od silnice do Věrovan 
ke sportovnímu areálu (tj. trasa, která se vyhýbá stísněnému profilu silnice)  

⇒ Účelová komunikace podél Broděnky - propojení chybějícího úseku cesty podél Broděnky 
směrem k Brodku u Přerova (k zahrádkové lokalitě v Brodku) 

⇒ Dva krátké úseky účelových komunikací – nová napojení na silniční síť jižně od zástavby 
obce – severnější v souvislosti s návrhem přeložky silnice III/4347, jižnější v souvislosti 
s návrhem biokoridoru a pro lepší návaznost na účelovou komunikaci na území obce Císařov 

⇒ Návrhem se potvrzuje používaná trasa podél lesíka Klčí. 

AD I/E.6. REKREAČNÍ AD I/E.6. REKREAČNÍ AD I/E.6. REKREAČNÍ AD I/E.6. REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAVYUŽÍVÁNÍ KRAVYUŽÍVÁNÍ KRAVYUŽÍVÁNÍ KRAJINYJINYJINYJINY    

POBYTOVÁ REKREACE, ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 

• Územním plánem se vymezuje rozsáhlá zahrádkářská osada na severním okraji obce jako 
plocha stabilizovaná doplněná plochou zastavitelnou v široké proluce. V části lokality přilehlé 
k silnici III/4347 návrh plochy přestavby umožňuje postupné přetváření na plochu bydlení.  

• Tři jednotlivé malé enklávy zahrádek na pravém břehu Morávky a na levém břehu u silnice 
III/4347 na jižním okraji zástavby jsou určeny k postupnému dožití (blíže kap. I/E.3. ÚSES – 
popis nadregionálního biokoridoru). V pásu zahrad na pravém břehu Morávky není možné 
stávající drobné stavby potvrdit a není možné budovat nové. 

• Umisťování jednotlivých objektů individuální rekreace je přípustné v souladu s podmínkami pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

NEPOBYTOVÁ REKREACE 

• Pro nepobytovou rekreaci se vymezují plochy OS - Plochy občanského vybavení – plochy pro 
sport a rekreaci, plochy sídelní zeleně ZP (zámecký park), plochy veřejných prostranství PZ(v 
centru, ve vazbě na víceúčelový sportovní areál) a dále plochy veřejných  prostranství PV 
zajišťující prostupnost krajiny (blíže kap. I/E.5 Prostupnost krajiny). 

Rovinatá krajina poskytuje dobré možnosti především pro cykloturistiku, obcí jsou vedeny 
dvě značené cyklotrasy, které obec napojují na systém hlavních cyklotras - Moravskou 
cyklotrasu a budovanou cyklostezku Bečva. 

Rekreace u vody: Součástí sportovního areálu je i koupaliště s 50m bazénem, které však 
v současnosti není v provozu, jeho stav nezbytně vyžaduje rekonstrukci. V současné době je 
nejblíže využitelné koupaliště v Majetíně.  

Zimní rekreace: V centru obce se v zimním období využívá víceúčelová sportovní plocha 
jako kluziště.    
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AD AD AD AD I/E.6. DOBÝVÁNÍ  NERI/E.6. DOBÝVÁNÍ  NERI/E.6. DOBÝVÁNÍ  NERI/E.6. DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮOSTŮOSTŮOSTŮ    

V řešeném území nejsou vymezeny dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin dle 
Horního zákona. V územním plánu se nevymezují plochy pro těžbu nerostů.  

Do správního území obce zasahují 

LOŽISKA NEVÝHRADNÍCH NEROSTŮ: 

⇒ Nevýhradní ložisko 304530000 Věrovany - Dub nad Moravou - Citov (ozn. lokality v ZÚR 
OK: 206) 

⇒ Nevýhradní ložisko 304540000 Brodek u Přerova-Citov (ozn. lokality v ZÚR OK: 207) 

⇒ Nevýhradní ložisko 304550000 Citov-Císařov-Troubky (ozn. lokality v ZÚR OK: 208) 

PROGNÓZNÍ LOŽISKA: 

⇒ Prognózní zdroj evidovaný Brodek u Přerova č. 9101700 (ozn. lokality v ZÚR OK: 266) 

⇒ Prognózní zdroj evidovaný Věrovany - Citov č. 9101800 (ozn. lokality v ZÚR OK: 267) 

⇒ Prognózní zdroj evidovaný Citov - Císařov č. 9403800 (ozn. lokality v ZÚR OK: 268) 

Objekty netěžené, pro využití ložiska ad 206 zahájeno pořízení změny ÚPNSÚ Věrovany 
pro těžbu z vody.  

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje jsou skupiny ložisek - lokality evidované 
pod č. 206, 207, 208, 266, 267, 268 charakterizované jako ložiska využitelná částečně či 
podmíněně při splnění vybraných technicko environmentálních podmínek, na základě územní 
studie a revitalizační studie. (Na území obce Citov zasahuje ložisko 304530000 z větší části do 
plochy přírodní – RBC Hrubý les, ložiska 304540000 a 9403800 do bezprostřední blízkosti 
zastavěného území, prognózní ložisko 9101700  až do zastavěného území- zahrádkové osady) 

II/C. 4.5.  ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

AD I/I. VYMEZENÍ PLOAD I/I. VYMEZENÍ PLOAD I/I. VYMEZENÍ PLOAD I/I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENCH REZERV A STANOVENCH REZERV A STANOVENCH REZERV A STANOVENÍ Í Í Í 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYMOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYMOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYMOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK JEHO PROVĚŘENÍEK JEHO PROVĚŘENÍEK JEHO PROVĚŘENÍEK JEHO PROVĚŘENÍ    

Vymezení územních rezerv v územním plánu Citov je určeno pro tyto rozdílné okruhy 
zájmů v dlouhodobé časové perspektivě: 

⇒ 1. Naznačení dalšího směru rozvoje bydlení v obci 
⇒ 2. Průmět ochrany dopravního koridoru dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  
⇒ 3. Územní rezerva možnost zvýšeného stupně protipovodňové ochrany obce v případě 

takového rozhodnutí obce 
⇒ 4. Naznačení optimálního vývoje budování osové části nadregionálního biokoridoru 

Využití územních rezerv je možné jen na podkladě změny územního plánu. 

Územním plánem jsou vymezeny tyto územní rezervy: 

AD 1. PLOCHY BYDLENÍ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Jako územní rezervy jsou vymezeny z důvodu dostatečné kapacity zastavitelných ploch 
pro blízké časové období a zájmu na naplňování území v severním klínu zástavby v postupných 
krocích v ucelených plochách. V případě přetrvávajícího, dosud velmi nesnadného řešení 
majetkoprávních vztahů - získávání pozemků pro přípravu zastavitelných ploch a vysokém 
zájmu o výstavbu rodinných domů, nemusí být do budoucna vyloučeny změny v časovém 
zařazení ploch v této lokalitě, i když by jiný postup byl již méně logický. Pravděpodobně by bylo 
v případě shody vlastníků pozemků možno nalézt řešení, kdy by postup naplňování 
zastavitelných ploch a územních rezerv nebyl vzájemně územně podmiňován.  
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⇒ R.02.BI, R.03.BI: Plochy bydlení, které logicky doplňují dosud volné plochy v severní výseči 
zástavby, v současnosti využívané pro drobné hospodaření převážně bez přímé vazby na 
přilehlé plochy bydlení. 

⇒ R.01.PV, R.05.PV: Plochy veřejného prostranství pro komunikační propojení zastavitelných 
ploch bydlení v severním sektoru obce do ulice Ke mlýnu a pro zajištění parametrů 
veřejného prostranství podél ploch územních rezerv. 

Podmínky prověření:  

⇒ Prověření celého systému ploch bydlení a veřejných prostranství, případně doplnění dalších 
ploch veřejných prostranství pro obsluhu vnitřní části lokality, zejména z hlediska 
majetkoprávních vztahů – zájmu vlastníků pozemků. 

⇒ R.06.PV: Územní rezerva na severním okraji zahrádkářské osady – posun hranice plochy 
RZ mimo vedení a sloupy VN, zlepšení parametrů veřejného prostranství 

AD 2. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – drážní doprava R.10.DZ 

⇒ Koridor pro výhledovou stavbu tratě vysokých rychlostí převzatý z ÚAP na základě Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje. Zahrnuje koridor trasy hlavní průběžné tratě a 
napojení tratě č. 270 směr Olomouc. 

⇒ Podmínky prověření:  

⇒ Bude prověřováno v rámci přípravy záměru. 

AD 3. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - Vodohospodářské plochy  

R.07.WP, R.08.WP, R.09.WP:  

⇒ Tyto územní rezervy jsou vymezeny jako ochrana koridoru pro případnou realizaci 
zvýšeného stupně protipovodňové ochrany zástavby obce. Zahrnují plochy vycházející 
z původní i aktualizované verze Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého 
kraje a další navazující plochy zohledňující další části řešení územního plánu.   

Podmínky prověření:  

⇒ Potřeba využití této územní rezervy pro stavby protipovodňové ochrany obce může být 
stanovena až na základě technicko ekonomického vyhodnocení efektivity realizace 
případných staveb PPO a potvrzena rozhodnutím Obce Citov o zájmu obce na jejich 
realizaci.  

⇒ V kladném případě prověření rozsahu potřebných ploch a způsobu řešení protipovodňových 
opatření v koordinaci s podmínkami území (omezené plošné možnosti, koordinace se 
sítěmi technické infrastruktury ve vymezeném koridoru).   

⇒ Prověření možností řešení vztahu – koordinace – přeložky silnice III/4347 a případné stavby 
protipovodňové ochrany z hlediska odlišného časového zařazení těchto staveb (tj. zda je 
možná realizace přeložky silnice nezávisle na případné stavbě PPO a dodatečné řešení 
stavby PPO, nebo zda je nezbytná koordinace těchto staveb, tj. i rozhodnutí o realizaci 
PPO, již v rámci přípravy přeložky silnice, a jakým způsobem je tento vztah možno řešit.  

Do těchto ploch jsou pro případ dalšího rozhodování zařazeny plochy na obou březích 
Morávky, tj. podle původní i aktualizované verze Studie ochrany před povodněmi na území 
Olomouckého kraje, i když z územních podmínek vychází jako logická a opodstatněná jen 
ochrana na levém břehu, tj. na straně zastavěného území.   

AD 4. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Zeleň ostatní a specifická a PLOCHY PŘÍRODNÍ pro 
postupný dlouhodobý rozvoj nadregionálního biokoridoru 

⇒ R.11.ZX.p:  Postupná přeměna malé zahrádkářské osady u silnice jižně od obce na sídelní 
zeleň jako součásti nadregionálního biokoridoru, v případě dožívání staveb.  

⇒ R.NP:  Postupná přeměna pásu zahrádek a drobných zemědělských pozemků na pravém 
břehu Morávky severně od silnice do Věrovan na plochu přírodní uvnitř nadregionálního 
biokoridoru.  
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II/C. 4.6.  ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 
OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI 

AD I/G. VYMEZENÍ VEŘAD I/G. VYMEZENÍ VEŘAD I/G. VYMEZENÍ VEŘAD I/G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ VEB, VEŘEJNĚ VEB, VEŘEJNĚ VEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ , STAVEB A OPATŘENÍ , STAVEB A OPATŘENÍ , STAVEB A OPATŘENÍ KKKK    ZAJIŠŤOVÁZAJIŠŤOVÁZAJIŠŤOVÁZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A NÍ OBRANY A NÍ OBRANY A NÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A BEZPEČNOSTI STÁTU A BEZPEČNOSTI STÁTU A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PPLOCH PRO ASANACI, PPLOCH PRO ASANACI, PPLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA RO KTERÉ LZE PRÁVA RO KTERÉ LZE PRÁVA RO KTERÉ LZE PRÁVA 
KKKK    POZEMKŮM A STAVBÁM VPOZEMKŮM A STAVBÁM VPOZEMKŮM A STAVBÁM VPOZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNITYVLASTNITYVLASTNITYVLASTNIT    

SD VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SDT SPOLEČNÉ PLOCHY PRO DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

MOŽNO 
UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

SD1 Stavba směrové úpravy silnice 
III/43515 v centru obce 

510; 512; 513; 514 Olomoucký 
kraj 

SD2 Stavba přeložky silnice III/4347 
včetně přeložky úseku svodnice 
dotčené stavbou 

447/19, 447/32, 447/36, 447/38, 
447/40, 447/26, 447/44, 447/50, 
447/51, 447/53, 447/57, 447/61, 
447/54, 447/65, 447/66, 447/70, 
447/55, 447/74, 447/79, 82, 
447/1;445/19, 445/20, 445/21;  
574/1, 574/5, 574/9; 577/2; 448/2, 
448/28, 448/27, 448/26, 448/25, 
448/24, 448/23, 448/22, 448/21, 
448/20, 448/19, 448/18, 448/17, 
448/16, 448/15, 448/14, 448/7, 
448/13, 448/9, 448/12, 448/11, 
448/10, 448/8, 448/6, 448/5, 
448/4, 448/3; 540/15, 540/14, 
540/13, 540/12, 540/11, 540/10, 
540/9, 540/8, 540/7, 540/4, 
540/18; 583/4; 541/32, 541/10, 
541/31, 541/3, 541/2, 541/1, 541/4, 
541/22, 541/6, 541/11, 541/14, 
541/21, 541/7, 541/24, 541/25, 
541/30, 541/28, 541/16, 541/15, 
541/33, 541/37; 604/2; 600/1, 
600/3, 600/12, 600/8, 600/39,, 
600/40, 600/41, 600/43, 600/46, 
600/42, 600/44, 600/45, 600/27, 
600/47, 600/48, 600/32, 600/23, 
600/6, 600/9, 600/5, 600/14, 
600/20, 600/22, 600/16; 584/11, 
584/2; 544/2, 544/4, 544/5, 544/6, 
544/3, 544/1 

Olomoucký 
kraj 
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SD3 Stavba místní komunikace pro 
obsluhu podnikatelských ploch v 
areálu bývalého statku  a 
zastavitelných ploch Z.15.VD a 
Z.15.VD, napojené na  přeložku 
silnice III/4347, do doby realizace 
přeložky na stávající silnici III/4347 
na severním okraji obce, v 
koridoru vymezeném plochami 
Z.11.PV,  Z.14.PV a přilehlými 
stávajícími plochami veřejných 
prostranství. 

422/2; 447/10, 447/38, 447/36, 
447/32, 447/19, 447/1, 447/2; 
445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 
445/9, 445/14, 445/15, 445/11, 
445/16, 445/17, 445/6, 445/10, 
445/18, 445/19, 445/20, 445/21; 
443/5, 443/6, 443/7, 443/8; 575/2; 
574/1, 574/2, 574/5; 605/1, 605/2, 
605/3 

Obec Citov 

SD4 Stavba napojení stávající silnice 
III/4347 na přeložku této silnice 
jižně od obce, v souvislosti s VPS 
č. SD2. 

542/23, 542/24; 543; 
600/16;544/2, 544/6, 544/3  

Obec Citov 

SD5 Stavba napojení stávající účelové 
komunikace na přeložku silnice 
III/4347 jižně od obce, v souvislosti 
s VPS č. SD2. 

554 Obec Citov 

SD6 Stavba účelové komunikace s 
významem pro prostupnost území 
podél Broděnky po hranici k.ú. 
Brodek u Přerova. 

421/32, 421/3, 421/4, 421/8, 
421/12, 421/14, 421/16, 421/20, 
421/22, 421/24, 421/26, 421/40, 
421/41, 421/18, 421/28, 421/30, 
421/31, 421/35, 421/39, 421/19, 
421/59, 421/61, 421/10, 421/63, 
421/65, 421/67, 421/69, 421/71, 
421/73, 421/75, 421/77, 421/37, 79 

Obec Citov 

SDT1 Stavba chodníku a části sítí 
technické infrastruktury pro plochu 
bydlení P.12.BI, v koridoru 
vymezeném plochou P.14.PV dle 
výkr. I/2ab 

358/1; 359/1; 360; 364; 365; 370; 
372/3; 374; 375/1; 376/1; 439; 
431; 430/3; 432; 433; 434 

Obec Citov 

SDT2 Stavba místní komunikace, sítí TI 
případně chodníku pro 
zastavitelné plochy bydlení 
Z.01.BI, Z.06.BI (část) a Z.08.BI 
(část) v koridoru vymezeném 
plochami Z.02.PV, Z.04.PV a 
P.12.PV (spolu s přilehlou stávající  
plochou PV) dle výkr. I/2ab 

292; 266/1; 291/1; 266/3, 266/4, 
266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 
266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 
14, 266/15, 266/16, 266/17 

Obec Citov 

SDT3 Stavba místní komunikace, sítí TI 
případně chodníku pro 
zastavitelné plochy bydlení Z.06.BI 
(část), Z.08.BI (část) a Z.07.BI a 
záhumenní cesty pro zachování 
přístupu k drobným zemědělským 
pozemkům, v koridoru 
vymezeném plochou Z.05.PV dle 
výkr. I/2ab. 

266/3-17; 279; 282; 283 Obec Citov 
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OU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ - ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES 

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

MOŽNO 
UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

 

OU1a,b,c Nadregionální biokoridor K136 (BK 
1/43, 2/43) 

53/29, 53/32, 53/28, 53/30, 
53/31, 53/34, 53/36, 53/37, 
53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 
53/42; 83/12; 60; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69/1, 83/2; 70/1; 
71;72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 
81; 82; 84; 85; 86; 87; 88/1, 83/2; 
89; 90; 91; 92; 93; 94; 554/1, 
554//2, 554/3, 554/4 

 

OU2 Lokální biocentrum BC 1/44  602/11, 602/12, 602/14, 602/15;  
600/11, 600/51; 603/4; les 601/1, 
601/2, 601/3; (ost.kom. 603/6, 
603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 
603/11, 603/12, 603/13) 

 

OU3a,d Lokální biokoridor BK 20/33 421/32,3; 225/1, 225/2, 225/3; 
226; 570 

 

OU3b,c Lokální biokoridor BK 20/33,34 447/47, 447/21, 447/58, 447/39, 
447/49, 447/52, 447/73, 447/23, 
447/59, 447/86, 447/102, 
447/104, 447/106, 447/109, 
447/111, 447/110, 447/114, 
447/90, 447/3, 447/115, 447/116, 
447/14, 447/91, 447/15, 447/17, 
447/94, 447/108, 447/4, 447/122, 
447/5, 447/124, 447/125, 447/96, 
447/126, 447/129, 447/16; 574/8, 
447/4; 447/ 28 

 

OU4a,b Lokální biokoridor BK 20/44 602/15, 602/14, 602/12, 602/11, 
602/10, 602/9, 602/22, 602/23; 
447/130 

 

OU5 Lokální biokoridor BK 19b/44 447/130  

OU6 Lokální biokoridor BK 19a/44 545/10, 602/3, 602/11; 546/5; 
586 

 

OU7 Lokální biokoridor BK 14/44 546/6; 549  

VA PLOCHY PRO ASANACI 

VA1 Asanace rodinného domu v 
havarijním stavu pro stavbu směrové 
úpravy silnice III/43515 v centru obce 
(VPS č. SD1) 

513  
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I/H. VYMEZENÍ DALŠÍCI/H. VYMEZENÍ DALŠÍCI/H. VYMEZENÍ DALŠÍCI/H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB H STAVEB H STAVEB H STAVEB 
A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERH OPATŘENÍ, PRO KTERH OPATŘENÍ, PRO KTERH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE É LZE É LZE É LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PUPLATNIT PŘEDKUPNÍ PUPLATNIT PŘEDKUPNÍ PUPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVORÁVORÁVORÁVO    

PP VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

OZNAČENÍ POPIS 

 

PARC. Č. 
DOTČENÝCH 
POZEMKŮ   

PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO VE 
PROSPĚCH 

PP1 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku 
plochy 16.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

146 Obec Citov 

PP2 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků 
plochy 17.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

152; 153/1; 
157; 158  

Obec Citov 

PP3 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku 
plochy 18.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

164 

 

Obec Citov 

PP4 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku 
plochy 19.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

166 

 

Obec Citov 

PP5 Rozšíření veřejného prostranství o část pozemku 
plochy 20.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

172 

 

Obec Citov 

PP6 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků 
plochy 21.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

174; 180 Obec Citov 

PP7 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků 
plochy 22.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 

18/1;18/2; 
182; 187 

Obec Citov 

PP8 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků 
plochy 23.BI v zájmu zajištění nezbytných parametrů 
veřejného prostranství v uličce souběžné s ul. Ke mlýnu 188; 189 

Obec Citov 

PP9 Rozšíření pozemku silnice ve stísněném uličním profilu 
o části stavebních pozemků přesahujících uliční čáru  
- předkupní právo v případě přestavby domů na parc. č. 
524, 527 a 529/1 stavební 

527; 527; 
529/1 

Obec Citov 

PP10 Předkupní právo umožňující začlenění dvou 
drobných pozemků zahrad uvnitř plochy veřejného 
prostranství do tohoto prostranství 16/1; 16/2 

Obec Citov 

PP11 Rozšíření veřejného prostranství o části pozemků 
plochy 37.RZ v zájmu zlepšení parametrů veřejného 
prostranství s obslužnou komunikací podél Broděnky 401; 403; 405 

Obec Citov 
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II/C. 5.  ODŮVODNĚNÍII/C. 5.  ODŮVODNĚNÍII/C. 5.  ODŮVODNĚNÍII/C. 5.  ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PLOCH S NÁVRHU PLOCH S NÁVRHU PLOCH S NÁVRHU PLOCH S    JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽIJINÝM ZPŮSOBEM VYUŽIJINÝM ZPŮSOBEM VYUŽIJINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ TÍ TÍ TÍ 
NEŽ DLE VYHL. NEŽ DLE VYHL. NEŽ DLE VYHL. NEŽ DLE VYHL. Č. Č. Č. Č. 501/2006 SB.501/2006 SB.501/2006 SB.501/2006 SB.    

V územním plánu Citov jsou nad rámec Vyhl. 501/2006 Sb. použity plochy: 

RZ – zahrádkové osady – pro plochy využívané pro zahrádkaření  a  drobné zemědělské 
hospodaření, převážně se zahrádkářskými chatami (malé objekty individuální rekreace či jiné 
stavby).  

OH – veřejná pohřebiště – pro specifické zařízení charakteru občanského vybavení, které 
není vhodné začlenit do jiných druhů občanského vybavení 

ZP – Plochy sídelní zeleně – parky  a ostatní veřejná zeleň: pro plochu zámeckého parku 
a dalších ploch parkové zeleně, které je vzhledem k jejich urbanistickému, kompozičnímu a 
historickému významu žádoucí vyčlenit z ploch občanského vybavení (zámecký park)  či 
veřejných prostranství (plochy ZP obklopující kulturní památky).   

ZX – Plochy sídelní zeleně – zeleň ostatní a specifická: ZX.p pro plochy zeleně 
v zastavěném území, které jsou začleněny do ÚSES a ZX.s pro plochy drobného 
zemědělského hospodaření a soukromé zeleně. 

VD.o – Drobná výroba, výrobní služby a komerční zařízení občanského vybavení. 
Specifikace funkce pro areál bývalého statku, s přípustností komerčních zařízení občanského 
vybavení ve funkci rovnocenné s funkcí výroby a služeb, v zájmu vyjádřit optimální způsob 
využití areálu s ohledem na umístění areálu a zachování jeho objemových charakteristik. 

Použití těchto typů ploch je v souladu s katalogem jevů dle „Návrhu sjednocení digitální 
ÚPD“ vydaného KÚOK.  

II/C.6. VYHODNOCENÍ II/C.6. VYHODNOCENÍ II/C.6. VYHODNOCENÍ II/C.6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLPŘEDPOKLPŘEDPOKLPŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ     

II/C.6.1.  VLIVY NA OCHRANU URBANISTICKÝCH A ARCHIT EKTONICKÝCH HODNOT  

Požadavky na ochranu těchto hodnot jsou součástí urbanistické koncepce - návrhu 
plošného a prostorového uspořádání. Požadavky na respektování – zachování a rozvíjení 
charakteru stávající struktury zástavby, se zaměřují na hlavní tradiční prostory jádra obce, 
zejména prostor jižně od těžiště obce a plochy souvislé uliční zástavby.  

Zásady pro stavební činnost v ostatním území jsou formulovány obecně, tak, aby i stavby 
v nových plochách svými proporcemi a  urbanisticko - architektonickým pojetím zástavby dobře 
navázaly na  stávající  strukturu sídla.  

Obecné a ve vybraných prostorech s charakteristickou strukturou a přítomností dominant i 
konkrétní požadavky prostorového uspořádání, zejména požadavky na omezení výškové 
hladiny zástavby a podíl zeleně, jsou součástí podmínek pro využití ploch ve vybraných druzích 
ploch. 

Konkrétní a detailní požadavky na stavebně architektonické řešení objektů, tak jak byly 
uvedeny v dosud platném územním plánu, se nestanovují, jsou předmětem následných stupňů 
přípravy území nebo Programu obnovy venkova. To však v žádném případě neznamená 
libovolné používání nesourodých typů staveb projevujících se v členitosti staveb, ve výškovém 
řešení a osazení v terénu a vztahu k parteru, způsobu zastřešení, použití materiálů, stavebních 
detailů apod., ale snazší cestu k možnosti uplatnění funkčně optimálních, urbanisticky a 
architektonicky kvalitně řešených staveb a souborů, vždy s podmínkou koordinace v celé 
pohledově postižitelné skupině. 

Významným přínosem pro kvalitu prostoru v dlouhodobé perspektivě by byla postupná 
kabelizace elektrických vedení aspoň v zástavbě obce. 



 

86 

II/C.6.2.  OCHRANA NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hlavními zásadami uspořádání území v daném regionu je zachování kompaktního obrysu 
obce a zachování uceleného nezastavěného území. Specifikem obce Citov je však 
nekompaktnost zastavěného území – rozsáhlá enkláva volných pozemků obklopená 
zastavěným územím.  Územní plán navrhuje stavební rozvoj  obce prakticky výhradně dovnitř 
zastavěného území resp. do jeho vnějšího obrysu, tj, dostupné doplňování volných ploch 
v severním klínu zástavby, a jen v minimálním rozsahu do ploch bezprostředně navazujících, 
které tento útvar jen doplňují. Výjimkou, která stále navazuje přímo na zastavěné území, ale 
zasahuje do dosud volné krajiny, je jen plocha výroby mimo plochy bývalých silážních jam, 
která vyplní nevelkou plochu vyčleněnou ze souvislých půdních celků navrženou přeložkou 
silnice III/4347 a je využitelná podmíněně až ve vazbě na realizaci této přeložky.  

V krajině nejsou navrhovány žádné enklávy zastavitelných ploch. Naopak, v souvislosti s  
dotvářením osové části nadregionálního biokoridoru, se navrhuje postupné přetváření 
stávajících malých enkláv zahrádek mimo kompaktní celek obce na plochy přírodní (územní 
rezervy)   

Přeložka silnice III/4347 ve svém dalším průběhu vyčleňuje dvě další, již větší plochy. 
Menší z nich je celá v ochranném pásmu zámku s parkem a je v ní žádoucí zachovat trvalou 
nezastavitelnost, i když jen její část je v ploše s vyloučením staveb dle rozhodnutí o ochranném 
pásmu.  Druhá vyčleněná plocha je rozsáhlá, cca 6 ha. Do budoucna nelze zcela vyloučit jako 
krajní eventualitu i rozvoj do těchto ploch, spolu s možností využití záhumenních částí pozemků 
zástavby při ulici Brodecké (po naplnění ploch navržených územním plánem, včetně územních 
rezerv) případně přetrvávajících a nepřekonatelných  problémů s řešením majetkoprávních 
vztahů v navržených plochách bydlení) ovšem jen a až v případě realizace přeložky silnice 
III/4347 a vyřešení dalších souvislostí. Tato eventualita není uváděna ani jako územní rezerva, 
v současnosti nemá opodstatnění, protože na území obce je značná kapacita optimálně 
využitelných ploch i pro dlouhodobou perspektivu, v logickém uspořádání ploch do 
kompaktnějšího celku, ve výhodnějších terénních podmínkách.   

Při využívání území je nutno trvat na hospodárném využívání zastavitelných ploch 
vycházejícím ze zodpovědné územní přípravy, která musí umožnit přístup i do vnitřních částí 
ploch v severním klínu zástavby. 

II/C.6.3.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

II/C.6.3.1. VLIVY NA PŘÍRODNÍ HODNOTY 

ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

Na území obce se nenacházejí zvlášť chráněná území přírody. 

NATURA 2000  

• Území NATURA 2000 – EVL č. CZ0714085  Morava – Chropyňský luh, na území obce Citov 
lužní les Čičelec – Háj  v jižní části katastru. Vlastní návrh územního plánu do lokality 
nezasahuje,  ale severní část plochy protíná územní rezerva pro železniční trať vysokých 
rychlostí převzatá ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.  

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY ZE ZÁKONA 

• V řešeném území se nevyskytují registrované významné krajinné prvky.  

• Ze zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky lesní porosty, 
zámecký park, vodní toky s břehovými porosty a celé území je součástí údolní nivy. 

Zásahy územního plánu do VKP ze zákona: 

• Les „Ostrov“ - u koupaliště – navržený pěší a cyklistický průchod okrajem lesa ke koupališti – na 
lesním pozemku podél toku Morávky, pravděpodobně ale  bez zásahu do porostu 

• Zámecký park  - komplexní rekonstrukce parku dle zpracované PD, bez zásahu ÚP 
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• Les Čičelec – Háj: územní rezerva pro železniční trať vysokých rychlostí dle ZÚR OK , koridor 
zasahuje i okraj lesíka Klčí (při východní hranici k.ú). 

• Tok Morávky s břehovými porosty: Hydrotechnické úpravy na tocích Morávky a Broděnky 
v zájmu protipovodňové ochrany (bez grafického vyjádření). Ve prospěch VKP je uvolnění 
pravého pobřežního pásu Morávky v prostoru zahrádek (posun oplocení) v rámci navrženého 
biokoridoru. 

• Tok Broděnky s břehovými porosty: Hydrotechnické úpravy na tocích Morávky a Broděnky 
v zájmu protipovodňové ochrany (bez grafického vyjádření). 

OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

• Při dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa je potřebný souhlas 
příslušného orgánu státní správy lesů. V  tomto území se navrhuje čistírna odpadních vod. 

OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN  

• V řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území a výhradní ložiska nerostných 
surovin hájená dle Horního zákona. Rovněž nejsou evidovány dobývací prostory. 

• Zásahy územního plánu do ložisek nevýhradních surovin a prognózních:  

⇒ Nevýhradní ložisko 304530000 Dub nad Moravou: střet s ÚSES – regionální biocentrum 
(ložisko zasahuje do Hrubého lesa), jiný zásah ÚP není,  

⇒ Nevýhradní ložisko 304540000 Brodek u Přerova-Citov: přeložka silnice III/4347, 
zastavitelné plochy výroby a smíšená obytná, vše navazující na zastavěné území, ÚSES 

⇒ Nevýhradní ložisko 304550000 Citov-Císařov-Troubky: přeložka silnice III/4347, ÚSES 

⇒ Prognózní ložiska: přeložka silnice III/4347, zastavitelná plocha zahrádkářské osady, plocha 
přestavby pro bydlení v části zahrádkářské osady 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

• V CHOPAV – kvarter Moravy leží celé řešené území 

• Ochrana vodních toků: přeložka úseku svodnice v souvislosti s návrhem přeložky silnice 
II/4347. Ostatní vodní toky a plochy v řešeném území jsou respektovány 

• Oprávněný prostor pro správu vodního toku: 

⇒ Nenavrhují se zastavitelné plochy.   

⇒ Navržená cyklostezka okrajem lesa ze silnice do Věrovan ke sportovnímu areálu může 
sloužit současně pro správu toku. 

⇒ Uvolnění pásu na okraji zahrádek na pravém břehu Morávky v rámci tvorby nadregionálního 
biokoridoru. 

VLIVY NA KRAJINU    

Území obce Citov je charakteristické rovinatým terénem, ve kterém se zástavba obce 
promítá jako méně výrazný celek, ze kterého vystupují dominantní objekty – kostel, areál zámku 
s parkem, areál bývalého statku. Ostatní zástavba je převážně krytá zelení zahrad, která 
potlačuje její projev k krajině. Ráz krajiny velmi významně – příznivě ovlivňují lesy a břehové 
porosty. 

Vlastní územní řešení navrhované územním plánem představuje tyto zásahy do 
organizace území a krajinného rázu:  

• Návrhem přeložky silnice III/ 4347.  

• Návrhem zastavitelné plochy pro podnikatelské aktivity navazující na areál bývalého statku, jejíž 
větší část etapa je opodstatněna a podmíněna až ve vazbě na přeložku silnice III/4347.  
V zájmu zachování dominanty statku je nutno brát zvýšený ohled na množství a umístění 
staveb a respektování objemových charakteristik původních objektů. Při splnění těchto 
podmínek by zásah do obrazu obce v krajině nemusel být nadměrně citelný.  
(Pozn. rozestavěná stavy haly v areálu statku je s těmito i dalšími podmínkami územního plánu 
v rozporu)  



 

88 

• Návrhem ploch pro bydlení nemusí do jít k významnému narušení obrazu obce, přesto, že se 
jedná o plošně významné rozšíření zastavěného území, vzhledem k tomu, že největší plocha je 
uzavřena mezi stávající zástavbou a zahrádkovou osadou, která tvoří optickou clonu. Zčásti se 
jedná o přípustnost zástavby přímo ve stávající zahrádkové osadě.  

• Protější plocha smíšeného bydlení přímo navazuje na zástavbu areál statku a objekt bydlení.  

• Stavba čistírny odpadních vod se projeví při příjezdu od Věrovan, zejména v důsledku 
zvýšeného osazení. Projev ČOV potlačí clona blízkého lesního porostu a zeleň navrženého 
biokoridoru, která ČOV obklopí. 

• Územní rezerva pro stavby protipovodňové ochrany obce: V případě rozhodnutí obce o potřebě 
realizace těchto opatření (hráze, valy, ochranné zdi) by se tato nesporně projevila zejména v 
území východně obce, kde  územní plán navrhuje jejich provázání s návrhem přeložky silnice 
III/4347 – v tom případě by bylo velmi významné právě vyřešení vzájemného vztahu těchto 
dvou staveb.   

II/C.6.3.2. VLIVY NA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY  

OVZDUŠÍ 

Dle ÚAP ORP Přerov je celé území obce Citov jako součást ORP Přerov územím 
s překročením limitu a cílového limitu pro ochranu zdraví lidí vč. O3 (kromě jižní část území 
včetně zastavěného území, kde není překročen cílový imisní limit pro O3). Imisní limit pro 
ochranu ekosystémů a vegetace na území Obce Citov překročen není. 

Z navrhovaného souboru opatření dle Integrovaného programu snižování emisí 
Olomouckého kraje je na úrovni územního plánu možno uplatnit tyto okruhy:  

legislativa 

Na území obce se nepředpokládá povolování staveb s významnějším vlivem na kvalitu 
ovzduší. Nejsou navrhovány významné či specifické výrobní areály. Ve stávajícím areálu 
bývalého statku je však povolování jakýchkoliv staveb s přímým či nepřímým vlivem na kvalitu 
ovzduší (tj. včetně dopravní obsluhy) přípustné vždy jen s ohledem na potenciální zatížení 
přilehlých ploch bydlení a smíšených obytných. Je nezbytné respektovat podmínky pro využití 
těchto ploch stanovené územním plánem.   

energetika, tepelné zdroje 

Navržený systém zajištění energií předpokládá využití ekologicky čistého způsobu 
vytápění a dalších energetických potřeb (přednostní použití zemního plynu, doplňkově 
obnovitelných zdrojů příp. elektrické energie. Je stanovena přípustnost výstavby pouze 
takových nových tepelných zdrojů a pouze takových úprav stávajících tepelných zdrojů, které 
nepovedou ke zhoršení kvality ovzduší. 

doprava 

Problematika znečištění ovzduší z dopravy je v relaci s problematikou hlukového zatížení. 
Na území obce je nejcitlivějším problémem průjezdní úsek silnice II/4347, zejména ve 
stísněném prostoru mezi kostelem a zámkem. (V Integrovaném programu snižování emisí 
Olomouckého kraje tato silnice zmiňována není). Na silnici nebylo prováděno celostátní sčítání 
dopravy a konkrétní údaje proto nejsou k dispozici. Situace je pro kategorii silnice III. třídy 
nepřiměřená a je do značné míry způsobena tím, že pro těžkou dopravu včetně dopravy 
štěrkopísku jsou z různých vnějších důvodů využívány silnice, které jsou svými parametry a 
charakterem přilehlého zastavěného území  pro tento účel  zcela nevhodné a způsobují tuto 
nepřijatelnou situaci (např. těžká vozidla jedoucí ve směru od Troubek historickým uličním 
profilem šířky i méně než 8m se v centru obce, v předprostoru kostela se hřbitovem otáčejí 
v ostrém úhlu směrem k Rokytnici!)  

V zájmu ochrany historické části obce a zlepšení podmínek ochrany ovzduší, hlukových 
poměrů a bezpečnosti pohybu v této i v dalších částech zastavěného území přilehlých k této 
silnici je proto navržena přeložka silnice východně od zastavěného území z podnětu územního 
plánu obce Citov.  
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Návrh zastavitelných a přestavbových ploch obytných funkcí nemusí vhledem k přímému 
napojení těchto ploch ze silnice III/4347 ve směru převažující dojížďky a vyjížďky významněji 
zhoršit zatížení ostatních ploch v obci.   

V případě ploch výroby je nutno minimalizovat dopravní obsluhu ploch výroby, služeb a 
komerčních zařízení v areálu bývalého statku ze strany silnice III/4347 a zejména vyloučit 
případnou těžkou dopravu z tohoto směru. To je také jedním z důvodů pro specifikaci ploch 
výroby a služeb v areálu jen na zařízení „lehkého“ charakteru, nevykazující negativní vlivy 
provozu zařízení a jejich dopravní obsluhy mimo hranice areálu, a navržená komunikace 
z východní strany areálu napojená na přeložku silnice III/4347. Pro možnost případného 
umístění zařízení s většími nároky na dopravní obsluhu jsou vymezeny navazující plochy 
výroby přístupné rovněž z této komunikace. Případná zařízení zvyšující dopravní zátěž je 
možno umístit i v navazujících plochách smíšených obytných, pokud je možno zajistit přístup z 
hlavních komunikací při omezení kontaktu s obytným územím. 

Součástí územního plánu je také vytváření podmínek pro cyklistickou dopravu a pro pěší. 

Veřejná prostranství 

Základem dobré údržby je jasné vymezení účelu využívání prostoru a vymezení 
vlastnictví. Veřejná prostranství v obci jsou převážně dobře udržovaná, problém prašnosti má 
spíše sezónní charakter (stavební činnost, posypy komunikací, sezónní práce zemědělské aj.) 

Zemědělství  

OCHRANA PROTI VĚTRNÉ EROZI 

Opatřením pro ochranu pozemků proti větrné erozi a zástavby proti prašnosti  je větší 
členitost zemědělských ploch, proložení plochami zeleně minimálně v rozsahu ÚSES, možnost 
využití i rychlerostoucích rostlin na plochách mimo ÚSES 

ZEMĚDĚLSKÉ KOMUNIKACE  

Uspořádání obce a systému hlavních zemědělských komunikací dává předpoklady k 
omezení provozu přes obec  na relativně krátké úseky v zástavbě.  Územní plán nenavrhuje 
zvláštní opatření, kromě drobných korekci v zájmu návaznosti na sousední území a zlepšení 
napojení na silniční síť..  

OCHRANNÁ PÁSMA CHOVŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

V jednotlivých plochách v zástavbě je přípustnost drobných chovů hospodářských zvířat 
omezena tak, že  jejich negativní vlivy se omezí na vlastní pozemek. Omezení nevyžadují 
chovy do kapacit: drůbež do 40 ks, králík 50 ks, skot 5 ks, prase 3 ks, kůň 5 ks, koza 10 ks, 
ovce 10 ks. 

HLUKOVÉ  ZATÍŽENÍ 

Zatížení území hlukem z dopravy 

Návrh zastavitelných a přestavbových ploch obytných funkcí nemusí vhledem k přímému 
napojení těchto ploch ze silnice III/4347 ve směru převažující dojížďky a vyjížďky významněji 
zhoršit zatížení ostatních ploch v obci.   

V případě ploch výroby je nutno minimalizovat dopravní obsluhu ploch výroby, služeb a 
komerčních zařízení v areálu bývalého statku ze strany silnice III/4347 a zejména vyloučit 
případnou těžkou dopravu z tohoto směru. 

Na silnici III/4347 nebylo provedeno celostátní sčítání dopravy,  které by bylo podkladem 
pro zjištění hlukových poměrů. Intenzita těžké dopravy včetně dopravy štěrkopísků je však pro 
kategorii silnice III. třídy zjevně nepřiměřená a je do značné míry způsobena tím, že pro těžkou 
dopravu včetně dopravy štěrkopísku jsou z různých vnějších důvodů využívány silnice, které 
jsou svými parametry a charakterem přilehlého zastavěného území  pro tento účel  zcela 
nevhodné a způsobují tuto nepřijatelnou situaci (viz odd. „OVZDUŠÍ“  )  
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V zájmu ochrany historické části obce a zlepšení podmínek ochrany ovzduší, hlukových 
poměrů a bezpečnosti pohybu v této i v dalších částech zastavěného území přilehlých k této 
silnici je proto navržena přeložka silnice východně od zastavěného území z podnětu územního 
plánu obce Citov. 

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o dlouhodobou perspektivu, jsou stanoveny 
podmínky využití plochy přilehlých k této silnici: Obytná zástavba v plochách bydlení a 
smíšených obytných přilehlých k silnici III/4347 (Z.06.SO.v., Z.10.SO.v., Z.13.SO.v.) je 
podmíněně přípustná při splnění ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  v dalších stupních přípravy území.  

V případě ploch výroby je nutno minimalizovat dopravní obsluhu ploch výroby, služeb a 
komerčních zařízení v areálu bývalého statku ze strany silnice III/4347 a zejména vyloučit 
případnou těžkou dopravu z tohoto směru. Pro zajištění dopravní obsluhy je navržena 
komunikace z východní strany areálu napojená na přeložku silnice III/4347 a také na stávající 
silnici na severním okrají zástavby (využitelná do doby její realizace přeložka). Pro možnost 
případného umístění zařízení s většími nároky na dopravní obsluhu jsou vymezeny navazující 
plochy výroby přístupné rovněž z této komunikace. 

Provozy a dílny 

V areálu bývalého statku obklopeného plochami bydlení a smíšenými obytnými je 
nepřípustné umisťovat zařízení vykazující nadlimitní hlukové zatížení vůči plochám bydlení a 
smíšeným obytným jak vlastním provozem zařízení, tak vlivem dopravní obsluhy.  

Uvnitř ploch s převažující funkcí bydlení není přípustné zřizování staveb a zařízení  
vyvolávajících nadlimitní hlukové zatížení obytného území.  

II/C.6.3.3. VLIVY NA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

Dle SLDB 2001 z 262 ekonomicky aktivních obyvatel obce Citov dojíždělo za prací mimo 
obec téměř 80 %. Na území obce je v roce 2009 dle ČSÚ evidováno 96 podnikatelských 
subjektů, nejvíce v obchodě a službách, ale i v dalších odvětvích – zejména zemědělství, 
průmyslu, stavebnictví. Z důvodu omezené struktury pracovních příležitostí není možné 
vyjížďku za prací vyloučit, podmínky dostupnosti center pracovních příležitostí jsou velmi 
příznivé, nepříznivou skutečností je však značná nezaměstnanost širšího regionu, tj. především 
bývalého okresu Přerov 

Územní plán vytváří předpoklady pro přiměřeně dynamický rozvoj obce s neobvykle 
bohatou možností intenzifikace v územně vymezeném celku. Územní plán navrhuje také plochy 
ekonomických aktivit v oboru výroby plošným rozšířením o cca 150% stávajících ploch, z větší 
části (2/3) ale podmíněně využitelným až ve vazbě na realizaci přeložky silnice III/4347. Pro 
tento rozvoj jsou stanoveny podmínky zohledňující umístění ploch i hodnoty stávajícího areálu. 
Hospodářský rozvoj není přijatelný za cenu hrubého narušení pohody bydlení v okolí a 
znehodnocení jednoho z charakteristických stavebních komplexů  na území obce 

Možnost provozování malých výrobních zařízení, služeb a omezeně i malozemědělství 
v jiných plochách, zejména smíšených obytných, je možná a reálná dle zájmů obyvatel. Bez 
omezení lze provozovat ekonomické aktivity nevýrobních služeb všech druhů, zejména s 
využitím informačních technologií, s bezvýznamnými prostorovými nároky v i plochách i bydlení 
individuálního.  

Jako specifické téma hospodářského rozvoje v širším okolí se dá očekávat vývoj v otázce  
problematiky těžby štěrkopísku – na území okolních obcí se průběžně objevují záměry na 
otevření některého z okolních ložisek případně i jiné záměry související s těžbou. Stanovením 
podmínek se zabývá v současnosti rozpracovaná územní studie specifické oblasti ST4 
pořizovaná Krajským úřadem Olomouckého kraje.  
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II/C.6.3.4. VLIVY NA SOUDRŽNOST OBYVATELSTVA 
• Obec Citov je v území dlouhodobě stabilizovanou obcí s poměrně intenzívní poválečnou 

stavební činností a se silným vztahem obyvatel ke svému území, s dobrým vybavením 
zajištujícím základní potřeby obce, až na základní školu, která bývá významným stabilizačním 
prvkem v obcích. Malotřídní škola v Citově byla zrušena v r. 1980 a úvahy o případném 
obnovení malotřídní školy v současnosti nejsou aktuální vzhledem k počtu dětí ve věku školní 
docházky. V obci jsou dobré podmínky pro sportovní a zájmovou činnost v plošně 
stabilizovaných areálech umožňujících vnitřní kvalitativní vývoj, které územní plán potvrzuje. 

Rozsah zastavitelných (a přestavbových) ploch pro potřeby bydlení i jiných funkcí je 
přiměřený a nepřináší cizorodé elementy a riziko vzniku sociálně distancovaných skupin 
obyvatelstva, uzavřených společenství, ani riziko nadměrného zatížení stávajících prostorů 
(pokud budou důsledně dodržovány podmínky pro využití ploch v areálu bývalého statku a 
podmínky pro využití navazujících zastavitelných ploch výroby). 

II/C.6.3.5. VLIVY NA SOUSEDNÍ OBCE 

Ze záměrů navržených územním plánem se do sousedních území – území Městyse 
Brodek u Přerova promítne a vyžádá  nezbytně zajištění  návaznosti přeložka silnice III/4347  
včetně napojení dosavadní silnice III/4347 na tuto přeložku, které se musí uskutečnit až na k.ú. 
Brodek u Přerova.  

Ostatní záměry územního plánu se na území sousedních obcí přímo neprojeví, je však 
jen potřeba zajistit koordinaci prvků ÚSES na hranicích obcí v zájmu zajištění potřebných 
parametrů. V případě obcí Brodek u Přerova, Troubky a Věrovany koordinace v územních 
plánech zajištěna je, na území obce Věrovany je však jen potřeba rozšíření plochy 
nadregionálního biokoridoru do šířky odpovídající této kategorii ÚSES v úseku, kde potřebné 
parametry na území Obce Citov není možné zajistit (změna kategorie ÚSES vyplývá ze ZÚR 
OK). V případě Obce Císařov ÚP Citov vychází v návrhu ÚSES a návaznosti účelových 
komunikací) z předpokladů daných územními podmínkami na hranici obcí, avšak podrobněji je 
koordinaci nutno potvrdit - zajistit v územním plánu Císařov (existence platného ÚP Císařov 
nezjištěna) 

Jiné záměry navržené územním plánem Citov nebudou mít vliv na území sousedních 
obcí.  

II/D. INFOII/D. INFOII/D. INFOII/D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VRMACE O VÝSLEDCÍCH VRMACE O VÝSLEDCÍCH VRMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA YHODNOCENÍ VLIVŮ NA YHODNOCENÍ VLIVŮ NA YHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZUDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZUDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZUDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍEMÍEMÍEMÍ        

SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ 
TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí není součástí územního plánu, protože se jedná o 
úpravu ÚPNO Citov schváleného před 1.1.2007 podle §188 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebylo požadováno ani v zadání Změny 
č.1 ÚPNO Citov a nebylo tedy součástí této ÚPD. 
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II/E. VYHODNOCENÍ PŘII/E. VYHODNOCENÍ PŘII/E. VYHODNOCENÍ PŘII/E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ KŮ KŮ KŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A POZEMKY URČENFOND A POZEMKY URČENFOND A POZEMKY URČENFOND A POZEMKY URČENÉ KÉ KÉ KÉ K    PLNĚNÍ FUNKCE LESA.PLNĚNÍ FUNKCE LESA.PLNĚNÍ FUNKCE LESA.PLNĚNÍ FUNKCE LESA.    

II/E.1. VYHODNOCENII/E.1. VYHODNOCENII/E.1. VYHODNOCENII/E.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ SLEDKŮ SLEDKŮ SLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FONDFONDFONDFOND    

II/E.1.1. OBECNÉ ÚDAJE  

II/E.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešené území zahrnuje katastr obce Citov situované poblíž spojnice měst Olomouc a 
Přerov. Celé řešené území ležící v nivě Moravy je rovinaté a je charakterizováno výraznou 
přírodní osou probíhající celým územím v severojižním směru, tvořenou lužními lesy s tokem 
Morávky. Přímo k této ose přiléhá zástavba obce a na obě strany pak navazují zemědělsky 
intenzívně využívané plochy tvořené ornou půdou s ojedinělými drobnými lesíky a jinou 
rozptýlenou zelení ve východní části území. Zahrady, vesměs v soukromé držbě se vyskytují ve 
vazbě na zástavbu obce, kde vytvářejí zelený prstenec, ale také v e větší ploše oddělené od 
obce tokem Morávky. Trvalé travní porosty jsou ojedinělé, převážně v okolí toků.  

II/E.1.2. PEDOLOGICKÉ POMĚRY 

Z hlediska pedologických poměrů, jedná se o poměrně stejnorodou oblast -  celém 
katastru se vyskytují pouze nivní půdy (kód BPEJ 58 a 59). 

(Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřuje: 1. číslice -
 Klimatický region, 2. a 3. číslice - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická 
jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě, 4. číslice - Kód kombinace 
sklonitosti a expozice, 5. číslice - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. Pomocí tohoto 
pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy) 

DRUHY PŮD ZASTOUPENÉ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ: 

(HPJ – hlavní půdní jednotka) 

HPJ 58 - nivní p ůdy glejové , středně těžké s méně příznivými vláhovými poměry, které 
se lepší po odvodnění.  

HPJ 59 - nivní p ůdy glejové , na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, 
s nepříznivými vláhovými poměry, po odvodnění příznivější  

Nivní půdy vznikly na nivních uloženinách a jejich charakteristickým znakem je rozdílná 
mohutnost humusové vrstvy a rozdílné zrnitostní složení v závislosti na původu a vytřídění 
zemin, které voda přinášela. Jsou to nejmladší půdy, a protože půdotvorný proces netrval 
dlouho, nevytvořil se u nich velmi kvalitní humus ani v příznivých půdotvorných podmínkách - 
při stejné teplotě a obsahu vápna jako při vývoji černozemí. Obsahem humusu se vyrovnají 
černozemím, kvalita humusu je však střední. Fyzikálně-chemické vlastnosti typických nivních 
půd, zvláště schopnost poutat živiny a uvolňovat je pro rostliny, jsou velmi dobré. Téměř se 
vyrovnají černozemím. Jejich vnitřní členění je založeno na zrnitostním složení a vláhových 
poměrech. Při zamokření působí v půdě glejový proces..  

II/E.1.2. KLIMATICKÉ POM ĚRY 

Řešená oblast dle stanovení BPEJ spadá do třetího, teplého, mírně vlhkého klimatického 
regionu, který je charakterizován průměrnou roční teplotou 8 - 90C a průměrným ročním úhrnem 
srážek 550 - 650 mm. 
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II/E.1.2. ÚDAJE O NAVRHOVANÝCH PLOCHÁCH PODLE P ŘÍLOHY Č. 3. VYHL. 
MŽP ČR Č. 13/1994 SB., KTEROU SE UPRAVUJÍ N ĚKTERÉ PODROBNOSTI 
OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

II/E.1.2.1. ÚDAJE O ROZSAHU POŽADOVANÝCH PLOCH A PO DÍLU ZPF, DRUHU 
POZEMKŮ, ZAŘAZENÍ DO BPEJ A T ŘÍDY OCHRANY  

Ad bod  2.1. přílohy č. 3. vyhl. č. 13/1994 Sb.  

Tyto údaje jsou uvedeny formou tabulky v závěru kapitoly. 

II/E.1.2.2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY A JEJICH 
PŘEDPOKLÁDANÉM PORUŠENÍ 

Ad bod  2.2. přílohy č. 3. vyhl. č. 13/1994 Sb. 

DOTČENÍ ODVODNĚNÝCH POZEMKŮ: 

Dle sdělení Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Přerov, tato 
organizace meliorace ve své správě v k.ú. Citov neeviduje. 

II/E.1.2.3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM ĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Ad.bod 2.3. přílohy č. 3 Vyhl. č. 13/1994 Sb. 

V řešeném území se v současnosti nenacházejí areály a samostatné objekty zemědělské 
prvovýroby. Bývalé středisko na severním okraji obce bylo již dříve zrušeno, rovněž  bývalá 
plocha silážních jam je nefunkční. 

V obci je evidováno několik soukromě hospodařících zemědělců. 

II/E.1.2.4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF, OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ 
STABILITY KRAJINY A O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

Ad bod 2.4. přílohy č. 3 Vyhl. č. 13/1994 Sb.   

ZASTOUPENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ OBCE (KE KONCI ROKU 2008). 

Zemědělský půdní fond – 241 ha, tj cca 64 % výměry katastru, z toho: 
Orná půda 91,6 % (241 ha) 
Trvalé travní porosty 0,6 %  (1,5 ha) 
Zahrady   8 %  (19 ha) 

Z toho je patrné dominantní zastoupení orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy, 
zahrady se vyskytují především v soukromé držbě a převážně ve vazbě na zástavbu, ale i 
v dalších plochách. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny minimálně, převážně v okolí toků a 
cest (v některých případech také v zastavěném území). Chmelnice, vinice a jiné další speciální 
plodiny se zde nevyskytují. Pozemky ve volné krajině jsou využívány převážně v souladu s KN, 
v případě pozemků drobného hospodaření je část pozemků orné půdy využívaná jako zahrady, 
ojediněle i naopak. 

ZASTOUPENÍ DALŠÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ OBCE (KE KONCI ROKU 2008). 

Lesní půda 25 %  (95 ha) 
Vodní plochy 2,5% (10 ha) 

Hlavním zemědělským subjektem hospodařícím na většině  zemědělských pozemků je  
Zemědělská společnost Pobečví Rokytnice. Část pozemků byla v rámci restitucí navrácena 
původním majitelům, část pozemků tedy obhospodařují soukromí zemědělci. V podstatě bez 
větších  problémů je i organizace  převážné většiny zemědělských cest. Územní plán navrhuje 
jen drobné úpravy v okolí silnice III/4347 v jižní části území..   



 

94 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Část pozemků byla v rámci restitucí navrácena  původním majitelům, případně byly v 
rámci Jednoduché pozemkové úpravy poskytnuty náhradní pozemky. Návrh JPÚ je dočasného 
charakteru, do  doby zpracování a schválení komplexní pozemkové  úpravy.  

Komplexní pozemková úprava na území obce Citov nebyla provedena ani zahájena. 

Z hlediska struktury ZPF jsou územním plánem dotčeny pozemky v kultuře orná půda a 
zahrady a dále nezemědělské pozemky a v jednom případě lesní pozemek.  

VLIV NA USPOŘÁDÁNÍ ZPF 

Z hlediska uspořádání půdního fondu jsou pro vlastní rozvoj obce zabírány z převážné 
většiny v zastavěném území  a jen minimálně pozemky k zastavěnému území přiléhající:  

⇒ Veškeré plochy bydlení a souvisejících veřejných prostranství v severním klínu zástavby se 
navrhují v zastavěném území, na pozemcích využívaných pro drobné hospodaření a 
soukromou zeleň a v části plochy zahrádkářské osady. Pozn. Vzhledem k charakteru a 
způsobu využití ploch v zastavěném území, mimo zahrádkářskou osadu, jsou tyto 
navrhované plochy vymezeny jako zastavitelné, nikoliv jako plochy přestavby, i když se 
nacházejí v zastavěném území.  

⇒ Zastavitelná plocha zahrádkářské osady představuje doplnění velké proluky, zčásti již 
využívané pro tento účel  

⇒ Malá zastavitelná plocha smíšená obytná na severním okraji ulice Brodecké navazuje na 
zastavěné území a je vymezená stávajícími komunikacemi. 

⇒ Zastavitelná plocha výroby Z.15.VD zaujímá nezemědělskou půdu na místě bývalých 
silážních jam. 

⇒ Plocha pro čistírnu odpadních vod  se navrhuje na zatravněném obecním pozemku, který je 
určen pro výsadbu zeleně v rámci nadregionálního biokoridoru 

Je tedy zřejmé, že návrh žádné z výše uvedených ploch se nepromítne do uspořádání a 
systému obhospodařování zemědělské půdy. 

Jediný stavební záměr, který naruší  celistvost zemědělských pozemků, je  

⇒ návrh přeložky silnice III/4347. Takový zásah je v případě liniových staveb nevyhnutelný. 
Přeložka silnice vymezuje tři „zbytkové“ pozemky, z nich dva jsou ponechány jako 
zemědělská půda, nejmenší, který přiléhá k areálu bývalého statku a zastavitelné ploše 
výroby na pozemku bývalých silážních jam, je určen pro další rozvoj podnikatelských aktivit 
využitelný jen a až ve vazbě na přeložku silnice. 

⇒ Pro založení či doplnění územního systému ekologické stability jsou předmětem záborů 
zejména plochy navazující na stávající ekologicky stabilní segmenty krajiny – lesy, vodní 
toky a plochy. V ostatních částech území, kde takové prvky chybí, navrhují se další 
biokoridory a liniové interakční prvky téměř výhradně ve vazbě na jiné liniové prvky 
případně pozemkové hranice, tak, aby jejich možnost zanesení do komplexní pozemkové 
úpravy byla co nejschůdnější. V případě prvků, jejichž vymezení není určeno odpovídajícím 
vymezením plochy s rozdílným využitím, tj. zejména interakčních prvků, nevázaných na 
stávající prvky ÚSES, stávající jiné liniové prvky, přírodní a terénní prvky, případně na 
pozemkové hranice může v rámci komplexní pozemkové úpravy dojít ke korekci či 
upřesnění průběhu těchto prvků ÚSES, pouze tak, aby nebyla narušena celková koncepce 
a funkčnost systému. 

⇒ Vymezení plochy smíšené nezastavěného území NS.z – tj. se specifikací funkce drobného 
hospodaření a soukromé zeleně mezi zahrádkářskou osadou a hranici s k.ú. Brodek u 
Přerova není předmětem záboru ZPF, odpovídá vymezení funkce  ZPF(D) v původním 
ÚPNO. 
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EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMÍ, OPATŘENÍ 

Území obce Citov se vyznačuje značně rozdílnou ekologickou stabilitou území  - vysokou 
v přírodní ose území, která je základem osové části nadregionálního biokoridoru, a na druhé 
straně velmi nízkou v okolních zemědělských plochách, intenzívně využívaných, a to i v části 
nivy mezi toky Moravy a Morávky, která se celá nachází v exponované části záplavového území 
Moravy a Bečvy.  V těchto částech katastrálního území převažuje ekologicky nestabilní agrární 
krajina, s nedostatkem mezí a významnější rozptýlené zeleně, i když ve východní části území je 
patrná snaha o zlepšení situace. Dlouhodobé působení nevhodné organizace a provoz 
zemědělské velkovýroby měly dopad na změnu přirozeného hydrického režimu půd a únavu 
půdy, která se projevuje snižováním půdní úrodnost.  

Pro možnost postupného zvyšování ekologické stability území nad rámec ÚSES a 
současně zvyšování retenčních schopností dosud o intenzívně zemědělsky využívaných ploch 
v záplavovém území v nivě Moravy, mezi toky Moravy a Morávky, územní plán v celé této ploše 
navrhuje plochy smíšené nezastavěného území NS.pw, tj. se specifikací zaměřenou na funkce 
ochrany přírody a vodohospodářskou (odpovídá vymezení ploch ZPF(K) v původním ÚPNO). 
Tyto plochy NS.pw v území západně od toku Morávky nejsou předmětem záboru ZPF, 
vymezení navržené funkce znamená podporu postupného převádění orné půdy v nivě Moravy 
na plochy s vyšší ekologickou stabilitou a retenční schopností. 

II/E.1.2.5. HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ,  

Ad bod 2.5. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Předmětem záborů ZPF jsou plochy v k.ú. Citov.  

Průběh katastrální hranice je vyznačen v grafické části dokumentace včetně výkresu 
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ 
PŮDNÍHO FONDU a výřezu tohoto výkresu č. II/3V.  

II/E.1.2.6. HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, TRASY ZEMĚDĚLSKÝCH KOMUNIKACÍ, 
ZÁMĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Ad bod 2.7. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

Průběh hranice zastavěného území je vyznačen v grafické části dokumentace včetně 
výkresu ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU č. II/3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ 
PŮDNÍHO FONDU a výřezu tohoto výkresu č. II/3V. Zastavěné území je vymezeno v souladu 
s platnou legislativou a významněji se liší od současně zastavěného území vymezeného d 
ÚPNO. 

V tabulce záboru ZPF jsou zábory rozděleny na zábory zastavěném a v nezastavěném 
území. V důsledku specifického uspořádání zástavby obce zastavěné území obsahuje i 
poměrně rozlehlé nezastavěné plochy ZPF – pozemků využívaných pro drobné hospodaření a 
soukromou zeleň zahrad, na kterých se navrhuje většina záborů ZPF pro funkci bydlení a 
souvisejících ploch veřejných prostranství.  

Síť stávajících zemědělských komunikací (resp. cestní síť v krajině) je zachovaná, 
s výjimkou krátkých úseků v místech křížení se silnicí III/4347, v jednom případě pro zlepšení 
návaznosti na cestu v k.ú. Císařov, v jednom případě v souvislosti které jsou návrhu hráze 
přizpůsobeny. Nově se vymezuje komunikace podél Broděnky – doplnění úseku směrem do 
k.ú. Brodku Přerova.  

V grafické části jsou  vyznačeny jen hlavní trasy stabilizované vymezením veřejného 
prostranství. Další účelové komunikace jsou a mohou být provozovány v plochách 
zemědělských, lesních, přírodních a krajinných smíšených a budou definitivně vymezeny v 
komplexní pozemkové úpravě (KPÚ). 
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II/E.1.2.7. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH ZÁBORŮ ZPF 

ad bod 2.6. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

POPIS GRAFICKÉ ČÁSTI 

Při zpracování zemědělské části úpravy územního plánu Vlkoš byla jako podklad použita 
digitální katastrální mapa (DKM) v podrobnosti měřítka 1:2 000. Hranice BPEJ - bonitně půdně 
ekologických jednotek (tyto hranice a jejich kódy jsou v grafické části zakresleny tmavě zelenou 
barvou) byly získány jako podklad pověřeného pořizovatele (Magistrát města Přerova). 

Jako podklad pro vyhodnocení záboru v celém řešeném území je pro postižení souvislostí 
použita mapa s utlumeným barevným vyznačením kultur ZPF dle stavu KN v době zpracování 
dokumentace (k 1. 11. 2009) v celém území.  

V grafické části jsou plochy určené k trvalému záboru ZPF ohraničeny červeným lemem a 
černým kódem plochy, plochy pro ÚSES a pro sídelní zeleň jsou označeny navíc tmavě 
zelenými šrafami, plochy pro ÚSES opatřeny tmavě zeleným popisem. Označení záborů je 
v souladu s označením ploch s rozdílným způsobem využití a označením prvků ÚSES v celé 
dokumentaci úpravy územního plánu. 

ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZPF 

Vzhledem k tomu, že  předmětem úpravy územního plánu nejsou věcné změny koncepce 
návrhu, je uvedeno zdůvodnění záborů dle dosud platného ÚP, s nezbytnou aktualizací 
zohledňující způsob zpracování územního plánu dle vyplývající z platné legislativy (změna 
výměr ploch mimo zastavěné území zejména v důsledku odlišného vymezení zastavěného 
území dle platné legislativy, promítnutí dalších legislativních požadavků), případné změny v 
důsledku upřesnění hranic ploch, změna značení ploch, upřesnění podkladu BPEJ, promítnutí 
realizovaných záměrů příp. jiné drobné změny.  

1. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
CITOV (DOLNÍ ŘÁDEK - AKTUALIZOVÁNO DLE NÁVRHU ÚPRAVY ÚP - POZNÁMKY) 

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné:  (upraveno v rámci úpravy ÚP) 

obecně: Návrh ploch pro bydlení vychází z demografické projekce Podle této projekce 
byla pro předpokládaný počet obyvatel 520 v r. 2015 potřeba nových ploch pro bydlení 
stanovena na 30 bj,  z toho cca 25 BJ na nových plochách (při předpokladu 1 – 1,15 BJ/ 1 RD 
to představuje  26 – 30 RD, z toho 22 – 25 RD na nových plochách) V územním řešení je nutno 
vytvořit rezervu minimálně 50% (tj. min. 40 BJ , resp. 35 - 40 RD) na nových plochách  
(uvažujeme 1 – 1,15 bytů / 1 RD)   

REZERVA DLE NÁVRHU: Celková kapacita nabídky ploch pro výstavbu na nových 
plochách včetně ploch přestavby dosahuje 37 – 48 BJ, vytváří tak rezervu 50 – 70%. S ohledem 
na značně omezené možnosti výstavby ve stávající zástavbě (proluky aj.) je návrh ÚP  možno 
považovat za přiměřený. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že souhrn kapacit zastavitelných ploch naplňuje potřebu 
bytů přibližně s požadovanou rezervou, přičemž ze zkušenosti lze očekávat naplnění spíše 
dolní hranice kapacity ploch. 
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lok. č. zábor 
ZPF 
m2 

třída 
ochrany 

Zdůvodnění 

 

Plochy bydlení a plochy smíšené obnytné 

8d.BV 
D 8a část 
(celkem 256) 

1408 
220 

3 

8e.BV 10766 3 

8f.BV 
D 8a část 
CELKEM 

8432 
2413 
23239 

 

Návrh zástavby vyplývá z nedostatku možností výstavby 
v zastavěném území. Plocha volně navazuje na nově 
realizovanou zástavbu, je vymezená pozemky navazujícími 
na stávající zástavbu a zahrádkovou lokalitou, do jisté míry 
se jedná o „vnitřní“ území, i když  mimo SZÚO. Lokalita 
má relativně příznivou polohu z hlediska záplavového 
území 

D8b 859 3 záhumenní cesta pro přístup k pozemkům užívaným jako 
zázemí domů v nové ulici  

D8c 197 III záhumenní cesta pro přístup k pozemkům užívaným jako 
zázemí domů v  ulici ke mlýnu, které budou odděleny 
rozvojovou plochou 8e.BV 

D8d 

celkem 390 

323 III záhumenní cesta pro přístup k pozemkům užívaným jako 
zázemí domů v ulici ke mlýnu, které budou odděleny 
rozvojovou plochou 8f.BV 

Z.01.BI 
Z.06.BI 
Z.07.BI 
Z.08.BI 
P.12.PV 
Z.02.PV 
Z.03.PV 
Z.04.PV 
Z.05.PV 
CELKEM 

1408 
10597 
2657 
8940 
32 
169 
879 
740 
2811 
28233 

 Všechny plochy jsou v zastavěném území, změny rozsahu 
veřejných prostranství pro místní komunikace vyplývají 
z potřeby zajištění parametrů dle stavebního zákona.  

Plocha Z.07.BI vymezená nově, nelze začlenit do 
stabilizované plochy bydlení. 

    

13b.SV 5799 3 Rozvojová plocha mezi okrajem stávající zástavby a hranicí 
katastru, na vymezených soukromých pozemcích, na 
území obce v poloze nejvýhodnější z hlediska záplavového 
území a velmi dobře přístupná pro smíšenou zástavbu, 
vymezená mezi stávající zástavbou a komunikacemi. 
Návrh zástavby vyplývá z nedostatku možností výstavby 
v zastavěném území. 

Z.10.SO.v 5801  Dtto 

15a.BV 
D15 
 
celkový zábor   
14119 + 883 

8022 
491 

3 Přípustnost výstavby RD na pozemcích části zahrádkové 
lokality. Poloha  lokality je na území obce po lok. 13b.SV 
další nejvýhodnější z hlediska záplavového území. Návrh 
zástavby vyplývá z nedostatku možností výstavby 
v zastavěném území a  projeveného zájmu vlastníků 
pozemků. Předpokládá se  zachování stávající parcelace a 
tedy značně extenzívní zástavba s omezeným záborem 
ZPF. Spolu se stávající zástavbou a plochou 13b.SV  dojde 
k výhodnému využití stávající i budované infrastruktury  

P.13.BI 
P.14.PV 

12886 
808 

 Plochy přestavby v zastavěném území 
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výroba a jiné komer ční aktivity 

14a.VK 

 

 

 

 

14b.VK 

bez 
záboru 
 
 
 
 
 

10257 

3 Plocha 14a.KV je navržena v SZÚO, na  nezemědělském 
pozemku bývalých silážních jam a přilehlé manipulační 
plochy  jako 1. etapa rozšíření podnikatelských ploch po 
vyčerpání možnosti využití stávajícího areálu statku Je 
uvedena pro postižení souvislostí navazující lok. 14b.KV 

2. etapa plochy pro nabídku rozšíření podnikatelských 
aktivit, zčásti v SZÚO.  Opodstatnění rozšíření mimo SZÚO 

Z.15.VD 
Z.16.VD 

– 
10198 

 Dtto 

zahrádky 

15b.RZ 

nový návrh 

+ potvrzení 
stavu RZ (obj. 
neevidované 
v KM) 

 

29955 

+ 

19014 

 Plochy pozemků drobného hospodaření rozptýlených uvnitř 
stávající zahrádkové lokality. Návrh rozvojové plochy 
znamená přípustnost výstavby zahradních účelových 
objektů (zastavěná plocha do 40m2) sloužících hospodaření 
na těchto pozemcích, na kterých dosud žádné objekty 
nebyly vybudovány. Zábor ZPF se předpokládá pro výstavbu 
20 – 40 objektů a nezbytný rozsah  souvisejících ploch, bez 
nadměrného zvyšování intenzity využití území (tj. bez dělení 
parcel na méně než cca 700 – 800 m2 a tomu 
odpovídajícího zahuštění chatové zástavby). To znamená, 
že skutečný zábor ZPF bude zlomkem udané hodnoty. 

Pozemky, na kterých jsou chaty neevidované v KN, jsou 
zahrnuty do záboru a odlišeny. 

Z.09.RZ 17953  Proluka v zahrádkářské osadě, zbývající část ploch 
vymezena jako stav. 

technická vybavenost: 

16. TV 

+ZO4 

600 

230 

3 

 

čistírna odpadních vod, umístění ČOV je podmíněno 
potřebným odstupem od zástavby, polohou při vodoteči a 
dalšími technologickými podmínkami, Je situovaná na 
okraji pozemku 

Z.13.TV 
Z.12.PZ 

534 
743 

 Plocha PZ podél silnice vymezená pro ochranu stok 

komunikace: 

D2 22643 2,3 záměr přeložky silnice III/4347 pro odvedení zejména 
těžkého provozu velmi stísněným prostorem v jádru obce, 
se zájem památkové ochrany o zachování urb. struktury 
v tomto prostoru 

Z.17.DS 
Z.18.DS 

9938 
13449 

 Dtto 

D3 1855 3 Místní komunikace navržená zčásti v trase polní cesty 
slouží pro obsluhu podnikatelských aktivit v areálu 
bývalého statku a v sousedství mimo obytné území, úsek 
mimo polní cestu pak k přímému napojení na přeložku 
silnice III/4347 

Z.14.PV   Dtto 
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D4 431 3 Napojení stávající silnice III/4347 na přeložku jižně od obce 

Z.19.DS 430  Dtto 

D12 1696 3 propojení chybějícího úseku polní cesty s rekreačním 
významem od mlýna do k.ú. Brodek u Přerova, kde 
navazuje na stávající cestu 

Z.22.PV 2023  Dtto, posun cesty až k hranicí toku. 

D14 275 3 úprava zaústění stávající polní cesty v souvislosti 
s návrhem přeložky silnice III/4347 

Z.26.PV 205  Dtto 

Z.27.PV 85 3 Úprava napojení polní cesty na silnici III/4347 vstřícně 
cestě v k.ú. Císařov 

vodní toky 

H1 1585 3 přeložka úseku svodnice do koridoru s přeložkou silnice 
III/4347  

Z.20.WT 
Z.21.WT 

1007 
836 

 Dtto 

ALTERNATIVY PŘEDKLÁDANÝCH ZÁMĚRŮ – ÚPNO 

V dosud platném územním plánu nebyly předkládány, z hlediska uspořádání ZPF se 
jedná o velmi úsporné uspořádání zastavitelných (= dle ÚPNO rozvojových) ploch 
v bezprostřední vazbě na zastavěné území, které doplňují dosud volné plochy v obryse 
zastavěného území obce. Z těchto záměrů se vymyká jen návrh přeložky silnice III/4347, který 
byl v návrhu ÚPNO uplatněn výběrem ze dvou variant, drobné zábory pro úpravy komunikací 
související s touto přeložkou silnice a plocha výroby ve vazbě na přeložku silnice. 

ALTERNATIVY PŘEDKLÁDANÝCH  ZÁMĚRŮ  - ÚPRAVA ÚPNO 

Alternativy nejsou předkládány nad rámec dosud platného územního plánu, neboť úprava 
územního plánu nemůže měnit základní koncepci uspořádání ploch. V každém případě se 
jedná o nejvýhodnější možné uspořádání ze všech územně technických hledisek, podpořené 
navíc skutečností, že všechny plochy bydlení a souvisejících veřejných prostranství se navrhují 
v nově vymezeném zastavěném území.  

II/E.1.2.8. ÚDAJE O LOŽISCÍCH  NEROSTNÝCH SUROVIN A  DOBÝVACÍCH PROSTORECH 

Ad bod 3. přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. 

V řešeném území nejsou vyhlášeny dobývací prostory. Do řešeného území nezasahují 
výhradní ložiska nerostných surovin ani chráněná ložisková území hájené dle Horního zákona: 

Do řešeného území dále zasahují nebo se v něm nacházejí tři prognózní zdroje štěrkopísků: 

LOŽISKA NEVÝHRADNÍCH NEROSTŮ: 

⇒ Nevýhradní ložisko 304530000 Věrovany - Dub nad Moravou - Citov  

⇒ Nevýhradní ložisko 304540000 Brodek u Přerova-Citov 

⇒ Nevýhradní ložisko 304550000 Citov-Císařov-Troubky  

PROGNÓZNÍ LOŽISKA: 

⇒ Prognózní zdroj evidovaný Brodek u Přerova č. 9101700  

⇒ Prognózní zdroj evidovaný Věrovany - Citov č. 9101800 

⇒ Prognózní zdroj evidovaný Citov - Císařov č. 9403800  
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Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje jsou všechny tyto skupiny ložisek - 
charakterizované jako ložiska využitelná částečně či podmíněně při splnění vybraných 
technicko environmentálních podmínek, na základě územní studie a revitalizační studie.  

Na území obce Citov zasahuje ložisko 304530000 z větší části do plochy přírodní – 
regionálního biocentra Hrubý les, ložiska 304540000 a 9403800 do bezprostřední blízkosti 
zastavěného území, prognózní ložisko 9101700  až do zastavěného území - zahrádkové osady, 
jinak jsou vymezeny převážně na orné půdě . 

Prognózní zdroje štěrkopísku o výměrách (na území obce Vlkoš) cca 38 ha, 37 ha a 16 ha 
jsou situované v případě prognózních zdrojů v blízkosti zástavby převážně na orné půdě 2. 
(BPEJ 3.58.00) a 3. třídy ochrany (BPEJ 3.59.00), bez meliorací..  

Na plochách nevýhradních ložisek a prognózních zdrojů, které zasahují do zastavěného 
území či jeho bezprostřední blízkosti, jsou navrženy zábory ZPF pro bydlení a plochu smíšenou 
obytnou, přeložku silnice III/4347, plochy výroby a související plochy veřejných prostranství.   

Zábory ZPF pro ÚSES jsou navrženy i v plochách dalších ložisek.. 

II/E. VYHODNOCENÍ PŘII/E. VYHODNOCENÍ PŘII/E. VYHODNOCENÍ PŘII/E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO KŮ NAVRHOVANÉHO KŮ NAVRHOVANÉHO KŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA POZEMKY URŘEŠENÍ NA POZEMKY URŘEŠENÍ NA POZEMKY URŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ KČENÉ KČENÉ KČENÉ K    PLNĚNÍ FUNKCE LESA.PLNĚNÍ FUNKCE LESA.PLNĚNÍ FUNKCE LESA.PLNĚNÍ FUNKCE LESA.    

II/E.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PUPFL 

Lesy v řešeném území zaujímají cca 25 % výměry správního území obce. Jsou 
soustředěny, až na výjimky, na přírodní ose podél toku Morávky, kde tvoří kompaktní porosty 
přecházející dále do území sousedních obcí (les Čičelec – Háj do k.ú. Věrovany, malý přesah 
Hrubého lesa do k.ú.Dub nad Moravou). Tyto lesy jsou různověké, s přirozenou druhovou 
skladbou. Ve východní části území se nacházejí dva menší lesíky v polích.  

II/E.2.2. ÚZEMNÍ ORGANIZACE LESNÍHO HOSPODÁ ŘSTVÍ 

Jedná se o lesy hospodářské, převážně ve vlastnictví Obce Citov (Hrubý les, les Ostrov za 
sportovním areálem), Společnosti Lesy České republiky (les Čičelec – Háj) a soukromých osob,  a 
ve správě společnosti Lesy České republiky, s.p., lesní správy Prostějov. Drobné lesy ve východní 
části katastru jsou ve vlastnictví  společnosti Lesy České republiky, s.p. a soukromých osob. 

II/E.2. ZÁBOR A DOTČENÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
• Zábor lesního pozemku pro vybudování pěší a cyklistické stezky, charakteru lesní cesty, podél 

toku Morávky v úseku od silnice do Věrovan  ke sportovnímu areálu s nadmístním významem. 
Tato stezka umožní bezpečný přístup cyklistů  případně  pěších ke sportovnímu areálu ze 
značených cyklotras, mimo stísněný a frekventovaný prostor ulice mezi centrem a zámkem a 
současně může sloužit jako oprávněný prostor pro správu jinak nepřístupného úseku toku 
Morávky. Zábor o výměře cca 400 m2 se týká pásu v šířce cca 3m okrajem lesa po břehu 
Morávky. Les je součástí územního systému ekologické stability území (ÚSES - lokální 
biocentrum na osové části nadregionálního biokoridoru K136 na toku Morávky). Uvedený zábor 
lze považovat za limitní,  v dalších stupních PD po podrobném ověření terénních poměrů lze 
předpokládat, že skutečný zásah do porostu bude minimalizován. 

D5 400 m2 

Z.23.PV 400 m2 

PUPFL pěší a cyklistická trasa po břehu Morávky ke koupališti, současně 
sloužící jako provozní pásmo pro údržbu úseku toku, Morávky, 
který je po druhém břehu nepřístupný.  Zábor do vlastního 
porostu lze minimalizovat až vyloučit 

• Na lesních pozemcích jsou dále vymezeny prvky územního systému ekologické stability na 
nadregionální, regionální i lokální úrovni. Všechny lesní pozemky s výjimkou nově vysazeného pásu 
lesa ve východní části katastru, jsou vymezeny jako plochy přírodní, uvedený pás lesa je začleněn do 
plochy smíšené nezastavěného území s významem pro ochranu přírody (interakční prvek ÚSES)  

II/E.2.4. DOTČENÍ POZEMKŮ DO VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA 

• V ploše ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa se navrhuje čistírna odpadních vod.   



 

101 

 



 

102 

 



 

103 

 


