
 

ÚZEMNÍ PLÁN CÍSAŘOV BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN 

CÍSAŘOV 
 

                                                                                                                  

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

II.A TEXTOVÁ ČÁST 

 

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O.                                                           KVĚTEN 2017, ÚPRAVA BŘEZEN 2018  



ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST,  EKOLOGIE, GIS 

 

NÁZEV ZAKÁZKY:    ÚZEMNÍ PLÁN CÍSAŘOV 

            

OBJEDNATEL:          OBEC CÍSAŘOV 

KRAJ:                         OLOMOUCKÝ           

 

ZPRACOVATELÉ: 

 

URBANISTICKÁ KONCEPCE:        ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ 

DEMOGRAFIE, GEOGRAFIE,ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  RNDr. MILAN POLEDNIK 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:       ING. IVA MIČKOVÁ 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:       ING. IVA MIČKOVÁ, ING. VÁCLAV ŠKVAIN  

ZAPRACOVÁNÍ ÚSES:          ING. PETR ŠIŘINA  

VYHODNOCENÍ DOPADŮNAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZPF A PUPFL:              MARCELA VOZÁRIKOVÁ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:   ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ  ………………….…………………………………..… 

TELEFON:         596939530                                                    

E-MAIL:         h.salvetova@uso.cz     

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U – 571                                     

DATUM: KVĚTEN 2017, ÚPRAVA BŘEZEN 2018 

 ZPRACOVALO: URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA,  s. r. o.        

………………………………………………                              SPARTAKOVCŮ 3,  OSTRAVA-PORUBA, PSČ 708 00              
   



 

3 
 

Obsah                            str. 
A.   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území    6 
B.    Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků                                

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu                                          
pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu      8 

        B.1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě                                               
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona        24 

        B.2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu                                                                
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona               24 

        B.3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3                                
stavebního zákona                     24 

        B.4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54                                         
odst. 3 stavebního zákona                   24 

        B.5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona        24 

C.   Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách  
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby                                     
jejich vymezení                                                                                   25 

D. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
E.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty       25  
        E.1. Vymezení zastavěného území                  25 

E.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot   26 
 E.2.1.  Zásady koncepce rozvoje obce vyplývající z územně plánovací                                         

dokumentace vydané krajem               26  
  E.2.2.  Základní koncepce rozvoje obce              27 
  E.2.3.  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území          29 
E.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch                             

s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby                                                     
a systému sídelní zeleně                   32 
 E.3.1.  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení                                 

ploch s rozdílným způsobem využití             32 
  E.3.2.  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby        35 
  E.3.3.  Vymezení systému sídelní zeleně              37 
E.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,                                        

vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení                              
podmínek pro jejich využití                  38 

  E.4.1.  Koncepce dopravní infrastruktury              38 
  E.4.2.  Koncepce technické infrastruktury             43 
      E.4.2.1. Vodní hospodářství                43 
      E.4.2.2. Energetika a elektronické komunikace         46 
      E.4.2.3. Nakládání s odpady               50  
  E.4.3.  Občanské vybavení veřejné infrastruktury           50 
  E.4.4.  Veřejná prostranství                  50 
  E.4.5.  Ochrana obyvatelstva                  51 
 
 



 

4 
 

E.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem                           
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,                                   
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních                             
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných                              
surovin a podobně                     51  
E.5.1.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným                                                   

způsobem využití                   51 
E.5.2.  Vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich                                            

využití                      52 
E.5.3.  Vymezení územního systému ekologické stability        52 
E.5.4.  Prostupnost krajiny                   56 
E.5.5.  Protierozní opatření                  56 
E.5.6.  Ochrana před povodněmi                56 
E.5.7.  Rekreace                      57 
E.5.8.  Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin     57 

E.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití    58 
E.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                        

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,                                 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit         64 

E.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,                                      
pro které lze uplatnit předkupní právo              64 

E.9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  64 
E.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného                                                                

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření        64 
E.11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno                                 

dohodou o parcelaci                    65 
E.12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území                           

podmíněno zpracováním územní studie             65 
E.13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území                      

podmíněno vydáním regulačního plánu              65 
E.14. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)            65 
E.15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb     65  

F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby                                                     
vymezení zastavitelných ploch                   66 

G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský                                  
půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa            69 

H. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s politikou územního rozvoje                                                    
a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem           72 

 H.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s politikou územního rozvoje  72 
H.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s územně plánovací                                               

dokumentací vydanou krajem                 79  
I. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s cíli a úkoly územního plánování,                  

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot                                 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území          100 

J. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s požadavky stavebního zákona                                         
a jeho prováděcích předpisů                   104 



 

5 
 

K. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s požadavky zvláštních právních                      
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů                    105 

L. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní                                                            
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů                                                 
na životní prostředí                      108 

M.   Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona       109 
N.    Sdělení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,                       

s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky                                           
zohledněny nebyly                       109 

Použité podklady                         110 
Seznam použitých zkratek                      112 
 



 

6 
 

A.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

Obec Císařov leží na jižním okraji Olomouckého kraje, v okrese Přerov; od Přerova je vzdá-
lena pouhých 8 km a do Přerova také převážně směřuje vyjížďka obyvatel za prací 
a za občanskou vybaveností. Na severu a východě sousedí s městysem Brodek u Přerova (k.ú. 
Brodek u Přerova a Luková u Přerova), na jihu s obcemi Rokytnice (k.ú. Rokytnice u Přerova) 
a Troubky (k.ú. Troubky nad Bečvou) a na západě s obcí Citov (k.ú. Citov). 

      Z hlediska širších dopravních vazeb je řešené území situováno mimo významné silniční 
tahy. Komunikační vazby na nadřazenou silniční síť, která je reprezentována silnicí I/55 
(Olomouc – Přerov – st. hranice s Rakouskem) zajišťuje silnice III/43515 (Věrovany – Rokytni-
ce u Přerova), která se na silnici I/55 napojuje prostřednictvím silnice II/150 v Rokytnici. Se-
verovýchodním okrajem území obce prochází celostátní železniční trať č. 270 Česká Třebová 
– Přerov – Bohumín. 

Z nadřazených sítí technické infrastruktury procházejí řešeným územím přívodní vodo-
vodní řady skupinového vodovodu Přerov, čtyři distribuční vysokotlaké (VTL) plynovody 
s tlakem do 40 barů – DN 500 Trnávka – Klopotovice, DN 150 Troubky ZD, DN 200 Brodek 
u Přerova – cukrovar, DN 100 Císařov – obec a DN 500 Klopotovice – Rokytnice, optický dál-
kový kabel a radioreléové spoje.  

Obec Císařov patří mezi stabilní, ale poměrně mladá sídla – byla založena v 18. století 
v rámci reformního úsilí císaře Josefa II., tvoří součást sídelní struktury širšího regionu Pře-
rovska s výraznými vazbami na města Přerov, Olomouc a omezeně i na Prostějov. Řešené 
území tvoří jediné katastrální území bez zastoupení rozptýlené zástavby. Převažujícími funk-
cemi řešeného území jsou funkce obytná a výrobní (zemědělská). Počet obyvatel 
v posledních letech stagnuje (což je možno hodnotit pozitivně), podobně jako v okolních ob-
cích.   
 

Základní ukazatele sídelní struktury správního obvodu ORP Přerov a širší srovnání   

ukazatel počet 

částí / 
obec 

výměra 
km2 

km2/ 
obec obyvatel 

obyvatel na 

SO ORP obcí 
kata-
strů částí obec 

část 
obce km2 

Olomouc 45 102 107 2,4 859 19,08 162 502 3 611 1 519 189,3 

Prostějov 76 105 113 1,5 592 7,79 98 239 1 293 869 166,0 

Přerov 59 80 80 1,4 401 6,79 82 255 1 394 1 028 205,2 

 Střední hodnoty za všechny SO ORP ČR    

Průměr 30,5 63,1 73,0 2,4 382 15,41 45216 3844 923 146,1 

MEDIÁN 25 52 59 2,4 318 12,53 30455 1187 561 96,0 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2014, ČSÚ, data pro rok 2013, vlastní výpočty 
 

Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Přerov je charakteristická mírně nad-
průměrná hustota osídlení (ve srovnání s průměrem SO ORP ČR), velký počet menších obcí 
a sídel (obvykle s koncentrovanou zástavbou) a značné ovlivnění krajiny antropogenními vli-
vy (zemědělská výroba, doprava). Území má charakter rovinaté až mírně zvlněné zemědělské 
krajiny, dělené významnými komunikacemi, železnicemi a vodními toky. Z dlouhodobého 
hlediska je sídelní struktura dlouhodobě stabilizována s výraznou historickou tradicí osídlení. 

Samotné řešené území je přitom možno jednoznačně vnímat jako součást hospodářsky 
slabých oblastí (regionů) – primárně okresu Přerov). Rozvojové impulsy v širším regionu při-
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neslo zejména budování dopravní infrastruktury (dálnice D1) a výhledově i průmyslových zón 
(Přerov). 
  

     Při zpracování územního plánu byly koordinovány návaznosti na území sousedních obcí – 
návaznosti dopravních staveb, sítí technické infrastruktury a územního systému ekologické 
stability, v některých případech však záměry vymezené v územním plánu Císařova nemají ná-
vaznost na platné územní plány sousedních obcí. 

    V územním plánu jsou vymezeny následující nadmístní záměry dopravní infrastruktury: 

- Koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – železniční R1 pro vedení vysokorychlostní 
trati (VRT) včetně kolejových spojek Přerov a Brodek u Přerova – tento záměr je přebírán 
ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace 
č. 2b, a je obsažen i v územních plánech sousedních obcí; koordinace z hlediska širších 
vztahů v území je zajištěna. 

- Koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – vodní R2 pro vedení trasy průplavního 
spojení Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) – tento záměr je přebírán ze Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b, a je obsažen i v územních 
plánech sousedních obcí; koordinace z hlediska širších vztahů v území je zajištěna. 

- Koridor dopravní infrastruktury – železniční DK1 pro stavbu tzv. Dluhonického přesmyku 
(stavby železničního nadjezdu na železniční trati č. 270) včetně souvisejících úprav ostatní 
komunikační sítě. Tento záměr není  obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 
kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b, je ale obsažen v rozpracované Aktuali-
zaci č. 2a a jeho realizace je velmi reálná; záměr zatím není obsažen ani v územních plá-
nech sousedních obcí Brodek u Přerova a Rokytnice a města Přerova, na jejichž území by 
měl být záměr realizován; koordinace z hlediska širších vztahů v území tedy není zajištěna. 

- Návrh výstavby samostatné cyklistické stezky z Císařova do Citova podél silnice III/43515; 
v územním plánu Citova tento záměr není obsažen. 

- Návrh cyklotrasy vedené po stávajících účelových komunikacích do Brodku u Přerova; 
v územním plánu Brodku u Přerova není záměr obsažen. 

    Záměry rozvoje technické infrastruktury nemají nadmístní charakter a na území sousedních 
obcí nezasahují. Územní systém ekologické stability je vymezen v návaznosti na ÚSES 
v územních plánech okolních obcí.  
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B. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu                                
pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu 

     B.1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 
postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 

     B.2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 
3 stavebního zákona 

     B.3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního 
zákona 

     B.4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 
stavebního zákona 

    B.5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Císařov jsou splněny takto: 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře 
a dostupnosti veřejné infrastruktury 

A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch 

A.1.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

1. Při zpracování Územního plánu Císařov respektovat Politiku územního rozvoje České re-
publiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády České republiky č. 276 
ze dne 15.04.2015 (dále jen PÚR ČR) – splněno, vyhodnocení souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, je obsahem kap. H.1. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Císařov s politikou územního rozvoje.  

2. Návrh urbanistické koncepce bude vycházet z rámcových zásad stanovených v PÚR ČR 
kap. 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
v čl. (14), (15), (16), (17), (19), (21), (24a), (25), (26) a (32) – splněno, republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou respektovány, podrobné 
vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1, je obsahem kap. H.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov 
s politikou územního rozvoje.  

3. Dle PÚR ČR není řešené území vymezeno jako rozvojová oblast ani součást rozvojové osy 
nebo specifické oblasti – bere se na vědomí, vyhodnocení souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, je obsahem kap. H.1. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Císařov s politikou územního rozvoje.  

A.1.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

1. Návrh urbanistické koncepce bude respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého 
kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením 
č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-
1/274, které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního 
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rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti 14.07.2011 (dále jen ZÚR OK), 
ve kterých jsou obecné požadavky formulované v PÚR ČR dále rozvedeny v kap. A.1. Sta-
novení priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a dále v kap. 
A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím 
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury – splněno, vyhodnocení souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem je obsahem kap. H.2. Vyhodnocení souladu 
Územního plánu Císařov s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

2. Respektovat zařazení řešeného území do specifické oblasti nadmístního významu – speci-
fické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerost-
ných surovin ST4, zahrnující část území SO ORP Přerov a část území SO ORP Olomouc. 
V této specifické oblasti se dle odst. 15.1.4. ZÚR OK připouští zahájit postupem dle 
„územní studie štěrkopísků“ přípravu dalších ložisek, a to především v souvislosti 
s výrazným úbytkem zásob a postupným ukončením a zahlazením těžby stejné komodity 
na okolních ložiscích – splněno; zařazení řešeného území do specifické oblasti nadmístního 
významu – specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) 
těžby nerostných surovin ST4, zahrnující část území SO ORP Přerov a část území SO ORP 
Olomouc je respektováno; podle evidované Územní studie využití oblastí s vysokou kon-
centrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěr-
kopísky) na území Olomouckého kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009) 
je převážná část území obce Císařov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné 
pro těžbu, zastavěné území obce a plochy vně zastavěného území do vzdálenosti 150 m 
od hranice zastavěného území je vyhodnoceno jako území nevhodné pro těžbu. V územním 
plánu se na území obce Císařov s těžbou štěrkopísků neuvažuje a těžba nerostů je 
v nezastavěném území stanovena jako nepřípustné využití – podrobněji viz kap. E.5.7. Vy-
mezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin.  

V případě vymezení nové plochy těžby se řídit podmínkami stanovenými v kap. A.3. 
odst. 15.1. ZÚR OK – plochy těžby nerostů se v řešeném území nevymezují. 

A.1.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Podkladem pro řešení návrhu Územního plánu Císařov budou Územně analytické podkla-
dy správního obvodu ORP Přerov – aktualizace 2014 (dále jen ÚAP) – splněno, limity využi-
tí územní, převzaté z Územně analytických podkladů SO ORP Přerov (aktualizace 2016) 
jsou respektovány, viz vyhodnocení v kap. K. Vyhodnocení souladu územního plánu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvlášt-
ních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

2. Z rozboru udržitelného rozvoje území vyplývají nevyvážené podmínky environmentálního 
pilíře a ekonomického pilíře (jsou hodnoceny záporné). Navrhované řešení bude proto 
směřovat k posílení těchto pilířů – splněno; k posílení environmentálního pilíře jsou vytvo-
řeny podmínky vymezením ÚSES, pro posílení ekonomického pilíře se vymezuje plocha 
pro rozšíření zemědělského areálu; zemědělská výroba je hlavním zdrojem pracovních pří-
ležitostí v obci.  

Koncepci rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného 
rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, 
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pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území – splněno, podmínky 
pro soudržnost obyvatel území obce jsou vytvořeny zejména stabilizací ploch veřejných 
prostranství – veřejné zeleně a ploch občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních 
zařízení (stávajícího sportovního areálu a dětského hřiště), jako míst pro setkávání obyva-
tel, podmínky pro příznivé životní prostředí jsou vytvořeny rozšířením soustavné kanalizace 
pro vymezené zastavitelné plochy; podmínky pro hospodářský rozvoj jsou vytvořeny vyme-
zením zastavitelné plochy určené pro rozvoj zemědělské výroby. 

3. Z ÚAP nevyplývají žádné problémy k řešení v územním plánu. Z uvedených problémů 
k realizaci (které, vzhledem k její absenci, nemohly být zohledněny v územně plánovací 
dokumentaci) vyplývá řešit v návrhu územního plánu problémy: 

- řešení protipovodňové ochrany, 
- zvyšování stability krajiny – vymezení prvků ÚSES. 

Protipovodňová ochrana obce bude řešena v rámci komplexní protipovodňové ochrany ce-
lé oblasti Pobečví, přímo na území obce nejsou žádná protipovodňová opatření navržena. 
Prvky ÚSES jsou v územním plánu jednoznačně vymezeny; s výjimkou lokálního biokoridoru 
LK6 a malé části lokálního biokoridoru LK5 jde o prvky chybějící, navržené k realizaci. 

4. V územním plánu respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů 
a správních rozhodnutí a zohlednit hodnoty území vč. památek místního významu: 
- kaple sv. Josefa a sv. Anny na návsi, 
- socha Panny Marie na návsi, 
- kamenný kříž před obcí u silnice III/43515 (směrem na Rokytnici), 
- kamenný kříž z r. 1910 u silnice III/43515 (směrem na Citov), 
- kamenný kříž z r. 1900 před kaplí, 
- památník obětem 1. světové války na návsi,  
- pomník A. K. Věděněva na návsi, 
- památník osvobození obce Císařov Rudou armádou 8. 5. 1945 u silnice III/43515. 

Splněno, limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí jsou 
v územním plánu respektovány – viz kap. K. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císa-
řov s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, také všechny uvedené památ-
ky místního významu jsou v územním plánu respektovány – viz kap. E.2.3. Koncepce 
ochrany a rozvoje hodnot území.  

A.1.4 Další požadavky 

1. Respektovat postavení obce ve struktuře osídlení s převládající funkcí obytnou a výrobní 
(zemědělskou). Za vyšší spádové centrum občanské vybavenosti považovat město Přerov – 
splněno, viz kap. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
v území a E.3.1. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití.      

2. Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navázat na stávající strukturu osídlení. Roz-
vojové záměry prověřit z hlediska jejich střetů s limity využití území – splněno, návrh rozvo-
je obce navazuje na stávající strukturu osídlení, zastavitelné plochy vymezuje v přímé ná-
vaznosti na zastavěné území, limity využití jsou respektovány – viz kap. E.3.1. Urbanistická 
koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
a kap. K. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s požadavky zvláštních právních 
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předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů. 

3. Koncepci rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly naplněny cíle územního pláno-
vání (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastavěného území, hospodárné využí-
vání zastavěného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje 
území a míru využití zastavěného území) – splněno, viz vyhodnocení v kap. I. Vyhodnocení 
souladu Územního plánu Císařov s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. 

4. Funkční a prostorové využití území koordinovat s platnými územními plány sousedních 
obcí – splněno částečně; návaznosti vymezeného ÚSES jsou respektovány, záměry rozvoje 
technické infrastruktury mají pouze místní význam a na území sousedních obcí nezasahují; 
záměry rozvoje dopravní infrastruktury v několika případech v územních plánech soused-
ních obcí obsaženy nejsou a při následných změnách těchto územních plánů je bude třeba 
zkoordinovat – jde o záměr výstavby tzv. Dluhonického přesmyku, záměr výstavby samo-
statné cyklostezky Císařov – Citov a záměr zřízení cyklotrasy směrem na Brodek u Přerova; 
vymezené koridory územních rezerv pro vedení vysokorychlostní trati (VRT) a pro vedení 
průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe navazují na jejich vymezení v územních plánech 
sousedních obcí – podrobněji viz kap. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztahů v území. 

5. Plochy pro bydlení: 

5.1. Plochy pro bydlení navrhnout v rozsahu stanoveném zpracovanou prognózou vývoje 
obyvatelstva a potřeby bytů (cca k roku 2030) pro cca 10 – 15 nových bytů. Prověřit 
možnost uplatnění rezervy v rozsahu 20 – 30 % potřebné plochy – kapacita ploch, 
vymezených pro novou obytnou výstavbu – zastavitelných ploch smíšených obytných 
– venkovských – je cca 28 bytů; plochy jsou tedy vymezeny s větší rezervou. Důvo-
dem je skutečnost, že obec dosud nemá žádný územní plán a obytná výstavba proto 
v obci dlouhodobě stagnuje – v podstatě lze říci, že od založení obce (koncem 
18. století) do dnešní doby, tj. za více než 200 let, bylo v obci realizováno pouze asi 
10 RD. Vzhledem k blízkosti města Přerova však zde existuje poměrně značný zájem 
o novou obytnou výstavbu, kterou dosud nebylo možné realizovat. 

5.2. Prověřit a případně zapracovat záměry rozvoje obytné výstavby: 
- na severním okraji zastavěného území (západně stávající zástavby), 
- na jižním okraji zastavěného území, 
- v severní části území obce, na pozemku p. č. 88, 
- přestavbou objektu bývalé školy na obecní byty. 
Všechny lokality byly prověřeny, zastavitelné plochy jsou vymezeny na severním 
okraji stávající zástavby v lokalitách Panská, Za Rybníkem a K Brodku (plochy smíše-
né obytné – venkovské Z5, Z6 a Z8), na pozemku parc. č. 88 (plocha smíšená obytná 
– venkovská Z9), na jižním okraji zástavby v lokalitě Jih (plocha smíšená obytná – 
venkovská Z10) a na západním okraji stávající zástavby v lokalitě Za Humny (plocha 
smíšená obytná – venkovská Z11) – viz kap. E.3.2. Vymezení zastavitelných ploch 
a ploch přestavby. Přestavba objektu bývalé školy navržena není, stavba bývalé ško-
ly je zahrnuta do stabilizovaných ploch smíšených obytných – venkovských, ve kte-
rých je toto využití přípustné.  
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6. Plochy občanského vybavení: 

6.1. Stávající plochy občanského vybavení považovat za stabilizované – splněno, viz kap. 
E.3.1. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití a E.4.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury. 

6.2. Stanovit podmínky pro umisťování jednotlivých zařízení občanského vybavení veřejné 
infrastruktury případně i komerčních v dalších plochách s rozdílným způsobem využití 
– splněno, viz kap. E.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

7. Plochy výroby: 

7.1. Stávající plochy výroby považovat za stabilizované – splněno, viz kap. E.3.1. Urbanis-
tická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití.    

7.2. Prověřit a případně zapracovat návrh rozšíření zemědělského areálu – splněno, viz 
kap. E.3.1. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití a E.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch pře-
stavby. 

8. Plochy veřejných prostranství: 

8.1. Vymezit plochy veřejných prostranství pro ochranu zajištění jejich dostatečných pa-
rametrů a kvality stávajících veřejných prostranství, ve kterých jsou vedeny místní 
komunikace – splněno, stávající veřejná prostranství jsou stabilizovaná, parametry 
stávajících místních komunikací jsou dostatečné. 

8.2. Podle potřeby navrhnout nové plochy veřejných prostranství, zejména ve vztahu 
k návrhu zastavitelných ploch. V případě návrhu větších zastavitelných ploch vyme-
zit plochy veřejných prostranství v rozsahu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů – zastavitel-
né plochy veřejných prostranství jsou vymezeny pro vybudování místních komunikací 
pro zajištění dopravní obsluhy pro vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – 
venkovské v lokalitě Panská. Plochy veřejných prostranství podle vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. vymezeny nejsou, protože v územním plánu nejsou vymezeny zasta-
vitelné plochy většího rozsahu, které by odpovídaly uvedenému požadavku vyhlášky 
– viz kap. E.4.4. Veřejná prostranství. 

8.3. Respektovat stávající plochy veřejně přístupné zeleně – splněno, všechny stávající 
plochy veřejně přístupné zeleně jsou respektovány, v územním plánu jsou vyznačeny 
jako stabilizované plochy. 

8.4. V případě potřeby vymezit plochy veřejných prostranství v krajině pro zajištění do-
statečné prostupnosti území – splněno, požadavek byl prověřen a byly vymezena za-
stavitelná plocha veřejných prostranství pro vybudování cyklostezky (plocha Z1) – viz 
kap. E.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a kap. E.4.1. Koncepce 
dopravní infrastruktury.  

9. Vymezit zastavěné území obce dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – splněno, viz kap. E.1. Vymezení zasta-
věného území. 



 

13 
 

10. Řešené území členit na plochy s rozdílným způsobem využití úměrně velikosti obce 
s ohledem na specifické podmínky a charakter území. Stanovit podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání, včetně zá-
kladních podmínek ochrany krajinného rázu – splněno, viz kap. E.6. Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

11. Respektovat stávající charakter a historickou strukturu zástavby hanácké ulicové vsi – 
splněno, viz kap. E.2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území. 

12. V územním plánu zohlednit platné koncepční a strategické materiály a územní studie 
Olomouckého kraje i další materiály týkající se řešeného území (promítající se 
do územního plánu prostřednictvím ZÚR OK): 

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje v platném znění, 
- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje, 
- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje, 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v platném znění, 
- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, 
- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, 
- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje, 
- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, 
- Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje v platném 

znění, 
- Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje, 
- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, 
- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje,  
- Plán oblasti povodí Moravy, 
- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje, 
- Hluková mapa Olomouckého kraje. 
Splněno, koncepční materiály Olomouckého kraje jsou v územním plánu zohledněny – viz 
seznam použitých podkladů v závěru textové části.  

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

A.2.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

1. Požadavky na řešení koncepce veřejné infrastruktury jsou v obecné rovině formulovány 
v PÚR ČR kap. 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného roz-
voje území v čl. (22), (23), (24), (26), (27), (28), (30) a (31) – splněno, republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou respektovány, podrob-
né vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s Politikou územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1, je obsahem kap. H.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Cí-
sařov s politikou územního rozvoje.  

2. Z PÚR ČR vyplývá požadavek zajištění územní ochrany koridoru vysokorychlostní dopra-
vy VR1 – splněno, pro  vedení vysokorychlostní trati (VRT) je vymezen koridor územní re-
zervy dopravní infrastruktury – železniční R1 – viz kap. E.4.1. Koncepce dopravní in-
frastruktury a kap. E.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možné-
ho budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.  
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A.2.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

1. Obecné požadavky formulované v PÚR ČR jsou dále rozpracovány v ZÚR OK v kap. A.1. 
Stanovení priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a dále 
v kap. A.8.2. Požadavky na provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným 
způsobem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury – bere se na vědomí, priori-
ty územního plánování stanovené v ZÚR OK jsou respektovány, vyhodnocení souladu 
se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualiza-
ce č. 2b, je obsahem kap. H.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem.   

2. Konkrétní požadavky vyplývající pro řešení jednotlivých oblastí veřejné infrastruktury 
ze ZÚR OK, týkající se řešeného území, jsou uvedeny v textu kap. A.2.4. – bere se na vě-
domí, viz vyhodnocení splnění bodu A.2.4. 

A.2.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Dle rozboru udržitelného rozvoje zpracovaného v ÚAP je úroveň technické infrastruktu-
ry, v obci Císařov vyhovující – bere se na vědomí, v územním plánu se stávající sítě a zaří-
zení technické infrastruktury ponechávají beze změny, pro vymezené zastavitelné plochy 
v lokalitách Panská, Za Rybníkem a K Brodku je navrženo komplexní vybudování vodo-
vodní, kanalizační a plynovodní sítě, pro zastavitelnou plochu v lokalitě Jih se navrhují 
krátké úseky těchto sítí – viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury.  

A.2.4 Další požadavky  

a) Dopravní infrastruktura 

1. Dle ZÚR OK akceptovat tahy základní komunikační a železniční sítě v řešeném území: 

- silnici III/43515 – jako doplňkový tah krajského významu, 

- celostátní trať č. 270 Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Bohumín, která je součástí 
II. a III. tranzitního železničního koridoru – jako nadřazený kolejový systém. 

Všechny uvedené tahy silniční a železniční sítě jsou v územním plánu respektovány, 
viz kap. E.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury. 

2. Ze ZÚR OK vyplývají požadavky územně hájit v řešeném území: 
- návrh na modernizaci koridorové tratě č. 270 (kap. 29.3. ZÚR OK), 
- územní rezervu pro výstavbu vysokorychlostní tratě včetně kolejových spojek VRT 

v oblasti Rokytnice, Císařov a Brodek u Přerova (kap. 29.4. ZÚR OK), 
- akceptovat územní rezervu pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (kap. 31. 

ZÚR OK). 
Při návrhu dopravních staveb a koridorů respektovat obecné zásady uvedené v ZÚR OK 
kap. A.4.1.6. Obecná ustanovení s účinností pro návrhy jednotlivých druhů dopravy. 
Splněno, všechny uvedené záměry jsou do územního plánu zapracovány – viz kap. E.4.1. 
Koncepce dopravní infrastruktury.  

3. Navrhnout rozšíření a úpravy stávající sítě silnic a místních komunikací, které uspokojí 
potřeby navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich umisťová-
ní. Navrhnout řešení případných dopravních závad – splněno, pro zajištění dopravní ob-
sluhy vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských Z5 a Z6 jsou 
navrženy nové místní komunikace, ostatní vymezené zastavitelné plochy jsou situovány 
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při stávajících komunikacích; dopravní závady nebyly v řešeném území zjištěny – podrob-
něji viz kap. E.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury. 

4. Prověřit potřebu a případně navrhnout nové odstavné a parkovací plochy a podmínky 
pro jejich realizaci pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 – potřeba nových parkovacích 
a odstavných ploch byla prověřena a bylo zjištěno, že stávající plochy jsou dostačující 
a nové plochy není třeba vymezovat; stupeň automobilizace 1 : 2,5 pro případnou novou 
výstavbu parkovacích a odstavných ploch, je stanoven jako závazný – podrobněji viz kap. 
E.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury. 

5. Zajistit územní podmínky pro možnost budování komunikací pro chodce podél silnice 
III/43515 a místních komunikací, případně samostatných stezek pro chodce – splněno 
v obecné rovině, realizace nových chodníků se připouští ve všech plochách zastavěného 
území a v zastavitelných plochách, pro stavbu chodníků jsou stanoveny obecné platné 
podmínky – podrobněji viz kap. E.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury.  

6. Prověřit dopravní prostupnost území účelovými komunikacemi, v případě potřeby cestní 
síť doplnit nebo stanovit podmínky umožňující její doplnění v krajině i v plochách s jiným 
způsobem využití – splněno, dopravní prostupnost nezastavěného území byla prověřena 
a bylo zjištěno, že stávající síť účelových komunikací je vyhovující; nové účelové komuni-
kace tedy konkrétně nejsou navrženy, jejich realizace je však v krajině možná – viz kap. 
E.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

7. Respektovat stávající cyklistickou trasu a prověřit možnost jejího převedení mimo trasu 
silnice III/43515. Stanovit podmínky pro případné vymezení nových cyklistických tras 
a samostatných stezek pro cyklisty – splněno, v územním plánu je navržena samostatná 
cyklostezka Císařov – Citov, přeložení úseku stávající cyklotrasy č. 5042 mimo silnici 
III/43515 a nová cyklotrasa, vedená směrem na Brodek u Přerova; budování cyklotras 
a cyklostezek mimo tyto konkrétně navržené trasy je v řešeném území obecně možné 
v zásadě ve všech plochách s rozdílným způsobem využití – viz kap. E.4.1. Koncepce do-
pravní infrastruktury a kap. E.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způso-
bem využití. 

8. Dle potřeby doplnit systém komunikací vhodných pro další formy turistiky (pěší, hipo 
apod.), zejména takových, které zpřístupní a propojí zajímavosti na území obce i obcí 
okolních – požadavek byl prověřen se závěrem, že nové komunikace pro další formy tu-
ristiky není třeba navrhovat; existující síť účelových komunikací v krajině umožňuje jak 
pěší turistiku, tak hipoturistiku, záměry vyznačení turistických tras nebo hipotras 
v řešeném území nebyly zjištěny.  

9. Koordinovat vazby řešeného území na nadřazenou komunikační síť – vazby řešeného 
území na nadřazenou silniční síť jsou stabilizované, územní plán do nich nezasahuje; zá-
měry rozvoje železniční sítě (tzv. Dluhonický přesmyk) je nutno koordinovat v územních 
plánech sousedních dotčených obcí.  

b) Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství 

1. Dle ZÚR OK při řešení vodohospodářské problematiky vycházet z platného Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (dále jen PRVKOK) – splněno, viz kap. E.4.2. 
Koncepce technické infrastruktury. 



 

16 
 

2. Zachovat stávající způsob zásobování pitnou vodou ze zdrojů skupinového vodovodu Pře-
rov – splněno, viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury.   

3. Vyhodnotit možnosti stávající vodovodní sítě s ohledem na vymezení zastavitelných 
ploch, provést posouzení tlakových poměrů vody v síti a podle potřeby navrhnout její do-
plnění případně jiná opatření – splněno, kapacitní možnosti vodovodní sítě byly prověře-
ny, pro vymezené zastavitelné plochy v lokalitách Panská, Za Rybníkem, K Brodku a Jih je 
navrženo rozšíření vodovodní sítě, zastavitelná plocha v lokalitě Za Humny leží v dosahu 
stávajícího vodovodu – viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury. 

4. Zachovat stávající způsob odkanalizování obce a likvidace odpadních vod – splněno, viz 
kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury.   

5. Navrhnout rozšíření kanalizace pro veřejnou potřebu pro vymezené zastavitelné plochy – 
splněno, rozšíření kanalizace je navrženo pro vymezené zastavitelné plochy smíšené obyt-
né – venkovské v lokalitách Panská, Za Rybníkem, K Brodku a Jih je navrženo rozšíření ka-
nalizační sítě, zastavitelná plocha v lokalitě Za Humny leží v dosahu stávající kanalizace – 
podrobněji viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury. 

6. Zapracovat aktuální protipovodňová opatření – podle aktuálně platné koncepce protipo-
vodňové ochrany se na území obce s realizací protipovodňových opatření neuvažuje, pro-
tipovodňová ochrana obce bude řešena v rámci komplexní protipovodňové ochrany celé 
oblasti Pobečví – viz kap. E.5.5. Ochrana před povodněmi. 

7. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny, zastavi-
telné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry a kvalita 
povrchových vod – splněno; v územním plánu je vymezen územní systém ekologické stabi-
lity, jehož realizací dojde ke zlepšení retenčních schopností krajiny; zastavitelné plochy 
jsou v převážné většině navrženy pro novou obytnou výstavbu, která negativně neovlivní 
odtokové poměry ani kvalitu povrchových vod; pro zajištění kvality povrchových vod se 
navrhuje rozšíření kanalizace pro vymezené zastavitelné plochy, které nelze napojit 
na stávající kanalizaci. 

Energetika 

1. Dle ZÚR OK respektovat síť dálkových a místních VTL plynovodů a regulačních stanic – 
splněno, stávající VTL plynovody včetně zařízení pro jejich protikorozní ochranu jsou re-
spektována – viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury. 

2. Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje správní území obce hod-
notí z hlediska umisťování větrných elektráren jako částečně nepřípustné a částečně 
podmíněně přípustné – s ohledem na charakter území a omezení v území nenavrhovat 
plochy pro umístění větrných elektráren ani farmy větrných elektráren – splněno, 
v územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro umístění větrných elektráren – viz 
kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury. 

3. Na základě bilance elektrického příkonu navrhnout koncepci rozvoje sítě VN 22 kV, 
vč. případného návrhu nových trafostanic – splněno, na základě provedené bilance po-
třebného příkonu elektrické energie bylo zjištěno, že výstavba nových trafostanic není 
potřebná – viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury.  

4. Navrhnout rozšíření středotlaké plynovodní sítě pro navržené zastavitelné plochy – spl-
něno – viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruktury.  



 

17 
 

5. V palivo-energetické bilanci tepelných zdrojů stanovit podmínky pro preferenci využití 
zemního plynu a biomasy (dřevní hmoty), s doplňkovou funkcí solární a elektrické ener-
gie a podporovat využití obnovitelných zdrojů – splněno v obecné rovině. 

6. Koordinovat vazby řešeného území na nadřazené soustavy inženýrských sítí – vazby ře-
šeného území na nadřazené soustavy inženýrských sítí jsou stabilizované, územní plán 
do nich nezasahuje a nové trasy nadmístního významu nenavrhuje.  

Ostatní veřejná infrastruktura  

1. Zachovat stávající systém nakládání s odpady, tj. lokální separaci a svozem na lokality 
určené k nakládání s odpady mimo řešené území. Plochy pro skládky odpadu 
na řešeném území nenavrhovat – splněno, viz kap. E.4.2. Koncepce technické infrastruk-
tury.  

2. Při řešení vycházet z provedené analýzy dopadu rozvojových záměrů na vytváření pod-
mínek stability a bezpečnosti obyvatel řešeného území ve vazbě na rozvoj a modernizaci 
prvků bezpečnosti území – splněno, v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy 
především pro novou obytnou výstavbu, které nemohou mít negativní vliv na stabilitu 
a bezpečnost obyvatel; v územním plánu nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy, které 
by umožňovaly nakládání s nebezpečnými látkami, apod. 

V části řešení zásobování vodou počítat s kapacitou pro požární vodu a v částech, které 
nebudou pokryty odběrnými místy požární vody, řešit v plochách s rozdílným způsobem 
využití problematiku přípustnosti umístění jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, 
studny, odběrní místa z vodních ploch) – bilance potřeby vody jsou provedeny 
se započtením potřeb i pro vodu požární, návrh odběrných míst není předmětem řešení 
územního plánu. 

A.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

A.3.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

1. Při návrhu koncepce uspořádání krajiny respektovat obecné požadavky formulované 
v PÚR ČR kap. 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného roz-
voje území v čl. (14), (14a), (16), (20), (20a), (21), (23), (25) a (26) – splněno, republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou respektovány, 
podrobné vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov a republikových priorit, stano-
vených Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 je provede-
no v kap. H.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s politikou územního rozvo-
je.  

2. Konkrétní požadavky pro řešení koncepce uspořádání krajiny, týkající řešeného území, 
z PÚR ČR nevyplývají – bere se na vědomí, viz kap. H.1. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Císařov s politikou územního rozvoje. 
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A.3.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

1. Obecné požadavky formulované v PÚR ČR jsou dále rozpracovány v ZÚR OK v kap. A.1. 
Stanovení priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a dále 
v kap. A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací 
činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím 
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury – priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v Zásadách územního rozvoje Olo-
mouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b jsou respektovány, viz kap. 
H.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem.  

2. Dle ZÚR OK respektovat základní charakteristiku krajinného celku Haná, do kterého ře-
šené území spadá. Přitom zohlednit specifika podmínek území i dosavadního vývoje ob-
ce – splněno, viz kap. H.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s územně plá-
novací dokumentací vydanou krajem.  

A.3.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. V rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP je hodnocení environmentálního pilíře zá-
porné. Navrhované řešení bude proto směřovat k jeho posílení zejména jednoznačným 
vymezením prvků územního systému ekologické stability – splněno, v územním plánu 
jsou jednoznačně vymezeny prvky ÚSES – lokální biocentra, lokální biokoridory a inter-
akční prvky – viz kap. E.5.3. Vymezení územního systému ekologické stability.  

2. Při návrhu koncepce uspořádání krajiny řešit problém protipovodňové ochrany – 
na území obce Císařov nejsou navržena žádná protipovodňová opatření, protipovodňová 
ochrana obce bude řešena v rámci komplexní protipovodňové ochrany celé oblasti Po-
bečví; stávající protipovodňový val na jižní hranici obce je nutno zachovat a udržovat – 
viz kap. E.5.6. Ochrana před povodněmi.  

A.3.4 Další požadavky 

1. Vymezit v územním plánu územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Při návrhu 
skladebných prvků lokálního systému vycházet z generelu územního systému ekologické 
stability. Stanovit zásady pro zabezpečení plné biologické funkčnosti vymezených úseků 
ÚSES včetně opatření pro lesní půdní fond a nezbytné změny druhů pozemků a změny 
v jejich využití – splněno, územní systém ekologické stability je v územním plánu vyme-
zen, zásady pro zabezpečení plné biologické funkčnosti vymezených úseků ÚSES 
a nezbytné změny druhů pozemků a změny v jejich využití jsou stanoveny – viz kap. E.5.3. 
Vymezení územního systému ekologické stability; lesní půdní fond se na území obce Císa-
řov prakticky nevyskytuje – je zde pouze 0,85 ha lesních pozemků.    

Návrh koncepce územního systému ekologické stability projednat v rozpracovanosti 
s orgánem ochrany přírody a krajiny – splněno. 

2. Uplatnit prvky územního systému ekologické stability v krajině a další opatření v krajině 
v zájmu zvýšení její ekologické a vodohospodářské stability a zvýšení její rozmanitosti 
i estetické hodnoty, zejména v částech území poznamenaných intenzívním zemědělským 
využíváním půdy a s nerovnoměrným zastoupením přírodních prvků – splněno, územní 
systém ekologické stability je v územním plánu vymezen, včetně interakčních prvků, které 
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přispějí ke zvýšení rozmanitosti krajiny – viz kap. E.5.3. Vymezení územního systému eko-
logické stability.    

3. Stanovit zásady pro ochranu vzrostlé zeleně na nelesní půdě – splněno; v řešeném území 
je jen velmi málo vzrostlé zeleně na nelesní půdě – pouze dva remízky v polích a zeleň 
protipovodňového valu na jižním okraji obce; tyto plochy jsou v územním plánu vymeze-
ny jako plochy smíšené nezastavěného území s omezujícími podmínkami přípustného vy-
užití, zároveň jsou začleněny do územního systému ekologické stability jako lokální bio-
koridor LK6 a jako interakční prvky ÚSES – viz kap. E.6. Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití a kap. E.5.3. Vymezení územního systému ekologické 
stability. 

4. Podle potřeby doplnit páteřní sítě hlavních účelových komunikací zajišťujících prostup-
nost krajiny na území obce i vůči okolním sídlům – síť stávajících účelových komunikací je 
dostatečná, nové účelové komunikace nejsou navrženy – viz kap. E.4.1. Koncepce do-
pravní infrastruktury a kap. E.5.4. Prostupnost krajiny. 

5. Ochrana území před záplavami: 

5.1.  Nezastavěné území v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území význam-
ného vodního toku Bečva chránit jako nezastavitelné – v aktivní zóně záplavového 
území toku Bečvy nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy; v záplavovém území 
jsou vymezeny zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské – plochy Z9, 
Z10, část plochy Z8 a okraj plochy Z6 a část zastavitelné plochy veřejných prostran-
ství Z1, určené pro stavbu cyklostezky. Vzhledem k tomu, že téměř celé území obce, 
včetně podstatné části zastavěného území, leží v záplavovém území a rozvoj zbýva-
jící části, která v záplavovém území neleží, je blokován záměrem výstavby vysoko-
rychlostní trati (VRT), není v podstatě mimo záplavové území rozvoj obce možný.  

5.2. Při uspořádání území navrhnout řešení zvýšení protipovodňové ochrany formulová-
ním podmínek, případně vymezením ploch pro možnost uplatnění protierozních 
a preventivních protipovodňových opatření v krajině, případně dalších opatření 
na ochranu zástavby a pozemků proti extravilánovým vodám – na území obce Císa-
řov nejsou navržena žádná protipovodňová opatření, protipovodňová ochrana ob-
ce bude řešena v rámci komplexní protipovodňové ochrany celé oblasti Pobečví; 
stávající protipovodňový val na jižní hranici obce je nutno zachovat a udržovat – viz 
kap. E.5.6. Ochrana před povodněmi.  

5.3.  Pro možnost realizace opatření, jejichž podobu bude možno stanovit na podkladě 
následných dokumentací, vymezit druhy ploch, které realizaci těchto opatření pří-
padně staveb umožní – splněno, ve všech plochách nezastavěného území (volné 
krajiny) je realizace protipovodňových opatření přípustná. 

6. Vodní toky směrově neupravovat, nenavrhovat jejich zatrubnění – splněno, viz kap. E.4.2. 
Koncepce technické infrastruktury. 

7. V nezastavěném území všeobecně pak stanovit takové podmínky využití ploch, které 
umožní budování i dalších nevymezených prvků polní cestní sítě resp. dalších společných 
zařízení řešených komplexní pozemkovou úpravou (vodohospodářských, protierozních, 
apod.), sítí a zařízení veřejné technické infrastruktury a skladebných prvků, 
při respektování funkčnosti celého systému – splněno, v nezastavěném území (volné kra-
jině) je realizace těchto staveb přípustná – viz kap. E.6. Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 
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8. V plochách nezastavěného území prověřit a stanovit, co bude výslovně vyloučeno 
z hlediska umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v ust. § 18 
odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, vč. prověření vylouče-
ní umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů – splněno, viz kap. E.6. 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití; stavby, zařízení a ji-
ná opatření pro těžbu nerostů se na celém území obce stanovují jako nepřípustné. 

9. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro funkce lesa: 

9.1.  Územní uspořádání a zejména návrh zastavitelných ploch řešit šetrně s ohledem 
na kvalitu a obhospodařování zemědělské půdy a pozemky určené k plnění funkce 
lesa, odnímat jen nejnutnější plochy – splněno, zastavitelné plochy jsou vymezeny 
v rozsahu, který je nezbytně nutný pro zajištění udržitelného rozvoje území; celkový 
zábor zemědělské půdy činí pouze 5,82 ha, pozemky určené k plnění funkcí lesa 
nejsou zabírány vůbec – viz kap. G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navr-
ženého řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

9.2.  Při návrhu záborů zemědělského půdního fondu dbát na minimalizaci narušení 
územní organizace hospodaření na půdě, nevýhodné „zbytkové“ plochy možno 
navrhnout využít pro ekologické funkce krajiny – splněno, vymezené zastavitelné 
plochy (s výjimkou jedné zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské a zastavi-
telné plochy veřejných prostranství, vymezené pro stavbu cyklostezky) přímo nava-
zují na zastavěné území a nepředstavují významný zásah do organizace obhospo-
dařování zemědělské půdy, zbytkové plochy vymezením zastavitelných ploch ne-
vznikají. 

9.3.  Vymezit územní podmínky pro možnost ochrany půdy před vodní a větrnou erozí 
a zvýšení ekologické kvality zemědělsky intenzívně využívaného území – splněno, 
pro zlepšení ochrany před vodní a větrnou erozí jsou vymezeny prvky ÚSES, včetně 
interakčních prvků – viz kap E.5.3. Vymezení územního systému ekologické stabili-
ty. 

9.4.  Prověřit možnosti a případně vymezit plochy pro zalesnění – k zalesnění jsou určeny 
vymezené chybějící prvky ÚSES – biocentra a biokoridory – viz kap. E.5.3. Vymezení 
územního systému ekologické stability. 

9.5.  Vyhodnotit důsledky navrženého řešení na zemědělský půdní fond a pozemky ur-
čené k plnění funkcí lesa – splněno, viz kap. G. Vyhodnocení předpokládaných dů-
sledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. 

10. Řešení koncepce krajiny vč. návaznosti územního systému ekologické stability koordino-
vat s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí – splněno, viz kap. 
A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 

11. Jako podklad pro koordinaci využít i schválené komplexní pozemkové úpravy v sousedním 
k. ú. Brodek u Přerova – splněno, viz kap. E.5.3. Vymezení územního systému ekologické 
stability. 
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B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

1. Dle ZÚR OK vymezit koridory územních rezerv pro dopravní infrastrukturu nadmístního 
významu: 
- pro vedení vysokorychlostní tratě, včetně kolejových spojek, 
- pro vedení vodní cesty Dunaj – Odra – Labe. 

Splněno, pro vedení vysokorychlostní tratě je vymezen koridor územní rezervy dopravní in-
frastruktury – železniční R1, pro vedení vodní cesty Dunaj – Odra – Labe je vymezen kori-
dor územní rezervy dopravní infrastruktury – vodní R2; podrobněji viz kap. E.4.1. Koncepce 
dopravní infrastruktury a kap. E.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stano-
vení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 

2. Případné další plochy a koridory územních rezerv vymezit, pokud to návrh urbanistické 
koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, a na základě dohody s obcí – jiné 
plochy ani koridory územních rezerv v územním plánu nejsou vymezeny. 

 
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

1. Veřejně prospěšné stavby (stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu), 
veřejně prospěšná opatření (opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení 
území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního a kulturního bohatství) a asanace vymezit 
v územním plánu na základě potřeby vyplývající z navrhovaného řešení a po dohodě 
s obcí – splněno, viz kap. E.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

2. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, navržených pro uplatnění 
předkupního práva, bude zpracováno v podrobnosti parcelních čísel pozemků, 
s uvedením v čí prospěch bude toto právo uplatněno – v územním plánu nejsou vymeze-
ny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit před-
kupní právo. 

 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci  

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, vymezit 
v územním plánu plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením do-
hody o parcelaci – řešení územního plánu nevyvolává potřebu vymezení ploch nebo kori-
dorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 

E.    Případný požadavek na zpracování variant řešení 

1. Územní plán bude zpracován bez variant řešení s tím, že případné dílčí varianty budou 
projednány a dohodnuty v rámci rozpracovanosti návrhu územního plánu – splněno, 
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územní plán je zpracován bez variant. 

  
F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

1.   Územní plán Císařov bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, je-
ho prováděcími předpisy (vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších právních předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů) a s dalšími navazujícími práv-
ními předpisy a normami, platnými v době jeho zpracování – splněno.  

2.  Územní plán Císařov bude členěn na dvě části:  
I. Územní plán  
II. Odůvodnění územního plánu. 

2.1.  Obsah části I. Územní plán: 

TEXTOVÁ ČÁST 

Textová část bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evi-
dence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
(vyhláška č. 500/2006 Sb.) – odd. I. odst. 1 písm. a) až j) a v případě potřeby odst. 2 
písm. a) až f). 

GRAFICKÁ ČÁST 

Grafická část bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – 
odd. I. odst. 3 písm. a) až d), bude obsahovat výkresy: 
1.   Výkres základního členění území                                      1 : 5 000, 
2.   Hlavní výkres                                                                1 : 5 000, 
3.   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací               1 : 5 000. 
Výkres pořadí změn v území (etapizace) v měř. 1 : 5 000 bude zpracován v případě 
potřeby vyplývající z navrhovaného řešení. 

Vše splněno, nad rámec zadání je zpracován Výkres koncepce dopravní infrastruktury 
a Výkres koncepce technické infrastruktury, a to z důvodu zajištění lepší přehlednosti 
a čitelnosti jevů dopravní a technické infrastruktury; Výkres pořadí změn v území není 
zpracován,  pořadí změn v území (etapizace) není stanovena. 

2.2.  Obsah části II. Odůvodnění územního plánu: 

TEXTOVÁ ČÁST 

Textová část odůvodnění územního plánu bude kromě náležitostí uvedených 
v ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, ob-
sahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – odd. II. odst. 1 písm. a) 
až d). 

Text odůvodnění územního plánu bude jednoznačně provázán s textem části 
I. Územní plán. 
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Kap. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích práv-
ních předpisů bude obsahovat mj. i vyhodnocení souladu řešení podle ust § 175 sta-
vebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů. 

Součástí kap. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů budou i veškeré limity využití vč. právních předpisů, kte-
ré se v řešeném území vyskytují a jsou řešením zohledněny.  

Textová část odůvodnění bude obsahovat výklad použitých pojmů, které nejsou de-
finovány právními předpisy či normami. 

GRAFICKÁ ČÁST 

Grafická část bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – 
odd. II. odst. 2 písm. a) až c), bude obsahovat výkresy: 
1. Koordinační výkres                 1 : 5 000, 
2. Výkres širších vztahů                                                              1 : 25 000, 
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                 1 : 5 000. 

Vše splněno, výklad použitých pojmů je ale v souladu s aktuálními metodickými pokyny 
součástí textové části územního plánu (I.A), nikoliv Odůvodnění. 

3.   Výkresy grafické části I. Územní plán a II. Odůvodnění územního plánu budou zpracovány 
nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy měřítka 1 : 1 000 a budou vydány 
v měřítku 1 : 5 000, vyjma výkresu širších vztahů, který bude zpracován v měřítku 
1 : 25 000 pro širší zájmové území. 

Digitální zpracování zakázky bude provedeno v souladu s metodikou MINIS Minimální 
standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, v aktuální verzi, která bude 
pro zpracování Územního plánu Císařov závazná, a Metodickým doporučením pro zave-
dení metodiky MINIS k využívání při zpracování ÚP v Olomouckém kraji (prosinec 2015).  
Dokumentace bude odevzdána ve složce pro formát A3 – formát složené grafické části, 
textové části budou ve formě jednostranných tisků v nerozebíratelných vazbách. 

Dokumentace bude opatřena podpisem a autorizačním razítkem projektanta.  

Vše splněno, digitální zpracování grafické části územního plánu je provedeno v souladu 
s metodikou MINIS Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, 
verze 2.3. 

4.   Počet vyhotovení dokumentace: 
- ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na nosiči CD (digitální data a formát *.pdf) 

pro účely společného jednání podle ust. § 50 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů – splněno,  

- ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na nosiči CD (digitální data a formát *.pdf) 
pro účely řízení o územním plánu podle ust. § 52 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů – splněno,  

- ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4x na nosiči CD-R, případně DVD-R (digitální 
data vč. formátu *.doc a *.xls v případě textových částí a formát *.pdf) po vydání 
územního plánu. 
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G.   Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

1. Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se neuplat-
ňuje, neboť se nepředpokládá, že navrhovaná koncepce by mohla mít významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (v řešeném území ani nejbližším okolí 
se nevyskytují) a není ji proto nezbytné ani účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů 
na životní prostředí – bere se na vědomí.  

2. V případě, že v návrhu územního plánu bude vymezena nová plocha těžby (v souladu se 
zásadami stanovenými v kap. A.3. odst. 15.1. ZÚR OK) nebo u ploch s rozdílným způso-
bem využití v nezastavěném území nebude výslovně vyloučeno umisťování staveb, zaří-
zení a jiných opatření pro těžbu nerostů (ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů), bylo by nutno v souladu s § 10i odst. 2 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, územní plán posoudit z hlediska vlivů 
na životní prostředí – v územním plánu nejsou vymezeny plochy pro těžbu nerostů, 
v nezastavěném území je těžba nerostů včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření výslovně stanovena jako nepřípustná. 

 

B.1. Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami 
k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 

     Návrh územního plánu neobsahuje varianty řešení, postup podle § 51 odst. 2 stavebního 
zákona nebyl použit. 

 

B.2. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě                          
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona 

     Postup podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebyl použit. 

 

B.3. Vyhodnocení souladu s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 
odst. 3 stavebního zákona 

     Postup podle § 53 odst. 3 stavebního zákona nebyl použit. 

 

B.4. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu 
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona 

     Bude doplněno po projednání návrhu řešení územního plánu. 

 

B.5. Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny                             
a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  

     Nevztahuje se ke zpracování Územního plánu Císařov. 
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C.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

     Záměry nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olo-
mouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b, se týkají dopravní infrastruktu-
ry; jde o následující záměry: 

- Vymezení koridoru dopravní infrastruktury – železniční DK1 pro stavbu tzv. Dluhonického 
přesmyku (stavby železničního nadjezdu na železniční trati č. 270) včetně souvisejících 
úprav ostatní komunikační sítě. Záměrem je úprava olomouckého zhlaví žst. Dluhonice 
a výstavba třetí traťové koleje mezi dopravnami Dluhonice – Brodek u Přerova. Tato kolej 
bude mimoúrovňově křížit stávající dvoukolejnou trať č. 270 a pomůže odstranit dopravní 
obtíže při stávajícím úrovňovém křížení vlaků v relaci Dluhonice – Prosenice (tj. ve směru 
od Olomouce na Ostravu) na olomouckém zhlaví dopravny Dluhonice. Parametry budou 
vyhovovat výhledovým kapacitním požadavkům a zajistí mimoúrovňové křížení vlaků směr 
Olomouc – Hranice na Moravě s vlaky Přerov – Olomouc se současným zachováním mimo-
úrovňového křížení vlaků směr Hranice na Moravě – Přerov s vlaky Olomouc – Hranice 
na Moravě. Tento záměr není  obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, 
ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b, je ale obsažen v rozpracované Aktualizaci č. 2a 
jako veřejně prospěšná stavba s označením D64. 

- Návrh výstavby samostatné cyklistické stezky z Císařova do Citova podél silnice III/43515; 
důvodem je potřeba oddělení cyklistického provozu od automobilového provozu; mezi 
oběma obcemi jsou tradičně silné vazby – vzájemná dojížďka do zaměstnání, dojížďka z Cí-
sařova za občanskou vybaveností v Citově. 

- Návrh cyklotrasy vedené po stávajících účelových komunikacích (včetně úseku navrženého 
k přestavbě na místní komunikaci v lokalitě Panská) do Brodku u Přerova; zejména pro do-
jížďku obyvatel Císařova do zaměstnání a za občanskou vybaveností. 

 

 

D. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 

     Územní plán Císařov neobsahuje žádné prvky regulačního plánu. 

 

 

E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

E.1. Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno k 1. 3. 2018 v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hra-
nice zastavěného území vychází z intravilánu stanoveného k 1. 9. 1966, který je doplněn 
o následně zastavěné pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, 
ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství 
a další pozemky podle § 58, odst. 2, písm a)-e) stavebního zákona. Zastavěné území tvoří 
jeden souvislý útvar. 
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Souvisle zastavěná část obce je situována v severovýchodní části katastrálního území, ko-
lem silnice III/43515, která je hlavní komunikační osou zástavby obce. Zástavba obce tvoří 
ucelený kompaktní útvar, tvořený převážně původní obytnou zástavbou, a několika objekty 
občanského vybavení. Zástavbu tvoří ulicová ves s širokou hlavní ulicí – návsí; dominantou 
návsi je kaple sv. Josefa a sv. Anny, součástí návsi jsou plochy veřejné zeleně. V západní části 
zastavěného území jsou situovány dva výrobní areály (ZS Pobečví Rokytnice a.s. a Rotagral 
s.r.o.), sportovní areál, kulturní dům a obecní úřad s hasičskou zbrojnicí.  

 

E.2.   Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

E.2.1.   Zásady koncepce rozvoje obce vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace 
č. 2b jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí vy-
mezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny nadmístní rozvojové oblasti, nadmíst-
ní rozvojové osy a specifické oblasti nadmístního významu, jsou upřesněny územní podmínky 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou 
vymezeny cílové charakteristiky krajiny, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opat-
ření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezena asanační území, 
pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a jsou vymezeny plochy a koridory, 
ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejich využití územní studií, pří-
padně pořízením a vydáním regulačního plánu.  

 Území obce Císařov není zahrnuto do upřesněných rozvojových oblastí, rozvojových os 
a specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje, ani do nadmístních rozvojo-
vých oblastí nebo nadmístních rozvojových os. V rámci vymezení specifických oblastí nad-
místního významu je však zařazeno do specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné 
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST4, zahrnující část území SO ORP Pře-
rov a část území SO ORP Olomouc. V této specifické oblasti se dle bodu 15.1.4. ZÚR OK při-
pouští zahájit postupem dle „územní studie štěrkopísků“ přípravu dalších ložisek, a to přede-
vším v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a postupným ukončením a zahlazením těžby 
stejné komodity na okolních ložiscích.  

Podle evidované Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připra-
vované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na území Olomoucké-
ho kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009) je převážná část území obce Cí-
sařov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné pro těžbu, zastavěné území obce a plochy 
vně zastavěného území do vzdálenosti 150 m od hranice zastavěného území jsou vyhodno-
ceny jako území nevhodné pro těžbu. V územním plánu se na území obce Císařov s těžbou 
štěrkopísků neuvažuje a těžba nerostů je v nezastavěném území stanovena jako nepřípustná 
využití.  

     Územní plán rozvíjí území obce Císařov jako součást stabilizované sídelní struktury oblasti 
Hané, zachovává charakter kompaktní zástavby a otevřené kulturní venkovské krajiny 
s dominantní zemědělskou funkcí, v zemědělské krajině, mimo rozvojové oblasti a rozvojové 
osy. Do zemědělské krajiny neumisťuje kromě jediné výjimky žádné rozvojové záměry, 
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všechny ostatní zastavitelné plochy, vymezené pro novou obytnou výstavbu a pro rozvoj 
výroby a skladování, přímo navazují na zastavěné území.  

 

E.2.2.   Základní koncepce rozvoje obce 

     Územní plán navazuje na dosavadní historický a stavební vývoj obce vymezením zastavi-
telných ploch bezprostředně navazujících na zastavěné území, zachovává stávající venkovský 
charakter obce, respektuje a rozvíjí převažující funkce obce, tj. především funkci obytnou 
a zemědělskou a vymezuje zastavitelné plochy především pro obytnou výstavbu a pro nová 
veřejná prostranství, v menším rozsahu pro rozvoj zemědělské výroby. Dále navrhuje zlepše-
ní dopravní a technické infrastruktury, především její rozvoj pro vymezené zastavitelné plo-
chy. 

     Koncepce uspořádání krajiny zachovává dominantní zemědělskou funkci krajiny a vytváří 
podmínky pro posílení její ekologické stability vymezením ploch územního systému ekologic-
ké stability včetně návrhu realizace interakčních prvků v krajině – výsadby alejí a stromořadí. 

Cílem zpracování územního plánu je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného 
území a vytvoření předpokladů k zabezpečení jeho udržitelného rozvoje – úkolem stanovení 
urbanistické koncepce rozvoje obce a koncepce rozvoje krajiny je dosáhnout obecně pro-
spěšného souladu veřejných a soukromých zájmů. Hlavní zásadou navržené koncepce rozvo-
je obce byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot 
řešeného území, zejména ochrana kvalitní zemědělské půdy. 

Z hlediska budoucího rozvoje obce Císařov jsou hlavními prioritami především přiměřená 
nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu a pro rozvoj zemědělské výroby, rozvoj dopravní 
a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného prostředí, ochrana ovzduší 
a vod, ochrana sídelní a krajinné zeleně, ochrana přírodních, kulturních, historických a urba-
nistických hodnot a ochrana před přírodními katastrofami, především před povodněmi. 

     Obec Císařov patří mezi stabilní sídla sídelní struktury širšího regionu Přerovska 
s výraznými vazbami na město Přerov, Olomouc, omezeně i Prostějov. Míra a orientace va-
zeb je do značné míry ovlivněna příměstskou polohou obce v bezprostřední blízkosti města 
Přerova.  

      Podkladem pro upřesnění (reálnou a rámcovou kvantifikaci) koncepce rozvoje území ob-
ce z hlediska vývoje počtu obyvatel a bytů je analýza sociodemografických podmínek, pro-
gnóza vývoje počtu obyvatel a navazující bilance vývoje bytového fondu – reálné potřeby 
bytové výstavby. Tato bilance je východiskem pro přiměřený návrh ploch pro bydlení a nava-
zující optimalizaci technické infrastruktury obce. 

   Pro stanovení odhadu dlouhodobého vývoje počtu obyvatel je potřebné vnímat i vývoj 
počtu obyvatel v minulosti.  Počet obyvatel Císařova dlouhodobě mírně rostl až do 30. let 
minulého století, i přes určitou proměnlivost vývoje v jednotlivých dekádách. Následně došlo 
k poválečnému poklesu, který pokračoval do devadesátých let minulého století a byl způso-
ben zejména výstavbou státem dotovaných bytů v blízkých městech (Přerov, Olomouc). 
Od devadesátých let je vykazována pozitivní změna, velmi mírný růst počtu obyvatel s výkyvy 
v jednotlivých letech. 
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Na vývoj počtu obyvatel v řešeném území má vliv zejména: 
- Poloha v úrodné zemědělské krajině, zejména však blízkost měst Přerova a Olomouce. 
- Výhodná dopravní poloha v dosahu celostátní železniční trati a v blízkosti budované dálni-

ce D1. 
- Změna vnímání kvality obytného a životního prostředí řešeného území v posledních dese-

tiletích, preference bydlení v atraktivních příměstských obcích. 
- Poměrně malá velikost sídla, omezující zejména jeho vybavenost. 

    Podle informace obce bylo v květnu 2017 v řešeném území 297 obyvatel. Vývoj počtu oby-
vatel v řešeném území je možné, z hlediska obecných demografických podmínek v ČR, pova-
žovat stále ještě za příznivý, zejména pak ve srovnání se sousedním městem Přerov. Věková 
struktura obyvatel (r. 2011) vykazovala ve srovnání s průměrem ČR příznivé (podprůměrné) 
zastoupení obyvatel v poproduktivním věku, podíl dětí (věkové skupiny 0-14 let) byl nad-
průměrný.   

    Možnosti prognózy vývoje počtu obyvatel u obcí podobné velikosti jsou omezeny s ohle-
dem na nejednoznačné tendence vlastního i vnějšího vývoje (značné kolísání bytové výstav-
by, ale i např. vývoje migrace do ČR). Pro období předpokládané platnosti územního plánu je 
reálné předpokládat další stagnaci počtu obyvatel, na úrovni cca 300 obyvatel do roku 2030. 
Tento výhled je podmíněn zejména vývojem migrace mladých rodin do obce (nabídkou při-
pravených a dostupných stavebních pozemků), ale i zlepšením hospodářských podmínek 
území, jednak zvýšením nabídky pracovních míst v obci, zejména však zlepšením hospodář-
ských podmínek v regionu Přerovska – rozvojem průmyslových zón (Přerov).    

      Pro prosperitu a rozvoj obcí mají prvořadý význam hospodářské podmínky území, zejmé-
na pak zaměstnanost obyvatel. Nepříznivá hospodářská situace okresu Přerov (zařazení mezi 
hospodářsky slabé regiony) se částečně projevuje i v řešeném území. Posílení hospodářských 
podmínek obce je žádoucí, avšak do značné míry limitované udržením kvality a atraktivity 
obytného prostředí. Přednostně by měly být využity stávající plochy pro podnikání (intenzita 
využití), namísto jejich nadměrné plošné expanze.  

    V Císařově bylo v době posledního sčítání 138 ekonomicky aktivních obyvatel, z toho pou-
ze 11 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných v obci odvozený z výsledků sčítání v r. 2011 – 
5,4 % byl pod průměrem ČR (6,9 %), mírně vyšší počet – 15 dosažitelných nezaměstnaných 
byl vykazován v roce 2014. Do obce dojíždělo za prací 8 osob, vyjíždělo 74 osob (r. 2011), 
saldo pohybu za prací bylo a je vysoce záporné.  Počet pracovních míst (zaměstnanců) se 
v řešeném území pohybuje podle evidence MF ČR kolem 10-15, většina ekonomicky aktiv-
ních obyvatel vyjíždí za prací do Přerova, Olomouce a menších obcí v okolí.  

    Počet obvykle obydlených bytů v řešeném území je na začátku roku 2017 odhadován 
na cca 110, při celkovém počtu cca 128 bytů. Podle definitivních výsledků sčítání bylo v roce 
2011 v řešeném území celkem 125 bytů, z toho 110 obvykle obydlených a 15 neobydlených 
(v r. 2001 110 trvale obydlených bytů a pouze 6 neobydlených). Neobydlené byty jsou byty, 
ve kterých není nikdo přihlášen k bydlení, což v praxi neznamená, že jsou dlouhodobě neo-
bydleny; reálně neobyvatelných je dlouhodobě pouze 5-10 % z neobydlených bytů. Neobyd-
lené byty často slouží k některé z mnoha forem druhého bydlení, u menších obcí nejčastěji 
k rekreaci. Celkový rozsah druhého bydlení, jehož největší část tvoří tzv. neobydlené byty, je 
na začátku r. 2017 odhadován na cca 15 jednotek druhého bydlení.  
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    Očekávaný reálný rozsah nové bytové výstavby během předpokládaného období platnosti 
územního plánu (cca do r. 2030) nebude ovlivňovat vývoj počtu obyvatel – předpokládá se 
stagnace počtu obyvatel na úrovni cca 300.    

Potřebu bytů pro zajištění stagnace počtu obyvatel v řešeném území bude ovlivňovat: 

- Odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,25-0,35 % z výchozího počtu obydlených bytů 
ročně (celkem cca 4,0-5 % obydlených bytů), přitom většinou nepůjde o fyzický odpad 
(demolice), ale spíš o slučování bytů (ve dvoubytových rodinných domech), nebo převod 
na druhé bydlení apod. Tlak na růst druhého bydlení je v řešeném území poměrně malý, 
odpovídající jeho podprůměrné rekreační funkci. Celkem je předpokládán odpad cca 
5 obydlených bytů v nejbližších 15 letech. 

- Neustálé zmenšování průměrné velikosti domácnosti (růst podílu jednočlenných domác-
ností důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.). Okrajovým faktorem je 
i možné snížení rozsahu soužití domácností. Růst soužití domácností, který probíhá 
v posledních letech, není možno považovat (především ve vesnické zástavbě) za jedno-
značně negativní proces, dochází tím jak k efektivnějšímu využívání obytných kapacit, tak 
i k posilování sociální soudržnosti obyvatel (zejména na úrovni vlastních rodin). Uvedená 
složka vyvolává potřebu cca 10 nových bytů v nejbližších 15 letech. 

- Celková potřeba nových bytů pro stagnaci počtu obyvatel je cca 15 bytů. 

Na základě odborného odhadu je tedy očekávána do r. 2030 objektivní potřeba realizace 
celkem cca 15 bytů; pro tento rozsah bude v územním plánu nutno vymezit rozvojové plo-
chy.  

Závěrem je nutno poznamenat, že odhad reálné potřeby nových ploch pro obytnou vý-
stavbu je v řešeném území ztížen ovlivněn více faktory:  

 Zkušenost z realizace bytové výstavby potvrzuje, že to, zda nová výstavba bude na plo-
chách vymezených územním plánem realizována, závisí na připravenosti a tržní dostup-
nosti pozemků (zda budou k prodeji nabídnuty), jejich ceně, na celkové ekonomické situa-
ci (např. veřejné podpoře nové bytové výstavby apod.).   

 Z dlouhodobého hlediska je možné předpokládat jak růst hybnosti obyvatel (dojíždění 
za prací do vzdálenějších obcí) a zlepšení dopravní dostupnosti, tak i další růst preferencí 
kvalitního obytného prostředí, což zvedne zájem o bydlení v obci. 

 Malou velikostí obce – obecně platí, že s velikostí obce (populace) spolehlivost prognóz 
stoupá.  

    Z uvedených důvodů je doporučováno uvažovat i s určitými plošnými rezervami pro novou 
bytovou výstavbu – v současné době je obvykle vymezována rezerva v rozsahu 20 – 30 % 
odhadované potřeby.  

 

E.2.3.   Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území  

     Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území vychází z nutnosti zachovat charakter urbanis-
tické struktury typické hanácké vsi, zamezit nepřiměřenému rozšiřování zástavby do krajiny, 
zachovat krajinný ráz zemědělské krajiny a chránit přírodní hodnoty území. 
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Kulturní a historické hodnoty 

     Císařov byl založen r. 1785 na pozemcích konventu sester dominikánek u sv. Kateřiny 
v Olomouci, zrušeného nařízením císaře Josefa II. ze dne 20. 3. 1872. Část pozemků Citov-
ského dvora byla rozparcelována a rozprodána s podmínkou, že na místě bude vybudována 
nová osada s padesáti pozemkovými příděly. Osada byla založena podél hlavní ulice o šířce 
30 m, příčné uličky dělily zástavbu na 10 skupin po pěti domech. V r. 1893 byla postavena 
zděná kaple, která nahradila původní dřevěnou zvonici, v r. 1877  byla zřízena první škola. 

V půdorysu obce je zachována takřka neporušená původní urbanistická struktura založené 
ulicové vsi – jediná ulice, která tvoří náves s dominantou kaple sv. Josefa a sv. Anny. Zástavba 
obce je typická pro hanácké vsi, jejichž výrazným znakem je kompaktní, sevřená zástavba 
uličních nebo návesních front, orientovaných podélnou stranou k veřejnému prostoru. Vjezd 
do usedlosti je domem nebo bočně podél sousední parcely, za domem do úhlu přiléhají hos-
podářské objekty, dvůr zpravidla uzavírá kolmo orientovaná kůlna, mnohdy průjezdná, sto-
dola není obvykle součástí obestavěného dvora, ale stojí vzadu v zahradě. Charakteristické 
bývá pevné ohrazení zahrady za stodolou, cihelnými nebo hliněnými zdmi.  

     Pro zachování dochované urbanistické struktury historického jádra obce se toto území 
vymezuje jako urbanisticky hodnotné území, ve kterém se stanovují podmínky pro novou 
výstavbu – chránit a zachovat strukturu původní zástavby, zachovat kompaktní charakter 
zástavby (zachovat kompaktní uliční frontu) a výškovou hladinu stávající zástavby. 

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou evidovány dva objekty: 
- 29364/8-2515 socha sv. Anny Samétřetí (při č.p. 45) 
- 46927/8-387 venkovská usedlost č.p. 45. 

Dále se na území obce nachází řada památek místního významu: 
- kaple sv. Josefa a sv. Anny na návsi 
- socha Panny Marie na návsi 
- kamenný kříž před obcí u silnice III/43515 (směrem na Rokytnici) 
- kamenný kříž z r. 1910 u silnice III/43515 (směrem na Citov) 
- kamenný kříž z r. 1900 před kaplí 
- památník obětem 1. světové války na návsi – válečný hrob vedený v Centrální evidenci 

válečných hrobů pod č. CZE7109-7071  
- pomník A. K. Věděněva na návsi – válečný hrob vedený v Centrální evidenci válečných 

hrobů pod č. CZE7109-7074  
- památník osvobození obce Císařov Rudou armádou 8. 5. 1945 u silnice III/43515 (směrem 

na Rokytnici). 

     Veškeré nemovité kulturní památky i památky místního významu jsou v územním plánu 
respektovány, územní plán také stanoví podmínky pro novou výstavbu, zajišťující ochranu 
zachované historické struktury a charakteru zástavby. Navržená urbanistická koncepce nava-
zuje na historickou urbanistickou strukturu a respektuje charakter zástavby, kterou tvoří 
převážně nízkopodlažní obytná zástavba. Zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu 
jsou (až na jedinou, specifickou výjimku) vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území. 
Maximální výšková hladina nové výstavby je stanovena na 2 NP a podkroví pro většinu vy-
mezených ploch, v souladu s výškovou hladinou převážné části stávající zástavby, aby nebyl 
narušen obraz sídla a jeho historické dominanty – kaple sv. Josefa a sv. Anny.  
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Přírodní hodnoty 

    Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace 
č. 2b spadá řešené území do krajinného celku Haná, který zahrnuje široký prostor Hornomo-
ravského úvalu, ohraničený na severovýchodě dominantním čelním svahem Oderských vrchů 
a Nízkého Jeseníku, na jihozápadě nevýraznými svahy Drahanské a Zábřežské vrchoviny, 
na jihu čelními svahy Karpatského masivu, na severozápadě je otevřen do Mohelnické brázdy 
a na jihovýchodě do Moravské brány. Je jádrovým územím středověké Moravy (Olomoucký 
úděl) s původním slovanským osídlením. I v 19. století zde zásadně převažovalo české osídle-
ní. V tomto krajinném celku je důležité udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny 
s dominantní zemědělskou funkcí, v nivách podporovat především typ lesozemědělské a les-
ní krajiny, osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv. 

     Pro zachování krajinného rázu a ochrany zemědělské krajiny se vymezují zastavitelné plo-
chy pro rozvoj obytné výstavby (až na jedinou výjimku) a pro rozvoj zemědělské výroby 
v přímé návaznosti na zastavěné území, v nezastavěném území je přípustný pouze omezený 
rozsah staveb, zařízení a jiných opatření v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

V řešeném území se nenacházejí žádná chráněná území přírody ani registrované význam-
né krajinné prvky. V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné 
krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které 
utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prv-
ky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. V řešeném území se 
tyto významné krajinné prvky „ze zákona“ vyskytují jen ve velmi omezené míře – na území 
obce je pouze jediný les, o výměře 0,85 ha, sporadicky se v krajině objevuje krajinná zeleň – 
dva remízky v polích, zeleň ochranného protipovodňového valu a břehové porosty vodních 
toků. Veškerá vzrostlá zeleň na území obce je začleněna do vymezeného územního systému 
ekologické stability – jako části biocenter, biokoridorů nebo jako interakční prvky. Pro zajiš-
tění ochrany přírodních hodnot řešeného území je nutno chránit veškerou vzrostlou zeleň 
a provést výsadby k zajištění funkce vymezených prvků územního systému ekologické stabili-
ty. 

     V územním plánu je v maximální míře chráněna i zemědělská a lesní půda. Celkový zábor 
zemědělských pozemků činí pouze 4,64 ha, z toho je 0,45 ha pro stavbu tzv. Dluhonického 
přesmyku, tedy pro stavbu nadmístního významu. Zastavitelné plochy (až na jedinou výjimku 
– podrobněji viz kap. D.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně) přímo navazují na zastavěné území a představují 
tak z hlediska urbanistické koncepce nejvhodnější směr rozvoje zástavby. Lesní pozemky nej-
sou zabírány vůbec. 

     Územní plán stanoví podmínky pro využití volné krajiny, které novou výstavbu omezují 
na nezbytně nutné stavby a zařízení, převážně dopravní a technické infrastruktury. Stanove-
ná urbanistická koncepce rozvoje obce nevytváří předpoklady pro ohrožení hodnot krajiny – 
nepředpokládá se intenzifikace cestovního ruchu, nejsou vymezeny plochy, které by umož-
ňovaly vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stav-
by) a ke změně harmonického měřítka krajiny nedojde. 
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E.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

E.3.1.  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití      

     Stanovená urbanistická koncepce rozvoje obce navazuje na dosavadní stavební vývoj 
a charakter řešeného území a na koncepci rozvoje stanovenou předchozím územním plánem 
– Územním plánem obce Císařov, který však nebyl dokončen a vydán. 

    Urbanistická koncepce rozvoje řešeného území vychází z historicky vzniklé urbanistické 
struktury, kterou zachovává a rozvíjí do nových ploch; plochy stávající zástavby územní plán 
stabilizuje. Novou výstavbu je nutno vždy realizovat včetně souvisejících veřejných prostran-
ství, dopravní a technické infrastruktury. 

Možnosti územního rozvoje obce jsou velmi omezené – téměř celé území obce, s výjim-
kou zastavěného území a jeho bezprostředního okolí, leží v záplavovém území Bečvy, jižní 
okraj zástavby lemují trasy vysokotlakého plynovodu a jejich ochranná a bezpečnostní 
pásma, z jižní a západní strany zástavby obce je vymezena územní rezerva pro vedení vyso-
korychlostní trati. Kromě toho je rozvoj obce omezen také požadavky ochrany zemědělské 
půdy – veškeré zemědělské pozemky na území obce jsou ve II. a III. třídě ochrany, přičemž 
pozemky ve III. třídě ochrany v zásadě novou výstavbu neumožňují, protože jsou převážně 
situovány v záplavovém území a bez návaznosti na zastavěné území. 

     Urbanistická kompozice urbánních a krajinných prvků zachovává harmonické vztahy 
v území, zastavitelné plochy vymezené pro novou obytnou výstavbu navazují na urbanistic-
kou kompozici zástavby založenou v r. 1785 podél široké hlavní ulice (návsi). Územní plán 
respektuje stávající dominantu obce – kapli sv. Josefa a sv. Anny a stanoví plošné 
a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby bylo zachováno přimě-
řené měřítko a proporce stávající zástavby a vymezených zastavitelných ploch. 

Základním prvkem navržené urbanistické koncepce je rozčlenění řešeného území do ploch 
s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny tak, aby 
byly minimalizovány vzájemné negativní vlivy jednotlivých ploch, ale zároveň aby byl územní 
plán dostatečně flexibilní a umožňoval dostatečnou variabilitu využití území, při respektování 
zásad a požadavků na ochranu životního prostředí a hodnot území. 

     V urbanizovaném území jsou vymezeny následující stabilizované a zastavitelné plochy 
s rozdílným způsobem využití:  

• Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV – zahrnují pozemky stávajících 
staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury. 

• Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS – zahrnují pozemky 
a stavby stávajícího sportovního areálu.  

• Plochy smíšené obytné – venkovské SV – zahrnují pozemky a stavby stabilizované obytné 
zástavby včetně pozemků a staveb občanského vybavení komerčního typu a včetně po-
zemků a staveb veřejných prostranství a zastavitelné plochy, vymezené pro novou obyt-
nou výstavbu. 

• Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS – zahrnují pozemky a stavby stávající silnice 
III/43515. 
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• Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ – zahrnují pozemky a stavby stávající želez-
niční trati č. 270. 

• Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI – zahrnují pozemky a stavby stávající 
regulační stanice plynu.  

• Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD – zahrnují pozemky a stavby 
stávajícího výrobního areálu drobné a řemeslné výroby. 

• Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ – zahrnují pozemky a stavby stabilizo-
vaného zemědělského výrobního areálu a pozemky vymezené pro jeho rozšíření. 

• Plochy veřejných prostranství PV – zahrnují stabilizované pozemky a stavby veřejných 
prostranství a pozemky vymezené pro vybudování nových místních komunikací. 

• Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV – zahrnují stabilizované pozemky veřejně 
přístupné zeleně a pozemky vymezené pro založení nové veřejně přístupné zeleně. 

• Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS – zahrnují stabilizované pozemky zahrad 
v zastavěném území. 

 
Obytná výstavba 

     Územní plán vymezuje rozvojové plochy zejména pro novou obytnou výstavbu včetně 
souvisejících veřejných prostranství – ploch pro vybudování místních komunikací. Plochy 
stávající obytné zástavby i plochy pro novou obytnou výstavbu jsou vymezeny jako plochy 
smíšené obytné – venkovské SV; zastavitelné plochy jsou vymezeny na západním okraji stá-
vající zástavby obce ve střední části obce – v lokalitě Panská a v lokalitě Za Humny, na sever-
ním okraji zástavby – v lokalitách Za Rybníkem a K Brodku a na jižním okraji zástavby – 
v lokalitě Jih. Vymezené zastavitelné plochy v lokalitě Panská jsou doplněny návrhem systé-
mu obslužných komunikací, ostatní zastavitelné plochy jsou situovány u stávajících komuni-
kací. 
      
Občanské vybavení 

Rozsah staveb a zařízení občanského vybavení v řešeném území je velmi omezený, za širší 
škálou občanského vybavení dojíždějí obyvatelé obce zejména do sousedního Brodku u Pře-
rova, za vyšší občanskou vybaveností do Přerova. V obci je pouze obecní úřad, knihovna 
a hasičská zbrojnice (ve společné budově), kulturní dům se sálem, sportovní areál 
s fotbalovým hřištěm a dětským hřištěm, dvě prodejny potravin a kaple sv. Josefa a sv. Anny. 
Budova bývalé školy na návsi je mimo provoz, záměrem obce je vybudovat v objektu obecní 
byty. 

Stavby a zařízení občanského vybavení jsou v územním plánu zčásti začleněny do ploch 
smíšených obytných – venkovských (prodejny potravin, bývalá škola), zčásti jsou pro ně vy-
mezeny samostatné plochy. Konkrétní plochy pro výstavbu nových staveb a zařízení občan-
ského vybavení se nevymezují, stávající občanská vybavenost potřebám obce dostačuje, 
v případě potřeby lze nové stavby a zařízení realizovat v plochách smíšených obytných – 
venkovských SV bez konkrétního vymezení v územním plánu. Jako samostatné plochy občan-
ského vybavení jsou vymezeny:  

- Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV, které zahrnují stávající pozemky 
staveb a zařízení občanského vybavení, jejichž funkce a charakter jsou natolik specifické, 



 

34 
 

že neumožňují kombinaci s jinými funkcemi nebo které považujeme za nutné v území sta-
bilizovat pro danou funkci, a proto nejsou zahrnuty do ploch smíšených obytných – ven-
kovských SV; jde o stavby a zařízení veřejné infrastruktury – stavbu kaple sv. Josefa a sv. 
Anny, pozemky a stavby obecního úřadu a hasičské zbrojnice a pozemek a stavbu kultur-
ního domu. Plochy těchto stávajících staveb jsou stabilizované, rozvojové plochy 
se nevymezují. 

- Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS zahrnují pozemky 
a stavby stávajícího sportovního areálu a dětského hřiště. Plochy jsou stabilizované, roz-
vojové plochy se nenavrhují. 

 
Výroba      

     V řešeném území je provozována jak zemědělská, tak nezemědělská výroba. 

     Zemědělskou výrobu v řešeném území provozuje ZS Pobečví a. s., která hospodaří 
na 227 ha zemědělských pozemků a má na západním okraji zastavěného území farmu živo-
čišné výroby pro chov skotu, dále jsou v areálu farmy sklady sena,  posklizňová linka na obilí, 
sila na obilí, víceúčelová hala, sklad krmiv a hnojiště s jímkou. Farma je vymezena jako stabi-
lizovaná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ a je navrženo její rozšíření zá-
padním směrem. Záměrem společnosti je výstavba nového kravína, který nahradí stávající 
nevyhovující objekty; kapacita areálu se nezmění.  

     Nezemědělskou výrobu provozuje společnost Rotagral s.r.o. její areál je situován 
na západním okraji zástavby obce, u silnice III/43515. Společnost se zabývá výrobou a prode-
jem otočných přepínačů do aut a traktorů, kontrolek, solárních panelů a plastových boxů, 
reklamními tisky a prodejem elektrokol. Pozemky výrobního areálu jsou vymezeny jako stabi-
lizovaná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, rozšíření areálu se ne-
navrhuje.  

 
Rekreace 

    Řešené území není rekreačně využíváno, leží stranou hlavních rekreačních zájmů.      
V řešeném území je k r. 2017 evidováno cca 15 staveb užívaných k rekreaci (tzv. druhé byd-
lení), tyto stavby jsou součástí stabilizovaných ploch smíšených obytných – venkovských SV.      
Rozvojové záměry v oblasti rekreace nebyly zjištěny a plochy pro rozvoj rekreace se nevyme-
zují. 
 
Veřejná prostranství 

     Pozemky stávajících místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací 
a pěších prostranství jsou vymezeny jako stabilizované plochy veřejných prostranství PV, 
pro navržené místní komunikace jsou vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostranství 
PV.  

 Stávající samostatné plochy veřejně přístupné zeleně (parkově upravená zeleň) jsou vy-
mezeny jako stabilizované plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV; tyto plochy 
zahrnují především parkově upravené plochy na návsi, dále pak dvě drobné plochy na jižním 
okraji zastavěného území a plochu kolem rybníka na severním okraji zástavby. V územním 
plánu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, podél 
silnice III/43515, mezi silnicí a areálem zemědělské farmy, od posledního rodinného domu 
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po kamenný kříž u silnice; plochy jsou určeny pro výsadbu vzrostlé zeleně, která pohledově 
zastíní areál farmy, včetně plochy vymezené pro jeho rozšíření, od silnice III/43515 a zároveň 
bude plnit izolační funkci směrem k vymezeným zastavitelným plochám smíšeným obytným 
– venkovským v lokalitě Panská. 
 
Sídelní zeleň 

     Zeleň v zastavěné části obce tvoří převážně soukromé zahrady u obytné zástavby, zahrnu-
té vesměs do ploch smíšených obytných – venkovských SV, jen v několika případech vyme-
zené jako samostatné plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS, dále zeleň u objektů občan-
ského vybavení (kulturního domu a obecního úřadu), zahrnutá do ploch občanského vybave-
ní – veřejné infrastruktury OV a zeleň sportovního areálu, zahrnutá do ploch občanského 
vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení OS.  

     Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou popsány v předchozím odstavci. 

Na severním a na jižním okraji zástavby obce se v nezastavěném území nacházejí samo-
statné zahrady – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS. Jde o stabilizované plochy, rozší-
ření těchto ploch se nenavrhuje. 
 
Dopravní infrastruktura  

     Pozemky stávající silnice III/43515 jsou vymezeny jako stabilizované plochy dopravní in-
frastruktury – silniční DS; zastavitelné plochy ani ploch přestavby se nevymezují. 

     Pozemky železniční trati č. 270 jsou vymezeny jako stabilizované plochy dopravní in-
frastruktury – železniční DZ. Zastavitelné plochy ani plochy přestavby dopravní infrastruktury 
– železniční DZ se nevymezují, vymezuje se ale koridor dopravní infrastruktury – železniční 
DK1 pro stavbu tzv. Dluhonického přesmyku a koridor územní rezervy dopravní infrastruktu-
ry – železniční R1 pro stavbu vysokorychlostní trati. 

     Pro stavbu průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe je vymezen koridor územní rezervy 
dopravní infrastruktury – vodní R2. 
 
Technická infrastruktura 

     Pozemky regulační stanice plynu jsou vymezeny jako stabilizovaná plocha technické in-
frastruktury – inženýrské sítě TI; zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

 

E.3.2.   Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

     V územním plánu se plochy přestavby nevymezují, vymezeny jsou pouze následující zasta-
vitelné plochy: 

Plochy smíšené obytné – venkovské SV   

     Představují v souladu s dominantní obytnou funkcí obce plochy určené prioritně 
pro bydlení, umožňující kromě staveb pro bydlení také umístění staveb a zařízení občanské-
ho vybavení, příp. staveb pro výrobu a výrobní služby bez negativních vlivů na obytnou zá-
stavbu. Stávající plochy územní plán stabilizuje, zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokali-
tách: 
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- Panská (plochy Z5 a Z6) – jde o hlavní rozvojové plochy v obci, jejich celková kapacita je 
cca 16 RD; pro dopravní obsluhu vymezených ploch je navržen systém nových místních 
komunikací, navrhuje se vybudování veškerých sítí technické infrastruktury – vodovodu, 
kanalizace a STL plynovodu. Pro obě vymezené plochy se stanovuje podmínka, že pro za-
jištění dopravní obsluhy  ploch je nutno vybudovat  nezbytně nutné úseky komunikace v zastavi-

telné ploše veřejných prostranství PV Z7, pro zastavitelnou plochu Z6 se stanovuje požada-
vek respektovat při výstavbě stávající vedení VN, procházející okrajem plochy, a jeho 
ochranné pásmo.  

- Za Rybníkem (plocha Z8) – plocha je vymezena na severním okraji stávající zástavby, 
zčásti uvnitř zastavěného území; její kapacita je cca 5 RD. Je vymezena u stávající místní 
komunikace, pro zásobování plochy pitnou vodou a plynem a pro zajištění likvidace od-
padních vod se navrhuje prodloužení sítí technické infrastruktury – vodovodu, kanalizace 
a STL plynovodu. V ploše je nutno respektovat stávající vedení VN a jeho ochranné pásmo. 

- K Brodku (plocha Z9) – plocha je vymezena na severním okraji stávající zástavby, zčásti 
uvnitř zastavěného území; její kapacita je cca 4 RD. Je vymezena u stávající místní komu-
nikace, pro zásobování plochy pitnou vodou a plynem a pro zajištění likvidace odpadních 
vod se navrhuje prodloužení sítí technické infrastruktury – vodovodu, kanalizace a STL 
plynovodu. V ploše je nutno respektovat stávající vedení VN a jeho ochranné pásmo. 

- Jih (plocha Z10) – plocha je vymezena na jižním okraji zastavěného území; její kapacita je 
cca 2 RD. Je vymezena u stávající místní komunikace, pro zásobování plochy pitnou vo-
dou a plynem a pro zajištění likvidace odpadních vod se navrhují krátké úseky sítí tech-
nické infrastruktury – vodovodu, kanalizace a STL plynovodu. Při výstavbě na této ploše 
je nutno respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. 

- Za Humny (plocha Z11) – plocha je vymezena na západním okraji zastavěného území; její 
kapacita je 1 RD. Je dopravně přístupná ze stávající účelové komunikace a je v dosahu 
všech sítí technické infrastruktury – vodovodu, kanalizace a STL plynovodu. 

 
Plochy veřejných prostranství PV 

     Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudování nových komunikací: 

- Cyklostezka (plocha Z1) – pro vybudování samostatné cyklostezky Císařov – Citov podél 
silnice III/43515, z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů – odstranění kolize zejména 
s nákladní dopravou projíždějící po silnici III/43515. 

- Místní komunikace Panská (plocha Z7) – pro vybudování systému obslužných komunika-
cí pro navrženou obytnou zástavbu – pro zastavitelné plochy smíšené obytné – venkov-
ské SV Z5 a Z6. 

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

     Jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy podél silnice III/43515, mezi silnicí a zemědělskou 
farmou, v lokalitě U farmy (plochy Z2 a Z3), v úseku mezi posledním rodinným domem a ka-
menným křížem u silnice; důvodem je záměr úpravy tohoto prostoru, kudy vede frekvento-
vaná cyklotrasa i pěší trasa směrem na Citov, pohledové odclonění areálu farmy od silnice 
III/43515 a izolace zemědělského areálu od vymezených zastavitelných ploch v lokalitě pan-
ská. 
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Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

     Pro rozvoj stávajícího zemědělského areálu je vymezena zastavitelná plocha Z4, navazující 
na stávající areál západním směrem; plocha je určena pro výstavbu nového kravína, který 
nahradí stávající nevyhovující objekt. Plocha je z větší části vymezena v koridoru územní re-
zervy dopravní infrastruktury – železniční R1; důvodem je skutečnost, že prostorové možnos-
ti rozšíření areálu jsou omezené a rozšíření mimo koridor územní rezervy v podstatě není 
možné, i z důvodu vlastnických vztahů. Ve vymezené zastavitelné ploše se připouští realizace 
pouze takových staveb a zařízení, které  budoucí stavbu vysokorychlostní tratě ve vymeze-
ném koridoru územní rezervy dopravní infrastruktury – železniční R1 neznemožní. Vymezení 
zastavitelné plochy pro rozvoj zemědělské výroby je v souladu s dominantní zemědělskou 
funkcí oblasti Hané. 

 

E.3.3.  Vymezení systému sídelní zeleně 

     Systém sídelní zeleně tvoří soustavu ploch, které mají význam pro zvýšení kvality obytné-
ho prostředí, estetické vnímání sídla a jeho začlenění do krajiny i pro zvýšení hygieny pro-
středí. 

     Nejvýznamnějšími plochami veřejně přístupné zeleně v zastavěné části obce jsou parkově 
upravené plochy na návsi, charakter parkově upravených ploch mají dále dvě drobné plochy 
na jižním okraji zastavěného území a plocha kolem rybníka na severním okraji zástavby. Vý-
znamný podíl zeleně v zastavěném území tvoří soukromé zahrady u obytné zástavby (začle-
něné převážně do ploch smíšených obytných – venkovských SV) a zeleň u staveb občanského 
vybavení (začleněná do ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV a do ploch 
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS).  

Lesy zaujímají pouze 0,3 % z celkové rozlohy obce; jediný lesní celek o rozloze 0,85 ha 
se nachází na jižním okraji k.ú. Z krajinářského hlediska jsou významné dva remízky v polích 
v severozápadní části k.ú. a vzrostlá zeleň tělesa protipovodňového valu na jižním okraji 
území obce. Lesní porost i sporadická krajinná zeleň jsou začleněny do územního systému 
ekologické stability – viz kap. E.5.3. Vymezení územního systému ekologické stability. 

Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy 
sídelní zeleně; pro jejich stabilizaci v území jsou plochy zeleně na návsi vymezeny jako samo-
statný typ ploch s rozdílným způsobem využití – plochy veřejných prostranství – veřejná ze-
leň ZV. Drobné plochy parkově upravené zeleně u objektů občanského vybavení jsou zahrnu-
ty do ploch příslušného občanského vybavení, zahrady u obytné zástavby jsou začleněny 
do ploch smíšených obytných – venkovských SV. Stávající plochy sídelní zeleně musí být 
chráněny, zejména plochy vymezené jako veřejná prostranství – veřejná zeleň, tedy plochy 
zeleně na návsi.  V územním plánu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy veřejných pro-
stranství – veřejná zeleň, podél silnice III/43515, mezi silnicí a areálem zemědělské farmy, 
od posledního rodinného domu po kamenný kříž u silnice; plochy jsou určeny pro výsadbu 
vzrostlé zeleně, která pohledově zastíní areál farmy, včetně plochy vymezené pro jeho rozší-
ření, od silnice III/43515; zároveň budou plnit izolační funkci ke snížení negativních vlivů ze-
mědělské výroby na vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské v lokalitě 
Panská. 

Stávající plochy samostatných zahrad v zastavěném i v nezastavěném území – plochy ze-
leně – soukromé a vyhrazené ZS jsou stabilizované.   



 

38 
 

E.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití  

E.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury   

a) Pozemní komunikace a významnější obslužná dopravní zařízení 

Z hlediska širších dopravních vazeb je řešené území situováno mimo významné silniční ta-
hy. Komunikační vazby na nadřazenou silniční síť, která je reprezentována silnicí I/55 (Olo-
mouc – Přerov – st. hranice s Rakouskem) zajišťuje silnice III/43515 (Věrovany – Rokytnice 
u Přerova), která se na silnici I/55 napojuje prostřednictvím silnice II/150 v Rokytnici. Trasa 
silnice III/43515 je doplněna sítí místních a účelových komunikací, které zajišťují obsluhu 
veškeré zástavby, která není obsloužena přímo ze silničního průtahu. 
 
Silnice III/43515      Věrovany – Citov – Císařov – Rokytnice u Přerova 

     Územím obce Císařov prochází silnice III/43515, která je páteřní komunikací zastavěného 
území Císařova a současně komunikační spojnicí obce s nadřazenou komunikační sítí, repre-
zentovanou silnicí I/55 (Olomouc – Přerov – st. hranice s Rakouskem), na kterou je obec na-
pojena prostřednictvím silnice II/150 v Rokytnici. 

     Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/43515 zastavěným územím obce 
charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s šířkovým uspořádáním odpoví-
dajícím dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii, umožňující přímou obslužnou funkci. 
Trasa silnice je územně stabilizovaná a v územním plánu nejsou navrženy její úpravy.  

     Odstranění drobných lokálních závad na průtahu silnice III/43515 řešeným územím (nedo-
statečná šířka vozovky, technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, 
uvolnění rozhledových polí křižovatek, apod.), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty 
bude realizováno dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
 

 Dopravní prognóza intenzit silničního provozu 

     V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých cyk-
lech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin 
průměrného dne v roce. Na silnici III/43515 nebylo v letech 2005 ani 2010 sčítání prováděno. 
Dopravní zatížení této silnice je však poměrně malé a lze tedy konstatovat, že stávající kate-
gorie komunikace je vyhovující.  
 

 Místní komunikace 

     Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která 
není obsloužena přímo ze silničního průtahu. Jde o dvoupruhové a jednopruhové úseky 
s nehomogenní šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou (živičný povrch, obalované 
kamenivo, beton apod.). Na území Císařova se nacházejí místní komunikace obslužného cha-
rakteru funkční skupiny C (místní komunikace III. třídy). 

     U stávajících místních komunikací je nutno průběžně zkvalitňovat parametry místních ko-
munikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole a povrchy vozovek. 
Stávající jednopruhové komunikace bez příslušného vybavení požadovaného dle ČSN 
73 6101 a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., 
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ve znění pozdějších předpisů) by bylo vhodné šířkově homogenizovat na jednotné jednopru-
hové nebo dvoupruhové kategorie. 

Navržené trasy místních komunikací zahrnují úseky nezbytně nutné pro zajištění dopravní 
obsluhy navržených zastavitelných ploch. Pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavi-
telných ploch smíšených obytných – venkovských Z5 a Z6 v lokalitě Panská se navrhují nové 
místní komunikace, napojené na silnici III/43515; pro jejich realizaci je vymezena zastavitelná 
plocha veřejných prostranství PV Z7.  

    Navržené místní komunikace budou z hlediska urbanisticko-dopravního zařazeny do sítě 
místních komunikací III. třídy (obslužných komunikací funkční skupiny C dle ČSN 73 6110). 
Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny 
v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. 

    U nově realizovaných i upravovaných úseků stávajících místních komunikací budou respek-
továny minimální šířky přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v odůvodněných 
případech ve stísněných poměrech bude respektována alespoň šířka prostoru místní komu-
nikace stanoveného dle ČSN 73 6110. Tyto prostory je nutno důsledně hájit pro případné 
budoucí vedení chodníků, šířkové úpravy vozovky, realizaci výhyben, realizaci pásů nebo 
pruhů pro cyklisty, event. pro vedení sítí technické infrastruktury. 

     Při realizaci komunikací musí být respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost staveb 
(73 0802, 73 0804 a 73 0833).  
 

 Účelové komunikace  

    Stávající účelové komunikace ve formě polních cest slouží především ke zpřístupnění jed-
notlivých polních a jiných soukromých pozemků. Navazují na síť místních komunikací 
a na silnici III/43515. 

    V územním plánu nejsou navrženy úseky nových účelových komunikací, předpokládá se 
pouze nutná údržba a úpravy vybavení stávajících účelových komunikací (propustky, mosty, 
apod.). Upravena bude pouze účelová komunikace v severovýchodní části řešeného území, 
a to v souvislosti s realizací stavby Dluhonického přesmyku (stavby železničního nadjezdu 
na železniční trati č. 270), v rámci vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – železniční 
DK1 – tato úprava není konkrétně navržena v grafické části územního plánu, bude upřesněna  
projektovou dokumentací předmětné stavby. Zpřístupnění i drobných zemědělsky obhospo-
dařovaných pozemků je nutno provést napojením na stávající síť komunikací účelových, niko-
li přímo na silnici III/43515. 

     Obecně jsou stavby účelových komunikací v zastavěném území, zastavitelných plochách 
i ve volné krajině přípustné. 
 

b) Doprava železniční 

     Severovýchodním okrajem řešeného území je vedena celostátní železniční trať č. 270 Čes-
ká Třebová – Přerov – Bohumín. Tato celostátní dvoukolejná elektrizovaná železniční trať je 
součástí nadřazeného kolejového systému, který je dále tvořen celostátními tratěmi č. 300 
a 330 (jsou součástí II. a III. tranzitního železničního koridoru a součástí evropského korido-
ru). Stávající trať je územně stabilizovaná a v záměrech rozvoje drážní dopravy je plánována 
její modernizace.   
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Přímo v řešeném území se nenachází žádná železniční stanice ani zastávka, nejbližším za-
řízením je železniční zastávka Rokytnice u Přerova ve vzdálenosti cca 1,5 km od zastavěného 
území Císařova.  

     V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 
a Aktualizace č. 2b je v územním plánu vymezen koridor územní rezervy dopravní infrastruk-
tury – železniční R1 pro vedení vysokorychlostní trati (VRT) včetně kolejových spojek Přerov 
a Brodek u Přerova, v šířce 200 m, tj. 100 m od předpokládané osy VRT na každou stranu. 
Dne 1. 9. 2015 Centrální komise ministerstva dopravy na základě Studie proveditelnosti 
„Modernizace trati Brno – Přerov“ schválila modernizaci železniční trati Brno – Přerov 
ve variantě M2, spočívající ve zdvoukolejnění trati a zvýšení traťové rychlosti na 200 km/h. 
Varianta modernizace trati č. 300 Brno – Přerov a současné výstavby vysokorychlostní trati 
na 350 km/h byla z ekonomických důvodů zamítnuta. Je pravděpodobné, že tento záměr 
bude dále prověřován a že může dojít ke změně názoru na vedení VRT; v současné době je 
však nutno uvedenou územní rezervu v řešeném území respektovat v souladu s aktuálně 
platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

     Severovýchodním okrajem řešeného území prochází trasa tzv. Dluhonického přesmyku, 
který se navrhuje v rámci modernizace železničního uzlu Přerov (Rekonstrukce žst. Přerov, 
3. stavba). Náplní stavby je úprava olomouckého zhlaví žst. Dluhonice a výstavba třetí traťo-
vé koleje mezi dopravnami Dluhonice – Brodek u Přerova. Tato kolej bude mimoúrovňově 
křížit stávající dvoukolejnou trať č. 270 a pomůže odstranit dopravní obtíže při stávajícím 
úrovňovém křížení vlaků v relaci Dluhonice – Prosenice (tj. ve směru od Olomouce na Ostra-
vu) na olomouckém zhlaví dopravny Dluhonice. Bude vybudován nový železniční přesmyk 
o délce cca 4 km, včetně několika mostních objektů; celková délka kolejiště, kde bude probí-
hat stavební činnost, dosahuje cca 6 km. Parametry budou vyhovovat výhledovým kapacit-
ním požadavkům a zajistí mimoúrovňové křížení vlaků směr Olomouc – Hranice na Moravě 
s vlaky Přerov – Olomouc se současným zachováním mimoúrovňového křížení vlaků směr 
Hranice na Moravě – Přerov s vlaky Olomouc – Hranice na Moravě. Vzhledem k tomu, že 
uvedená stavba je novým záměrem, není dosud obsažena v platné územně plánovací doku-
mentaci kraje – v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č.1 
a Aktualizace č. 2b; zahrnuta je v momentálně projednávané Aktualizaci č. 2a jako koridor 
pro veřejně prospěšnou stavbu D64.  
     V územním plánu je pro stavbu Dluhonického přesmyku vymezen koridor dopravní in-
frastruktury – železniční DK1, v šířce 120 m, tj. 60 m od předpokládané osy koleje na každou 
stranu. Šířkový parametr tohoto koridoru byl oproti parametrům, stanoveným v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b modifiko-
ván s přihlédnutím na již existující řešení trasy Dluhonického přesmyku (dokumentace vlivů 
záměru „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;  Ecological Consulting a.s., listopad 2016), u kterého není v řešeném 
území předpokládán výraznější odklon trasy od trasy stávající železniční trati č. 270 a není 
tedy nutno vymezovat koridor ve větší šířce, než je šířka ochranného pásma stávající želez-
niční trati č. 270 dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

      Koridor DK1 je vymezen pro ochranu území pro realizaci záměru výstavby Dluhonického 
přesmyku včetně souvisejících staveb a zařízení, z důvodu zajištění prostoru pro umístění 
stavby v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních 
předpisů). Ve vymezeném koridoru se nepřipouští takové využití, které by znemožnilo reali-
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zaci navrženého záměru, není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb 
a zařízení, uvedených jako přípustné. Přípustné jsou pouze stavby a zařízení železniční do-
pravy, stavby a zařízení technické infrastruktury, stavby pěších a cyklistických komunikací, 
stavby účelových komunikací a pozemky ÚSES.   
 

c) Doprava letecká 

     Do řešeného území zasahují ochranná pásma letiště Přerov.  Jde o vnitrostátní veřejné 
a mezinárodní neveřejné letiště, které je situováno v jihozápadní části Přerova. Vzniklo 
1. 10. 2013 z původního vojenského letiště Přerov-Bochoř. Letiště bezprostředně navazuje 
na terminál kombinované přepravy a veřejné logistické centrum v Přerově a má také zásadní 
význam z hlediska dopravní dostupnosti a zvyšování konkurenceschopnosti střední Moravy, 
včetně napojení na strategickou průmyslovou zónu Holešov ve Zlínském kraji. Provozovate-
lem je LOM PRAHA s.p. 

     V blízkosti Císařova se dále nachází vnitrostátní sportovní letiště v Prostějově, které pro-
vozuje Aeroklub Josefa Františka; je zaměřeno především na parašutistické aktivity a nemá 
stanovena ochranná pásma. 
 

d) Doprava vodní 

     Východním okrajem řešeného území prochází plánovaná trasa průplavního spojení Dunaj-
Odra-Labe. Tento záměr je obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, 
ve znění Aktualizace č.1 a Aktualizace č. 2b jako územní rezerva, kterou tvoří koridor v šířce 
200 m (100 m od předpokládané osy vodní cesty na obě strany). V územním plánu je pro 
stavbu vodní cesty vymezen koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – vodní DV R2. 

     Na projekt průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe byla v posledních letech vypracována 
z podnětu vlád a ministerstev dotčených států řada studií, ekonomických analýz apod. 
V současné době je zpracovávána studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, 
jejímž účelem je prověření dopravní, vodohospodářské, energetické a rekreační funkce. Cí-
lem studie je doložení ekonomické efektivity vodního koridoru. Výsledky studie mají být 
předloženy vládě ČR do konce roku 2017. 

     Územní rezervu dle Usnesení vlády č. 635/1996 Sb. je nezbytné hájit, pokud nebude tento 
záměr přehodnocen a po dohodě s ostatními státy dosaženo jeho vyjmutí z AGN (Evropská 
dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu ze dne 
19. 1. 1996) a vyřazení ze sledování vlády ČR a ze záměrů Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
 

e) Provoz chodců a cyklistů 

 Komunikace pro chodce 

     Součástí komunikační sítě v řešeném území jsou i komunikace pro chodce.  V zastavěném 
území Císařova jsou chodníky vybudovány podél převážné části obytné zástavby, v prostoru 
návsi. V ostatních případech chodci využívají zpevněné i nezpevněné části krajnic místních 
a účelových komunikací.  

Dopravní řešení územního plánu doporučuje realizovat jednostranný chodník podél silnice 
III/43515 ve směru na Citov – k zemědělskému areálu a dále nové chodníky podél komunika-
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cí dle místní potřeby, a to v rámci prostorů místních komunikací a v souladu se zásadami sta-
novenými dle ČSN 73 6110. V zásadě se předpokládá, že chodníky jsou nebo budou realizo-
vány v prostorech místních komunikací jako jejich součást (včetně silničního průtahu silnice 
III/43515), a proto nejsou vyznačeny v grafické části územního plánu. Nové samostatné stez-
ky pro chodce se v územním plánu nenavrhují. 

 Turistické trasy 

     Pro pěší turistiku nejsou v řešeném území vyznačeny žádné značené trasy a vzhledem 
k charakteru řešeného území nejsou v územním plánu ani navrženy. 

 Cyklistický provoz 

     Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace, samostatné 
stezky pro cyklisty nejsou vybudovány. Pro cykloturistiku je v řešeném území vyznačena cyk-
loturistická trasa č. 5042 Prostějov – Přerov (Prostějov – Držovice – Vrahovice – Kralice 
na Hané – Biskupice – Klopotovice – Věrovany – Citov – Císařov – Rokytnice – Dluhonice – 
Přerov), která je vedena po silnici III/43515. 

    Pro bezkolizní pohyb cyklistů mezi obcemi Císařov a Citov je navržena samostatná cyklos-
tezka podél severního okraje silnice III/43515, do které je převedena část cyklotrasy č. 5042. 
Pro cyklostezku je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z1. 

     V územním plánu je dále v západní části řešeného území navržena nová cyklotrasa, která 
je vedena po stávajících účelových komunikacích (polních cestách) a umožní převedení další 
části cyklotrasy č. 5042 mimo trasu silnice III/43515. Nový úsek cyklotrasy je navržen rovněž 
v trase účelové komunikace ve směru na Brodek u Přerova, kde se naváže na cyklotrasu 
č. 6049, procházející touto obcí. 

     Na silničním průtahu je doporučeno dle prostorových možností vymezit pásy nebo pruhy 
pro cyklisty. Dále je navrženo postupně upravit dotčené polní cesty, po kterých jsou trasy 
vedeny, a to včetně jejich vybavení (propustky, mosty apod.) a vybavit cykloturistické trasy 
odpočívkami a informačními tabulemi.     
      

f) Doprava statická – odstavování a parkování vozidel 

     Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů by mělo být 
v obci realizováno na vlastních pozemcích. Vzhledem k charakteru zástavby (kompaktní zá-
stavba s jednotlivými vjezdy do dvorní části nemovitostí) však někteří majitelé rodinných 
domů odstavují své automobily na veřejném prostranství před těmito nemovitostmi. 

     Pro případné odstavování vozidel obyvatel rodinných domů mimo vlastní pozemky mohou 
být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech místních komunikací, a to za předpo-
kladu dodržení příslušných předpisů a ustanovení (zajištění průjezdnosti vozidel, dodržení 
bezpečnostních odstupů). V případě potřeby je možno další odstavná stání realizovat v rámci 
zastavěných a zastavitelných ploch dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

     Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se 
v Císařově nachází parkovací plocha u obecního úřadu, která zároveň slouží i pro sportovní 
areál.  
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    Případné další kapacity odpovídající stupni automobilizace 1 : 2,5 mohou být vybudovány 
v rámci příslušných zastavěných a zastavitelných ploch v souladu s podmínkami pro jejich 
využití bez přesného vymezení v grafické části územního plánu. Parkovací plochy budou tedy 
realizovány dle aktuální a konkrétní potřeby jednotlivých druhů občanské vybavenosti. 

    Parkovací nároky ploch výroby a skladování nejsou v bilanci uváděny a musí být řešeny 
v rámci vlastních pozemků. 
 

g) Hromadná doprava osob 

     Hromadná doprava osob je zajišťována pravidelnou příměstskou autobusovou dopravou, 
kterou v současné době provozuje ARRIVA MORAVA a.s. V řešeném území se nacházejí dvě 
autobusové zastávky: Císařov, u křižovatky a Císařov, u pomníku.  

     Územní plán zachovává stávající systém hromadné dopravy (autobusová hromadná do-
prava) s tím, že stávající autobusové zastávky budou vybaveny řádnými autobusovými zálivy, 
nástupišti a přístřešky pro cestující. Tato zařízení budou realizována v rámci příslušných 
ploch – ploch dopravní infrastruktury – silniční DS nebo ploch veřejných prostranství PV, pří-
padně jiných vhodných ploch v souladu s podmínkami pro jejich využívání. 

    V grafické části je pro orientaci znázorněna obalová křivka izochron dostupnosti na auto-
busové zastávky (vzhledem k charakteru území stanovena na 400 m), která prokazuje, že 
rozmístění a počet zastávek v území je vyhovující. 

 

E.4.2.   Koncepce technické infrastruktury 

E.4.2.1. Vodní hospodářství  

 Zásobování pitnou vodou 

     Obec Císařov má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Přerov – 
Švédské Šance a Čekyně, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. – provoz  Přerov.  

Nejvýznamnějšími zdroji vody pro tento vodovod jsou odběry důlní vody jezer Tovačov I – 
sever a Tovačov II (kapacita 230 l/s) a podzemní vody prameniště Troubky (kapacita 105 l/s). 
Původně využívané vrty v prameništi Brodek u Přerova jsou již mimo provoz. Vody jsou čer-
pány do vodojemu Čekyně 1x5000 m3 s max. hladinou 277,0 m n.m., kde dochází k mísení 
vody s vodou z Ostravského oblastního vodovodu.  Z vodojemu Čekyně je obec Císařov záso-
bena gravitačně zásobovacím řadem A 400. Hlavní přívodní řad je z PVC DN 80 – 150 mm.      
Na obecní vodovod je napojen rovněž zemědělský areál ZS Pobečví a.s., využívá jej však pou-
ze pro odběr pitné vody; pro odběr užitkové vody využívá vlastní zdroj (studnu).  

VaK Přerov považuje vodovodní síť obce za plně vyhovující, včetně  možnosti napojení 
dalších nemovitostí. 

     Výpočet potřeby vody k r. 2030 pro obyvatelstvo a občanské vybavení je proveden 
na základě údajů obsažených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 
ve Směrnici č. 9 ze dne 20. července 1973 MLVH ČSR a MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR 
(pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování 
vydatnosti vodních zdrojů) a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vzhledem k rozsahu stávající a navrhované vo-
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dovodní sítě v obci se předpokládá, že v roce 2030 bude na veřejný vodovod napojeno 100 % 
obyvatel obce. 

bytový fond – trvale bydlících napojených na vodovod 
Qp1 = 300 obyv. x 120 l/os/den = 36 000 l/os/den = 36,00 m3/den 

vybavenost základní 
Qp2 =  300 obyv. x 30 l/os/den = 9 000 l/os/den = 9,00 m3/den 

Výsledná potřeba pitné vody: 
Qm = (Qp1 + Qp2) x kd = (36,00 + 9,00) x 1,5 = 67,50 m3/den = 0,78 l/s  

Návrh doplnění a rozšíření vodovodní sítě v obci Císařov vychází ze současného stavu zá-
sobování pitnou vodou. Navrhované řešení respektuje koncepci stanovenou  Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje. 

Dle výpočtu potřeby vody pro obyvatelstvo a občanskou vybavenost bude v roce 2030 ná-
rok na zdroj vody Qm = 67,50 m3/den, tj. 0,78 l/s. Toto množství bude i nadále dodáváno 
ze skupinového vodovodu Přerov – Švédské Šance a Čekyně. 

    Pro vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z5, Z6, Z8, Z9 a Z10 se na-
vrhuje vybudování nových vodovodních řadů, napojených na stávající rozvody. Vodovodní 
řady v lokalitě Panská (zastavitelné plochy Z5 a Z6) budou dle konkrétních možností zokru-
hovány; navržené vodovodní řady budou zároveň plnit i funkci vodovodu požárního. Okra-
jem vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z11 prochází stávající vodo-
vodní řad, na který bude plocha napojena přípojkou. Veškerá výstavba vodovodních zařízení 
musí splňovat příslušné normy a předpisy. Jakákoliv výstavba v území musí respektovat stá-
vající trasy vodovodů a ostatních inženýrských sítí, včetně jejich ochranných pásem. 
V grafické části územního plánu  jsou vyznačeny trasy navrhovaných vodovodních řadů. Je-
jich polohu je nutno považovat za orientační a upřesnit ji podrobnější projektovou dokumen-
tací. 

    Do doby, než budou realizovány navržené vodovodní řady, bude zásobení pitnou vodou 
zajištěno individuálně (ze studní). Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potřeba vypracovat 
hydrogeologický průzkum, který posuzuje kvalitu vody, vydatnost vodního zdroje, zda 
při budování studen nedojde ke změně hydrogeologických podmínek v řešeném území nebo 
k negativnímu ovlivnění stávajících studen. 

Na severovýchodní okraj katastrálního území Císařova zasahuje ochranné pásmo II. stup-
ně II B zdroje přírodních minerálních vod Horní Moštěnice – BVJ 101 (M3), stanovené usne-
sením 9. plenárního zasedání Severomoravského KNV ze dne 21. 4. 1983. 

 

 Zásobování užitkovou vodou 

    Ve vstupním prostoru zemědělského areálu ZS Pobečví a.s. se nachází studna, která je vyu-
žívána pro potřeby zásobení tohoto areálu užitkovou vodou. V roce 1987 zřídil Geotest Brno 
v tomto prostoru čtyři hydrogeologické indikační vrty (HP-1 – HP-4), v roce 2005 byl indikační 
vrt HP-2 odstraněn. 
 

 Odkanalizování a likvidace odpadních vod  

    Císařov má nově vybudovanou kanalizační síť, která slouží k odvedení splaškových vod 
z obce na čistírnu odpadních vod v Přerově – Henčlov. Splaškové vody z jednotlivých nemovi-



 

45 
 

tostí v obci jsou domovními přípojkami odváděny do nové gravitační oddílné splaškové kana-
lizace (DN 250 délky 1911,5 m) vyústěné do čerpacích stanic č. 1 – 8 a dále čerpány do spo-
lečného výtlaku (DN 80 délky 2283 m, DN 50 délky 393 m) napojeného na stávající výtlak z ČS 
Rokytnice do přívodního sběrače ČOV Přerov – Henčlov. V této ČOV budou vyčistěny společ-
ně s odpadní vodou aglomerace Přerov. 

    Stávající systém odkanalizování a čištění odpadních vod v obci zůstane zachován. Pro vy-
mezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z5, Z6, Z8, Z9 a Z10 se navrhuje 
vybudování splaškové kanalizace, napojené na stávající kanalizační síť. Okrajem vymezené 
zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z11 prochází stávající kanalizační řad, 
na který bude plocha napojena přípojkou. Konkrétní návrh kanalizačních řadů v jednotlivých 
lokalitách je nutno řešit podrobnější projektovou dokumentací. 

    Vzhledem k tomu, že v obci Císařov byla vybudována a uvedena do trvalého užívání nová 
splašková obecní kanalizace, bude původní jednotná kanalizace v obci využita pouze pro od-
vod dešťových vod. Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními 
úpravami (miskovitý tvar zahrad, retenční nádrže, rybníky, vsakovací zařízení) v maximální 
míře zadržet v území a dále využívat jako vody užitkové (zalévání zahrad) a tím omezit jejich 
rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové vody je navrženo odvádět povrchově mělkými 
zatravněnými příkopy, případně trativody do recipientu.    
   

 Vodní toky a plochy  

    Území obce Císařov spadá do ČHP 4-11-02-0722 – povodí Bečvy od soutoku Vsetínské Beč-
vy a Rožnovské Bečvy. 

Povrchové vody v k.ú. Císařov spadají do vodních útvarů povrchových vod s pracovním čís-
lem M082 Bečva od toku Lúčnice po ústí do toku Morava (ID vodního útvaru MOV 0830). 
Dle Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je jejich stav nevyhovující.  

Podzemní vody spadají do vodních útvarů ID16220 Pliopleistocén Hornomoravského úva-
lu – jižní část (svrchní vrstva) a ID 22201 Hornomoravský úval – severní část (základní vrstva). 
Dle Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu jsou svrchní útvary podzemních vod s pra-
covním číslem 16220 z hlediska kvantitativního nehodnoceny a z hlediska chemického hod-
noceny jako nevyhovující. Základní útvary podzemních vod s pracovním číslem 22201 jsou 
z hlediska kvantitativního hodnoceny jako dobré, z hlediska chemického jako nevyhovující. 
Trend znečištění v útvarech podzemních vod svrchní vrstvy je hodnocen jako trvale vzestup-
ný, v útvarech podzemních vod základní vrstvy neměnící se nebo sestupný. 

    Obec Císařov leží v blízkosti soutoku dvou významných řek – Moravy a Bečvy (levostranný 
přítok Moravy). Neprotékají sice přímo řešeným územím, významně jej však ovlivňují, 
a to zejména z hlediska povodňového rizika. 

Pravostranným přítokem Bečvy je Císařovský potok, který v řešeném území protéká podél 
východního okraje železniční trati č. 270 a dále podél severní a západní hranice k.ú. Císařov. 
Má jeden pravostranný a jeden levostranný bezejmenný přítok. Není vymezen v kategorii 
významný vodní tok. Všechny vodní toky v řešeném území jsou ve správě vlastníků HOZ 
(hlavních odvodňovacích zařízení) a mají charakter melioračních toků. 

Převážná část řešeného území se nachází v záplavovém území vodního toku Bečva, v ak-
tivní zóně záplavového území leží jižní část k.ú Císařov. Záplavové území a jeho aktivní zóna 
byly stanoveny veřejnou vyhláškou, opatřením obecné povahy „Stanovení záplavového úze-
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mí významného vodního toku Bečva v  km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici 
Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje) – 2. aktualizace aktivní zóny záplavového 
území v k.ú. Hustopeče nad Bečvou (km 52,5)“ Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 
10.3.2016 (č.j. KUOK 6410/2016). Stanovené záplavové území zasahuje i do zastavěného 
území a omezuje tak jeho rozvoj.  

V severní části zastavěného území obce se nachází tři vodní nádrže – tůně, napájené 
spodními vodami. Dvě z těchto vodních ploch byly v letech 2010 – 2012 zrevitalizovány. 
Úprava spočívala v jejich obnově, kdy bylo provedeno odbahnění, úprava břehů, osázení 
vodními rostlinami a výsadba dřevin.  

U vodních toků v řešeném území není stanoven typ vody dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., 
o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druhů ryb a dalších vodních 
živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení č. 169/2006 Sb. 

Téměř celé katastrální území Císařova leží v chráněné oblasti přirozené akumulace pod-
zemních vod – CHOPAV –  219 – Kvartér řeky Moravy dle nařízení vlády č. 85/1981 Sb., 
o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severo-
česká křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská křída a Kvartér řeky Moravy. 

Podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pou-
žívání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opat-
ření v těchto oblastech, v platném znění, patří mezi zranitelné oblasti celé k.ú. Císařov. 

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nut-
né, užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků 
v šířce do 8 m od břehové hrany a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové hrany, 
za účelem údržby vodního toku. 

 

E.4.2.2. Energetika a elektronické komunikace                 

 Zásobování elektrickou energií 

Vedení nadřazené přenosové (ZVN 400 kV) a distribuční soustavy (VVN 110 kV) územím 
obce neprocházejí; na tuto síť je obec napojena prostřednictvím distribuční sítě 22 kV, 
a to především z rozvodny 110/22 kV v Dluhonicích. Hlavní linky VN 22 kV z této rozvodny, 
které zásobují Císařov elektrickou energií, jsou vyvedeny severozápadním směrem v trase 
Dluhonice – Rokytnice u Přerova – Luková u Přerova – Brodek u Přerova a západním směrem 
Dluhonice – Henčlov – Troubky nad Bečvou a Tovačov. 

Obec Císařov je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, z odboček 
z hlavních vedení, vyvedených z rozvodny 110/22 kV v Dluhonicích. Samotná distribuční síť je 
tvořena především venkovním vedením 22 kV (různého stáří a izolace). Z distribuční soustavy 
22 kV jsou napojeni jak významnější odběratelé elektrické energie s vlastními elektrickými 
transformačními stanicemi 22/0,4 kV, tak distribuční transformační stanice 22/0,4 kV provo-
zovatele sítě (dále jen DTS). V řešeném území jsou tři distribuční trafostanice – DTS 9058 
Císařov – ZD (160 kVA, samostatný odběratel), DTS 3487 Císařov – Zemědělské družstvo (250 
kVA, provozovatel sítě) a DTS 3486 Císařov – obec (160 kVA, provozovatel sítě). Do veřejné 
sítě tyto distribuční trafostanice dodávají výkon 410 KVA.  
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Bilance příkonu a transformačního výkonu 

 Pro bilanci příkonu a transformačního výkonu je pro Císařov použit zjednodušující globální 
model, uvažující obec jako jeden celek, který je založen na průměrné spotřebě domácností 
a odhadu podílu komunální sféry. Bilance je provedena orientačně pro r. 2030.   

Dle demografických údajů z r. 2011 se na území obce nachází celkem 123 bytů 
v rodinných domech. Do r. 2030 se předpokládá výstavba cca 15 nových bytových jednotek 
v rodinných domech. Dalším předpokladem pro provedení bilance je odhad měrného zatíže-
ní bytových jednotek. Dle údajů ČSÚ z r. 2011 je v celém správním území Císařova elektricky 
vytápěno 7 bytů (cca 6 % obydlených bytů). Pro rok 2030 se pro potřeby bilance uvažuje 
s elektrickým vytápěním (včetně tepelných čerpadel) až u 10 % bytů (ať už v navržených ne-
bo stávajících rodinných domech, tedy cca u 14 bytů). U těchto bytů je uvažováno se stup-
něm elektrizace C, u ostatních bytů se uvažuje se stupněm elektrizace B (včetně neobydle-
ných). Se stupněm elektrizace A se neuvažuje. 

pozn.: uvažované stupně elektrizace bytů jsou:  

- stupeň A – byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebi-
če, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA; 

- stupeň B – byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení, pro domácí elektrické spotřebiče 
a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA; 

- stupeň C – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace B, a v nichž se 
pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče (s podrobnějším členěním se 
na úrovni bilance v rámci územního plánu neuvažuje).  

     Měrné zatížení bytových jednotek na úrovni trafostanice VN/NN je uvažováno pro stupeň 
elektrizace B v hodnotě 2,2 kW/b.j. a pro stupeň elektrizace C v hodnotě 13,2  W/b.j. Podílo-
vé maximum vybavenosti je stanoveno z měrného ukazatele 0,8 kW/b.j. U spotřeby země-
dělské farmy se předpokládá pokrytí příkonu z vlastní distribuční trafostanice.  

 Celkové zatížení bytově-komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit, je 
pro r. 2030 stanoveno na cca 470 kVA. Při výpočtu transformačního výkonu  VN/NN je dále 
uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu 
při krytí odběrových maxim. Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního vý-
konu je tedy vhodné pro Císařov zajistit k r. 2030 celkově cca 685 kVA transformačního vý-
konu (zaokrouhleně). Stávající distribuční trafostanice dodávají do veřejné sítě NN výkon 
cca 410 kVA, lze tedy konstatovat, že výkon stávajících trafostanic vykazuje deficit 
cca 275 kVA. Vhodné je tedy stávající DTS buď výkonově posílit, nebo realizovat trafostanice 
nové.  

Na úrovni místní distribuční soustavy (vedení VN a trafostanice) je potřebný transformač-
ní výkon pro byty, vybavenost a podnikatelské, případně výrobní aktivity navrženo zajistit ze 
stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, u kterých je přípustné navyšovat jejich výkon. 
Toto opatření je navrženo především ze dvou hlavních důvodů. Za prvé je rozmístění stávají-
cích trafostanic na území obce považováno za optimální, z jednoho přívodního vedení 
(od severu) je zásobována východní část obce (z DTS 3486 Obec) a západní část (DTS 3487 
Zemědělské družstvo) a umísťování nových trafostanic v blízkosti stávajících není z hlediska 
zásobování elektrickou energií vhodné. Za druhé jsou vymezené zastavitelné plochy situová-
ny v blízkosti stávajících DTS (jde především o rozsáhlejší zastavitelné plochy smíšené obytné 
– venkovské Z5 a Z6, které se nacházejí v blízkosti DTS 3487).  
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Nová distribuční vedení VN se tedy nenavrhují, v případě potřeby je přípustné stávající 
vedení překládat (z důvodu omezení výstavby apod.), avšak dle ustanovení § 47 zákona 
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, případnou 
přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, 
kdo přeložku vyvolal.  

Nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, řešena zásadně zemním kabelovým 
vedením. 
 

 Zásobování plynem 

Obcí Císařov je vedeno celkem pět distribuční vysokotlakých (VTL) plynovodů s tlakem 
do 40 barů. Jde o plynovody s tlakem do 40 barů DN 500 Trnávka – Klopotovice a DN 500 
Klopotovice – Rokytnice, které vedou v souběhu jižní části řešeného území a dále DN 200 
Brodek u Přerova – cukrovar, DN 150 Troubky ZD a DN 100 Císařov – obec (k regulační stani-
ci). Pro potřebu ochrany trasy VTL plynovodu Císařov – Brodek u Přerova je v řešeném území 
situována stanice katodové ochrany (což jsou zařízení pro katodickou ochranu ocelových 
potrubí plynovodů, která sestávají ze zdroje stejnosměrného napětí a rozvodu stejnosměr-
ného proudu a uzemňovací anody, tzv. anodového uzemnění). 

Území obce je napojeno na VTL plynovod DN 500 Trnávka – Rokytnice, odbočkou DN 100 
k regulační stanici (dále jen RS), která zajišťuje regulaci VTL hladiny na STL a je situována 
v jižní části zastavěného území obce.  Císařov je plošně plynofikován středotlakým (STL) roz-
vodem zemního plynu, provozovaným v tlakové hladině do 4 barů.  

 Vysokotlaké plynovody lze zařadit mezi plynovody skupiny B (podskupiny B1), případně 
pokud jde o VTL plynovody s tlakem do 16 barů, tak i do podskupiny A3. Na jejich úrovni nej-
sou v územním plánu navrženy žádné záměry nebo jiná opatření. Tato soustava je v řešeném 
považována za stabilizovaný prvek a pro novou výstavbu jde o omezující limit. V ochranném 
pásmu není přípustná žádná výstavba, v bezpečnostním pásmu VTL plynovodů lze připustit 
výstavbu až do hranice tzv. základní nejmenší dovolené vzdálenosti staveb od půdorysu ply-
novodu, jak je definována v příslušných TPG 702 04 (přesnější údaj však záleží na stáří VTL 
plynovodu). 

Pro vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z5, Z6, Z8, Z9 a Z10 se na-
vrhuje vybudování STL plynovodů, napojených na stávající středotlakou plynovodní síť. Okra-
jem vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z11 prochází stávající STL 
plynovod, na který bude plocha napojena přípojkou. Navržené plynovody jsou vedeny 
v uličních prostorech, koncepčně jsou nové trasy STL plynovodů vyznačeny v grafické části. 
STL plynovody lze zařadit do podskupiny A2. Výkon RS Císařov je předpokládaný rozsah nové 
obytné výstavby dostatečný (navýšení maximální hodinové potřeby plynu lze odhadem určit 
o cca 21 – 36  m3/h a roční potřeby pak cca o 48 tis. m3/rok). 
 

 Zásobování teplem 

Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním 
vytápěním rodinných domů, objektů vybavenosti a podnikatelských nebo výrobních aktivit. 
Tepelná energie k vytápění bytů je v současné době převážně zajišťována spalováním plynu. 
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U navrhované zástavby se předpokládá vytápění elektřinou a zemním plynem. Z obnovi-
telných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu také připustit rozšíření pasivního i aktivního 
využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. elektrickou energii v solárních 
kolektorech nebo fotovoltaických článcích, je z hlediska životního prostředí nejčistším a nej-
šetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie. Toto doporučení je rovněž uvede-
no i v Územní energetické koncepci Olomouckého kraje (dále jen ÚEK), kde jedním 
ze závěrečných doporučení je zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě 
TUV, eventuálně i přitápění. 

Územní plán tedy nastiňuje pouze hrubou bilanci a doporučení: 

- uvažovat s rozšířením elektrické energie využívané pro potřeby vytápění ze současných 
6 % na cca 10 % (s podílem novostaveb a bytů se změnou vytápění), přičemž se zásad-
ně doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci 
s akumulací), spolu s nasazením různých typů tepelných čerpadel. Doporučené řešení 
vychází ze závěrů ÚEK. 

- zaměřit se na další snížení spotřeby tuhých fosilních paliv přechodem od spalování uhlí 
ke spalování biomasy a zemního plynu (dle ÚEK). Podíl plynu na vytápění je v současné 
době dle ČSÚ cca 57 %, přičemž se doporučuje tento podíl zvýšit až na cca 85 %. U no-
vých bytových jednotek by způsob vytápění měl být zajištěn buď biomasou, nebo ply-
nem, případně elektrickou energií. Rozšiřování vytápění ostatními, především pevnými 
palivy, se zásadně nedoporučuje.  

 

 Elektronické komunikace 

Elektronickými komunikacemi se pro účely územního plánu rozumí přenosové systémy, 
spojovací a směrovací zařízení umožňující přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo 
jinými elektromagnetickými prostředky. 

     Telekomunikační sítě a zařízení  

Podle jednotné telekomunikační pevné sítě přísluší Císařov do atrakčního obvodu digitální 
telefonní ústředny (RSU) Brodek u Přerova jako součást telefonního obvodu (TO – 58) Olo-
moucký kraj. RSU Brodek u Přerova je napojena na řídící digitální hostitelskou ústřednu 
(HOST) Přerov prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě (optickými kabely dálkové 
přenosové sítě). V zastavěném území obce jsou rozvedeny místní telekomunikační sítě, 
a to především v uličních prostorech. Jejich trasy jsou stabilizované a územním plánem re-
spektovány. Dálkové optické kabely řešeným územím neprochází. 

V řešeném území je rovněž provozována mobilní telefonní síť všech významnějších operá-
torů. Pokrytí území jejich signálem je na dobré úrovni (v okolí obce se nachází několik zá-
kladnových stanic, které signál mobilní sítě rozšiřují). 

Nové plochy technické infrastruktury pro telekomunikační zařízení s nadmístním význa-
mem (telekomunikační ústředny, radiokomunikačních vysílače, základnové stanice) se 
v řešeném území nenavrhují. U místní telekomunikační sítě se předpokládá její rozšíření 
do vymezených zastavitelných ploch. 

     Radioreléové spoje, radiokomunikační zařízení  

Radioreleové spoje jsou pozemní digitální spoje, které se používají k přenosu digitálních 
informací mezi pevnými nepohyblivými stanicemi s přímou radiovou viditelností. Jsou určeny 
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pro přenos televizní a rozhlasové modulace, přenos dat a telefonních hovorů. Nad řešeným 
územím je provozováno několik těchto spojů. 

Problematikou radioreléových tras se však územní plán nezabývá. Důvodem je možná va-
riabilita jejich směrů a relevance k řešení ostatních částí urbanistické koncepce, koncepce 
veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Radioreléové trasy jsou ta vyznačeny 
pouze jako neopominutelné limity využití území. 

 

E.4.2.3. Nakládání s odpady 

    Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území provádějí Technické služby města Olo-
mouce, a.s., které zajišťují služby zahrnující svoz komunálního odpadu včetně separovaných 
složek a ukládání na skládky mimo řešené území. Tato koncepce se nemění, obec nemá 
v této oblasti žádné záměry, které by se promítly do územního plánu formou nároků na nové 
plochy.  

 

E.4.3.  Občanské vybavení veřejné infrastruktury 

Rozsah staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury v řešeném území je 
velmi omezený, odpovídá však potřebám obce; jde o zařízení místního významu – v obci je 
obecní úřad, knihovna a hasičská zbrojnice (ve společné budově), kulturní dům se sálem, 
sportovní areál s fotbalovým hřištěm a dětským hřištěm a kaple sv. Josefa a sv. Anny. Budova 
bývalé školy na návsi je mimo provoz, záměrem obce je vybudovat v objektu obecní byty. 

     Plochy stávajících staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury zůstávají 
beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. V případě potřeby je 
další rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury možný v souladu s hlavním, přípust-
ným a podmíněně přípustným využitím jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

E.4.4.   Veřejná prostranství 

    Plochy veřejných prostranství zahrnují plochy, které mají ve struktuře obce významnou 
prostorotvornou a komunikační funkci; jsou dále rozčleněny na plochy veřejných prostranství 
PV, které zahrnují pozemky místních komunikací a jiných významnějších zpevněných ploch 
a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, které zahrnují pozemky veřejně přístupné 
zeleně, zpravidla parkově upravené.  

     Stávající plochy veřejných prostranství PV jsou stabilizované a zůstávají beze změny. Za-
stavitelné plochy jsou vymezeny jednak pro vybudování cyklostezky, jednak pro vybudování 
nových místních komunikací pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch, vymeze-
ných v lokalitě Panská. 

     Stávající plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV zahrnují pozemky významnější 
souvislé veřejně přístupné zeleně na návsi, dále pak dvě plochy parkově upravené zeleně 
na jižním okraji zastavěné části obce a plochu kolem rybníka na severním okraji zástavby. 
Tyto plochy jsou stabilizované a v územním plánu zůstávají beze změny. Z § 7 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
který požaduje pro každé dva hektary zastavitelných ploch bydlení, rekreace, občanského 
vybavení nebo smíšených obytných vymezit související plochy veřejných prostranství o vý-
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měře nejméně 1000 m2 (bez započtení pozemních komunikací), požadavek na vymezení 
ploch veřejných prostranství nevyplývá, protože jediná větší rozvojová lokalita zahrnuje dvě 
zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské, jejichž celková rozloha je menší než 2 ha; 
ostatní zastavitelné plochy jsou drobných výměr, rozptýlené.  Zastavitelné plochy veřejných 
prostranství – veřejné zeleně jsou navrženy podél silnice III/43515, mezi silnicí a zeměděl-
ským areálem – tato plocha bude kromě funkce veřejného prostranství bude plnit i funkci 
izolační zeleně pro snížení negativních vlivů zemědělské výroby na vymezené zastavitelné 
plochy smíšené obytné – venkovské v lokalitě Panská. 

 

E.4.5. Ochrana obyvatelstva 

     V souvislosti s řešením ochrany obyvatelstva nebyly v zadání územního plánu vzneseny 
žádné územní požadavky, územní plán proto nevymezuje žádné plochy ani nenavrhuje žádná 
konkrétní opatření pro zajištění ochrany obyvatelstva.   

 

E.5.   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému      
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany                                 
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

E.5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

     Řešené území spadá do krajinného celku Haná, který má charakter otevřené kulturní ven-
kovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí; je významným zemědělským regionem. 
Územní plán charakter otevřené kulturní krajiny v zásadě nemění, doplňuje pouze krajinnou 
zeleň vymezením chybějících prvků územního systému ekologické stability. Koncepce rozvoje 
obce, stanovená územním plánem, zemědělské využití krajiny nijak podstatně neomezuje, 
veškeré zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné území a svým rozsahem odpovídají 
reálným potřebám obce.   

     Koncepce uspořádání krajiny vychází z přírodních podmínek území a vymezuje v krajině 
následující typy ploch s rozdílným způsobem využití: 

- plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS – stabilizují pozemky stávajících zahrad mimo 
zastavěné území 

- plochy vodní a vodohospodářské W – stabilizují stávající vodní nádrže a toky; jsou zároveň 
součástí lokálních biokoridorů LK1, LK2 a LK4 a lokálního biocentra LC3 

- plochy zemědělské NZ – stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drob-
ných ploch náletové zeleně na nelesní půdě a účelových komunikací, příp. drobných vod-
ních toků); jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní 
chov hospodářských zvířat) 

- plochy lesní NL – stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jsou součástí vymezené-
ho lokálního biokoridoru ÚSES LK5 

- plochy přírodní NP – stabilizují vymezenou plochu chybějícího (navrženého) lokálního bio-
centra ÚSES LC3; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad 
jeho ekologické stability 
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- plochy smíšené nezastavěného území NS – stabilizují v území vymezené lokální biokorido-
ry územního systému ekologické stability a plošné interakční prvky.  

 

E.5.2. Vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

     Uspořádání krajiny v řešeném území je v zásadě stabilizované, kromě vymezení ÚSES 
územní plán nevymezuje žádné plochy změn v krajině. 

     V územním plánu jsou tedy vymezeny plochy změn v krajině pouze pro chybějící části 
ÚSES: 

- Plochy přírodní NP K5 a K6 jsou vymezeny pro založení lokálního biocentra LC3 

- Plochy smíšené nezastavěného území NS jsou vymezeny pro chybějící lokální biokoridory 
nebo jejich části: 
- plocha K1 je vymezena pro založení lokálního biokoridoru LK1 
- plochy K2, K3 a K4 jsou vymezeny pro založení lokálního biokoridoru LK2 
- plochy K7, K8 a K9 jsou vymezeny pro založení lokálního biokoridoru LK5.  

     Podmínky pro využití vymezených ploch změn v krajině odpovídají účelu, pro který jsou 
plochy vymezeny, tedy posílení ekologické stability území – jak pro plochy přírodní NP, tak 
pro plochy smíšené nezastavěného území NS jsou stanoveny podmínky hlavního, přípustné-
ho a podmíněně přípustného využití tak, aby byla zajištěna ochrana ekologické funkce těchto 
ploch.   

 

E.5.3. Vymezení územního systému ekologické stability   

 Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 
má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých spole-
čenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav 
v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. 
Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně roz-
místěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických 
stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených 
navzájem prostřednictvím biokoridorů. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro mi-
graci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozli-
šeny skupinami typů geobiocénů (STG). 

Parametry vymezeného ÚSES 
- lesní společenstva: 

- lokální biokoridor – maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost  pře-
rušení je na 15 m 

- lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostře-
dím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m) 

- interakční prvky – bez předepsaných parametrů. 

     V celcích zemědělského hospodaření může být rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno 
schválením komplexních nebo dílčích pozemkových úprav. Celková hustota sítě ÚSES při za-
pracování do územního plánu nebyla revidována – revizi reprezentativnosti lze provést 
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v rámci prací orientovaných na biogeografické členění území (bioregiony a biochory), nikoliv 
v rámci územně plánovací dokumentace, která je omezena administrativními hranicemi ob-
ce.  
 
Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES 

 Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být lesy – potenciální přírodní ekosystémy jilmo-
vých a méně topolových luhů s hlavní dřevinou dubem a příměsí dalších listnáčů v nivách, 
údolnicích a podél toků, v ostatním území od bukových doubrav s hlavní dřevinou dubem 
a vedlejší dřevinou bukem a dalšími listnatými dřevinami  v podrobnějším členění dle STG. 
Jde o území ovlivněná hospodařením člověka, a proto je přesnější určení klimaxových dřevin 
v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dřevinnou 
skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podros-
tů, půdních map a skutečného ovlivnění civilizací v dané ploše.  Při zakládání prvků ÚSES 
na orné nebo jiné nezalesněné půdě se doporučuje využít ve velké míře meliorační dřeviny – 
keře a stromy. Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břeho-
vých porostech podél potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné 
počítat s obnovou pouze přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem. 

    Na plochách chybějícího biocentra a chybějících biokoridorů je nutno zabezpečit takové 
hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených 
pro ÚSES nelze např. trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo 
jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém 
důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, vý-
sadba břehových porostů, zalesnění). 

     Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních 
porostů a lesních pásů. 
 
Koncepce územního systému ekologické stability krajiny 

Vymezení ÚSES v územním plánu vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, 
ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b, z územně analytických podkladů SO ORP Přerov 
a z Generelu lokálního systému ekologické stability – část okresu Přerov (Kolářová a spol., 
Ekologické projektování, listopad 1992).  

     V řešeném území je vymezena pouze lokální úroveň územního systému ekologické stabili-
ty; nadregionální úroveň je vně jižní hranice obce zastoupena vloženým regionálním biocen-
trem č. 163 na nadregionálním biokoridoru K143 a v území západně od Císařova v Citově 
vloženým regionálním biocentrem č. 1816 na nadregionálním biokoridoru K136.  

      Lokální úroveň v řešeném území je tvořena lokální trasou, která reprezentuje stanoviště 
a potenciální přirozená společenstva v území obce. Trasa je vedena podél hranice Císařova 
se sousedními obcemi, lokální biokoridor LK1 je napojen na regionální biocentrum 1816 
v Citově, lokální biokoridory LK5 a LK6 jsou napojeny do regionálního biocentra 163 Vrbovec 
v Troubkách. Součásti ÚSES s výjimkou vlastních vodních toků jsou navrženy jako lesní.  
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Biochory v řešeném území a jejich reprezentace biocentry 
bioregion Kojetínský 
– 2Lh (široké hlinité nivy 2. v. s.) – lokální biocentrum LC3  
bioregion Hranický, 3.4 
– 2RN (plošiny na zahliněných píscích 2. v. s.) – jen okraj biochory v SV okraji území   
 
Skladebné částí lokálního ÚSES 

Označení 
prvku 

Funkce,                
funkčnost 

STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo,                 
návrh opatření 

LK1/Cit LBK chybějící 1-2BC4 (790 m) pole, vodní tok založení biokoridoru                  
dle STG 

LK2 LBK chybějící 1-2BC4 630 m pole, vodní tok založení biokoridoru                    
dle STG 

LC3 LBC                          
Nad Panským,             
chybějící 

1,2BC4 3,4 ha pole, vodní tok, 
s doprovodem starých 
ovocných stromů 

dosadba lesního prostu                 
na celou výměru biocentra 

LK4/Bro LBK, existující, 
nefunkční 

1,2BC3 (1540 m) v řešeném území pouze 
vodní tok 

 

LK5/Rok, 
Luk 

LBK, částečně 
existující 

1-2BC4 (1200 m) zatravněný protipovod-
ňový val se starými 
ovocnými stromy a keři, 
okraje pole podél polních 
cest, les 

založení biokoridoru                       
dle STG 

LK6/Cit, 
Tro 

LBK existující 1BC4 (630 m) zatravněný protipovod-
ňový val se starými 
ovocnými stromy a keři 

doplnění linie nesouvislou 
výsadbou dřevin – keřů                         
a jednotlivých stromů                  
dle STG 

 
Vysvětlivky k tabulkám: 
- označení prvku – prvky zasahující na území jiné obce mají uveden jeho název (Cit – Citov, Bro – 

Brodek u Přerova, Rok – Rokytnice u Přerova, Luk – Luková u Přerova, Tro – Troubky) 

- funkce, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti – LBC  lokální biocentrum, 
LBK  lokální biokoridor 

- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je ozna-
čena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a 
jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré)  

- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce 
platí jen pro území obce  – prvek dále pokračuje na sousední území 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu  

- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost. 

 
Interakční prvky 

     Návrh a vyznačení interakčních prvků je převzato z Generelu lokálního systému ekologické 
stability – část okresu Přerov (Kolářová a spol., Ekologické projektování, listopad 1992), 
v zásadě bez další úpravy; jako navržené interakční prvky jsou do územního zapracovány také 
trasy původního variantního vedení biokoridorů BK 14 var. a BK 18 var.    
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     Umístění navrhovaných interakčních prvků v krajině je nutné zrevidovat, nejlépe 
v průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav nebo vlastní iniciativou vlastníků 
půdy, a to z hlediska jejich celkového vzhledu (použití dřevin, bylinného porostu), umístění 
nebo jejich uspořádání ve vztahu k přiléhající orné půdě (zastínění orné půdy, zastínění ne-
zpevněných cest, prorůstání kořenů, apod.), zpevněné nebo nezpevněné cestě, rozhledům 
apod.  Celou síť je nutné v rámci případných komplexních pozemkových úprav revidovat 
z hlediska efektivity a hustoty celého systému ÚSES a nových změn v krajině (např. vegetační 
doprovody komunikací, apod.) Realizací v plném rozsahu by došlo k významné změně 
v charakteru krajiny z krajiny otevřené na krajinu uzavřené v menších celcích polí lemova-
ných vegetačními dřevinnými pásy.  

     Interakční prvky jsou označeny a popsány podle původní dokumentace, jen u některých 
došlo ke změnám v krajině a aktualizaci popisu. Interakční prvky jsou v generelu popisovány 
v rámci jednotlivých mapových listů 1 : 10000; pro lepší identifikaci je číslo IP v územním 
plánu doplněno za lomítkem číslem mapového listu v původní dokumentaci Generelu ÚSES.  
 

číslo prvku                    
a mapový list 

mapy 1:10 000 
generelu 

stav cíl 

68/34 1BC4; polní cesta bez doprovodné                       
vegetace; délka 450 m 

výsadba pásu stromů a keřů                    
s druhovou skladbou dle STG 

69/34 1BC4; orná půda; délka 350 m výsadba pásu stromů a keřů                  
s druhovou skladbou dle STG 

62/44 1BC4; okraj plochy zahrádek a drobné 
držby s topoly a ovocnými stromy; délka 
200 m 

výsadba pásu stromů a keřů                      
s druhovou skladbou dle STG 

63/44 1BC4; orná půda; délka 580 m výsadba pásu keřů se skupinami 
stromů s druhovou skladbou dle STG 

64/44 1BC4; orná půda; délka 460 m výsadba pásu keřů se skupinami 
stromů s druhovou skladbou dle STG 

65/44 1BC4; remízek tvořený lípou a vrbou 
s nevhodnými dosadbami mladých smrků, 
orná půda; rozloha 0,3 ha 

nahrazení smrků dřevinnou                      
skladbou dle STG, výsadba pásu 
stromů a keřů s druhovou skladbou 
dle STG 

66/44 1BC4; polní cesta se svodnicí                                    
se zatravněnými břehy a jednotlivě                     
rostoucími keři; délka 570 m 

výsadba pásu křovin se skupinami 
stromů s druhovou skladbou dle STG 

67/44 1BC4; původní lada zarostlá mladými 
jeřabinami, smrky, jasanem a keři,                    
podrost silně ruderalizovaný;                                
rozloha 0,8 ha 

obnova porostu ve prospěch                           
přirozeně rostoucích druhů dle STG 

67a/44 1BC4; orná půda, okraj zemědělského 
areálu; délka 500 m 

výsadba pásu stromů a keřů                     
s druhovou skladbou dle STG 

67b/44 1BC4; polní cesta bez doprovodné      
vegetace; délka 450 m 

výsadba pásu stromů a keřů                     
s druhovou skladbou dle STG 

71/44 1BC4; polní cesta bez doprovodné                  
vegetace; délka 1350 m 

výsadba pásu stromů a keřů                     
s druhovou skladbou dle STG 

72/44 1BC4; orná půda; délka 600 m výsadba pásu křovin se skupinami 
stromů s druhovou skladbou dle STG 
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01/44 
Původní označení 
dle Generelu                      
BK 14 var./44 

1BC4; protipovodňový val, polní cesta; 
délka 810 m 

doplnění linie nesouvislou výsadbou 
dřevin – keřů a jednotlivých stromů 
dle STG 

02/44 
Původní označení 
dle Generelu 
BK 18 var./44 

1BC4; polní cesta bez doprovodné                    
vegetace; délka 1070 m 

výsadba pásu stromů a keřů                     
s druhovou skladbou dle STG  

  
Střety a bariéry prvků ÚSES 

 Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů, lze 
v území obce charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení biokoridorů komunika-
cemi nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená sta-
noviště. Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty 
dřevin do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi nevytváří výraznou 
bariéru. 

 

E.5.4.   Prostupnost krajiny 

    Stávající účelové komunikace ve formě polních a lesních cest slouží ke zpřístupnění jednot-
livých polních, lesních a jiných soukromých pozemků; jejich stávající síť je vyhovující, nové 
trasy nejsou navrženy. 

   Upravena bude pouze účelová komunikace v severovýchodní části řešeného území, 
a to v souvislosti s realizací stavby tzv. Dluhonického přesmyku (stavby železničního nadjezdu 
na železniční trati č. 270), v rámci vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – železniční 
DK1 – tato úprava není konkrétně navržena v grafické části územního plánu, bude řešena 
projektovou dokumentací stavby Dluhonického přesmyku; stavby účelových komunikací jsou 
v území obecně přípustné.  

 

E.5.5. Protierozní opatření 

     Konkrétní protierozní opatření se v územním plánu nenavrhují, pro ochranu proti erozi 
bude sloužit založení chybějících prvků ÚSES. Protierozní opatření lze v území realizovat 
bez konkrétního vymezení v územním plánu v souladu s podmínkami pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití.  

 

E.5.6. Ochrana před povodněmi 

    Řešené území se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem PM – A44 Bečva, 
Morava. V Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je pro snížení povodňových rizik 
v této oblasti navržena řada protipovodňových opatření. Základním a nezbytným prvkem 
systému protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě je navrhované vodní dílo Skalička (pů-
vodně suchá nádrž Teplice). Díky regulaci povodňových průtoků v profilu Skalička je možné 
navrhnout soubor dalších reálně proveditelných lokálních protipovodňových opatření 
v ohrožených lokalitách (úpravy koryta, rekonstrukce objektů na toku, doplnění ochranných 
hrází a souvisejících odvodňovacích příkopů, propustků a inundačních mostů) a minimalizo-
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vat zásahy do koryta Bečvy a městské zástavby. Tato převážně technická opatření, řešící pře-
devším samotnou ochranu zastavěných částí měst a obcí, budou doplňována i tzv. přírodě 
blízkými opatřeními. Reálnost těchto opatření byla potvrzena v dokumentaci Pobečví – stu-
die odtokových poměrů, zpracované v roce 2011. Na území obce Císařov nejsou žádná kon-
krétní opatření navržena. 

     V katastrálním území Císařova byl v minulosti podél jeho jihovýchodní hranice v rámci 
realizace protipovodňových opatření vybudován protipovodňový val, který chrání obec 
před povodněmi z řeky Bečvy, a to přibližně před 20-ti letou povodní. Tento protipovodňový 
val zůstane zachován a bude udržován, případně bude provedeno jeho dorovnání na úroveň 
203,50 m n.m. V územním plánu je plocha protipovodňového valu vymezena jako stabilizo-
vaná plocha smíšená nezastavěného území NS, jeho případné navýšení (dorovnání) se plošně 
neprojeví. 

     V minulosti byl zpracován návrh na vybudování dalšího protipovodňového valu, který by 
lemoval zástavbu obce z jižní a západní strany. S tímto záměrem však obec nesouhlasila 
a v Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu již není tento záměr mezi navržená opatření 
zahrnut.  

     Konkrétní protipovodňová opatření na území Císařova tedy nejsou navržena, protipovod-
ňová ochrana obce bude součástí výše uvedené komplexní protipovodňové ochrany celé 
oblasti Pobečví. 

 

E.5.7. Rekreace  

    Řešené území není rekreačně využíváno, leží stranou hlavních rekreačních zájmů; územím 
obce prochází cykloturistická trasa č. 5042 Prostějov – Přerov, turistické trasy územím obce 
vedeny nejsou. Nezastavěná část území obce je intenzivně zemědělsky využívána a pro re-
kreační využití není příliš vhodná.  

    Pro bezkolizní pohyb cyklistů mezi obcemi Císařov a Citov je navržena samostatná cyklos-
tezka podél severního okraje silnice III/43515, do které je převedena část cyklotrasy č. 5042. 
V západní části řešeného území je navržena nová cyklotrasa, která je vedena po stávajících 
účelových komunikacích (polních cestách) a umožní převedení další části cyklotrasy č. 5042 
mimo trasu silnice III/43515. Nový úsek cyklotrasy je navržen rovněž v trase účelové komuni-
kace ve směru na Brodek u Přerova, kde se naváže na cyklotrasu č. 6049, procházející touto 
obcí. 

     Kromě těchto konkrétně navržených cyklotras je v nezastavěném území obecně přípustná 
realizace technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekre-
ace a cestovního ruchu – značených turistických tras, cyklistických stezek a tras, přístřešků 
pro turisty a cykloturisty. 

 

E.5.8. Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

V řešeném území se nenacházejí žádná výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná lo-
žisková území, dobývací prostory ani prognózní zdroje, převážná část řešeného území však  
leží v plochách ložisek nevyhrazených nerostů: 
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ID Název Surovina Nerost Těžba 

3045400 Brodek u Přerova – Citov  štěrkopísky štěrkopísek, štěrk dosud netěženo 

3045500 Citov – Císařov – Troubky   štěrkopísky štěrkopísek, štěrk dosud netěženo 

Podle evidované Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připra-
vované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na území Olomoucké-
ho kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009) je převážná část území obce Cí-
sařov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné pro těžbu, zastavěné území obce a plochy 
vně zastavěného území do vzdálenosti 150 m od hranice zastavěného území je vyhodnoceno 
jako území nevhodné pro těžbu. V územním plánu se na území obce Císařov s těžbou štěrko-
písků neuvažuje, plochy těžby nerostů se nevymezují a těžba nerostů je v nezastavěném 
území stanovena jako nepřípustné využití.  

 

E.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na plochy 
s rozdílným způsobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou územ-
ním plánem stanoveny: 

 podmínky pro využití ploch s určením: 
- hlavního využití (převažujícího účelu využití) 
- přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebu-

de negativně ovlivňovat hlavní využití) 
- podmíněně přípustného využití (využití, které lze připustit za dodržení určitých pod-

mínek)  
- nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští) 

 podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby budoucí (dnes neznámé) záměry 
na změny v území mohly být realizovány bez nutnosti pořizovat změnu územního plánu; 
podmínkou je požadavek, aby tyto záměry rozvoj obce negativně neovlivnily. Proto je pře-
vážná část zastavěného území a zastavitelných ploch vymezena jako plochy smíšené obytné 
– venkovské SV, v nichž je možná poměrně značná variabilita využití – dle § 8 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
zahrnují plochy smíšené obytné zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb 
pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. Monofunkční charakter mají pouze ty plochy, 
u nichž jsou funkce a využití jednoznačně určeny a nepředpokládá se, že dojde k její změně, 
jako např. některé pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (kaple sv. Josefa 
a sv. Anny, obecní úřad a hasičská zbrojnice, sportovní areál), plochy dopravní a technické 
infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy veřejných prostranství, apod. 

     Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí kap. F.3. Textové části 
I.A. Tyto podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o umisťování staveb 
a zařízení na jednotlivých pozemcích. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše stabilizová-
ny, přestože nesplňují některou ze stanovených podmínek – tyto stavby lze provozovat 
a udržovat. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch respektovat limity využití území, 
kterými může být využití ploch omezeno. 
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V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím 
(dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  

plochy občanského vybavení  (§ 6):         
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura     OV 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
plochy smíšené obytné (§ 8):         
- plochy smíšené obytné – venkovské           SV 
plochy dopravní infrastruktury (§ 9):        
- plochy dopravní infrastruktury – silniční           DS 
- plochy dopravní infrastruktury – železniční         DZ 

plochy technické infrastruktury (§10): 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě       TI  

plochy výroby a skladování (§11):        
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba     VD 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba       VZ 
plochy veřejných prostranství (§7):       
- plochy veřejných prostranství             PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň        ZV 
plochy vodní a vodohospodářské (§ 13)           W 
plochy zemědělské (§ 14)               NZ 
plochy lesní (§ 15)                  NL 
plochy přírodní (§ 16)                 NP  
plochy smíšené nezastavěného území (§ 17)         NS 

         Nad rámec ustanovení § 4 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, jsou v souladu s ust. § 3 odst. 4 této vy-
hlášky vymezeny: 

plochy zeleně: 
-  plochy zeleně – soukromé a vyhrazené          ZS 

     Důvodem pro toto vymezení je skutečnost, že jde o plochy se specifickým využitím 
a podmínkami, které nelze zařadit do žádné z ploch s rozdílným způsobem využití dle § 4 – 
19 uvedené vyhlášky – viz další text. Vymezení těchto ploch je v souladu s Minimálním stan-
dardem pro digitální zpracování územních plánů v GIS (MINIS verze 2.3). 

 

Charakteristika jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití  

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

 Zahrnují stávající pozemky  staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, 
jejichž funkce a charakter neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi (pozemky stavby kaple 
sv. Josefa a sv. Anny, pozemky a stavby obecního úřadu a hasičské zbrojnice a pozemek 
a stavba kulturního domu). Součástí těchto ploch jsou pozemky veřejných prostranství, po-
zemky veřejné zeleně, komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy, chodníky 
apod. Jde o plochy stabilizované, kde se připouští stávající funkční využití, případně i využití 
pro komerční zařízení občanského vybavení. Vzhledem k tomu, že jde o stabilizované plochy, 
se koeficient zastavění pozemku ani výšková hladina zástavby nestanovuje. 
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Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS  

     Zahrnují pozemky a stavby stávajícího sportovního areálu – fotbalového hřiště a dětského 
hřiště. Jde o plochu stabilizovanou, určenou pro organizovanou i neorganizovanou sportovní 
a rekreační činnost včetně provozního zázemí, pozemků veřejné zeleně, veřejných prostran-
ství apod. Připouštějí se zde i stavby pro stravování a stavby dopravní a technické infrastruk-
tury. Vzhledem k tomu, že jde o stabilizované plochy, se koeficient zastavění pozemku ne-
stanovuje; maximální výšková hladina nových staveb je stanovena na 1 NP. 
 
Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

     Zahrnují pozemky stávající obytné zástavby a vymezené zastavitelné plochy v lokalitách 
Panská, Za Rybníkem, K Brodku, Jih a Za Humny. Charakteristické je zde prolínání funkcí – 
funkce obytná je dominantní, doplňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení), výrobní (ze-
mědělské usedlosti, drobná a řemeslná výroba), případně i rekreační – stavby pro rodinnou 
rekreaci. Koeficient zastavění pozemku pro zastavitelné plochy je stanoven na max. 0,40, 
maximální výšková hladina na 2 NP a podkroví, aby byl zachován charakter stávající zástavby. 

 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

 Zahrnují stabilizované pozemky stávající silnice III/43515. Připouštějí se zde pouze takové 
stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se silničním provo-
zem. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpo-
kládá zpevnění ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ 

 Zahrnují stabilizované pozemky stávající železniční trati č. 270. Připouštějí se zde pouze 
takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu s železničním 
provozem. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch 
předpokládá zpevnění ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

 Zahrnují pozemky stávající stavby a zařízení technické infrastruktury – regulační stanice 
plynu. Jde o plochu monofunkční, určenou pro konkrétní využití. Koeficient zastavění po-
zemku ani výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o stabilizovanou plochu specific-
kého charakteru. 
 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

     Zahrnují stávající pozemky, stavby a zařízení výrobního areálu společnosti Rotagral s.r.o.; 
jsou určeny především pro stavby pro výrobní a opravárenské služby, pro stavby pro drob-
nou výrobu a pro skladování. V těchto plochách se připouští také umístění staveb a zařízení 
občanského vybavení, sportovních a tělovýchovných zařízení, stavby pro civilní a požární 
ochranu, pro sběr a zpracování druhotných surovin, apod., nepřipouštějí se stavby pro byd-
lení a pro rodinnou rekreaci ani pro zemědělskou nebo průmyslovou výrobu nebo pro ko-
merční výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Koeficient zastavění pozemku se nestanovuje, 
jde o plochy stabilizovaného areálu, maximální výšková hladina nových staveb musí respek-
tovat výškovou hladinu sousedních staveb. 
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Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

     Zahrnují pozemky a stavby stávající zemědělské farmy a zastavitelnou plochu, vymezenou 
pro rozšíření areálu. Hlavní využití těchto ploch představují stavby a zařízení pro zeměděl-
skou výrobu, připouštějí se také stavby pro lehký průmysl, pro výrobní a opravárenské služ-
by, pro nerušící výrobní služby a drobnou nerušící výrobu a pro skladování, pro občanské 
vybavení komerčního typu a pro sportovní a tělovýchovná zařízení a pro komerční výrobu 
energie z obnovitelných zdroj, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, 
autoservisů a pneuservisů a stavby pro nakládání s odpady, dále pak stavby dopravní a tech-
nické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby 
se nestanovuje.    
 
Plochy veřejných prostranství  PV 

 Zahrnují pozemky stávajících i navržených místních komunikací, veřejně přístupných úče-
lových komunikací, pěších prostranství a cyklostezek. Připouštějí se zde zejména stavby sou-
visející s dopravní funkcí plochy. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a cha-
rakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

 Zahrnují pozemky stávajících i navržených samostatných ploch veřejně přístupné zeleně 
(parkově upravená zeleň). Připouštějí se prvky drobné architektury a mobiliáře, stavby dět-
ských hřišť, stavby dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku 
ani maximální výšková hladina se nestanovují. 
 
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 

     Zahrnují pozemky samostatných zahrad, které nejsou součástí ploch bydlení; jsou vyme-
zeny jednak uvnitř zastavěného území, jednak mimo zastavěné území, ve volné krajině. Při-
pouští se zde pouze stavby oplocení a drobné stavby pro zemědělství, stavby dopravní 
a technické infrastruktury, dále pak stavby, zařízení a jiná opatření podle § 18 odst. 5 staveb-
ního zákona, s výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů, staveb hygie-
nických zařízení, ekologických a informačních center a obecně pozemků, staveb a zařízení 
nesouvisejících s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. Důvodem pro sta-
novení nepřípustnosti staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů a staveb hygienic-
kých zařízení, ekologických a informačních center je ochrana zemědělského půdního fondu – 
na území obce Císařov převažují zemědělské pozemky ve II. třídě ochrany.   
 
Plochy vodní a vodohospodářské W 

     Zahrnují pozemky stávajících vodních ploch a vodních toků; zároveň jsou součástí lokál-
ních biokoridorů LK1, LK2 a LK4 a lokálního biocentra LC3. Připouští se zde pouze technické 
vodohospodářské stavby, úpravy pro zlepšení retenčních schopností krajiny, stavby mostů 
a lávek, křižující liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, realizace ÚSES a stavby, 
zařízení a jiná opatření podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, s výjimkou staveb, zařízení 
a jiných opatření pro zemědělství a lesnictví, staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu ne-
rostů a technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekrea-
ce a cestovního ruchu – hygienických zařízení, ekologických a informačních center. Důvodem 
pro stanovení těchto staveb, zařízení a jiných opatření jako nepřípustného využití jsou zájmy 
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ochrany přírody a krajiny – ochrany vodních toků a břehových porostů, které jsou význam-
nými krajinnými prvky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů; dalším důvodem je skutečnost, že většinu těchto staveb nelze 
v plochách vodních a vodohospodářských realizovat.      
 
Plochy zemědělské NZ 

 Zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně 
na nelesní půdě, ploch ostatních, ploch účelových komunikací apod. Jsou určeny především 
pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a připouštějí se 
na nich pouze takové stavby, zařízení a opatření, které jsou v souladu s touto jejich prvořa-
dou funkcí, tzn. stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství do max. rozlohy 300 m2 za-
stavěné plochy, stavby, zařízení a opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, 
pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy), terénní úpravy 
pro zlepšení organizace zemědělského půdního fondu, dále pak stavby, zařízení a jiná opat-
ření podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, která hlavní využití ploch zemědělských neomezí 
a neohrozí – např. stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, stavby studní, 
vodních nádrží do max. rozlohy 2000 m2, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží 
(poldrů), stavby náhonů, stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
protierozní opatření, některá technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití 
území pro účely rekreace a cestovního ruchu, stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, stavby účelových komunikací, realizace ÚSES, apod.; 
maximální přípustná rozloha vodních nádrží 2000 m2 vychází z ustanovení § 3 odst. 1 vyhláš-
ky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpi-
sů, který stanoví, že plochy s rozdílným způsobem využití se v územním plánu vymezují zpra-
vidla o rozloze větší než 2000 m2. Důvodem pro nepřípustnost staveb, zařízení a jiných opat-
ření pro těžbu nerostů, staveb hygienických zařízení, ekologických a informačních center, 
zemědělských staveb a zařízení se zastavěnou plochou větší než 300 m2 a ostatních staveb 
a využití nesouvisejícího s hlavním a přípustným využitím je veřejný zájem na ochranu země-
dělské půdy, kterou v převážné většině tvoří zemědělské pozemky ve II. třídě ochrany po-
zemky; výměra maximální zastavěné plochy přípustných zemědělských staveb (300 m2) je 
stanovena na základě § 103 odst. 1 písm. e), podle nějž stavby pro zemědělství o rozloze 
do 300 m2 zastavěné plochy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Pro zachování prostupnosti krajiny se nepřipouštějí stavby oplocení s výjimkou oplocení pas-
tevních ploch. 
 
Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jsou součástí vymezeného lokálního bioko-
ridoru ÚSES LK5. Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby, zařízení a jiná opatření 
pro lesní hospodářství a myslivost, stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a kra-
jiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, pro vodní hospodářství, stavby účelových komunikací a některé vybrané stavby 
pro účely rekreace a cestovního ruchu; podmíněně přípustné jsou stavby prokazatelně ne-
zbytné dopravní a technická infrastruktury včetně přípojek, není-li z technického hlediska 
možné vedení mimo plochy lesní. Nepřipouštějí se stavby, zařízení a jiná opatření pro země-
dělství, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, stavby hygienických zařízení, eko-



 

63 
 

logických a informačních center ani stavby oplocení, a to z důvodu veřejného zájmu – ochra-
ny lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí a ve-
řejného zájmu, kterým je vytváření a ochrana systémů ekologické stability. 
 
Plochy přírodní  NP 

 Zahrnují pozemky vymezeného chybějícího lokálního biocentra ÚSES LC3. Představují tě-
žiště zájmu ochrany přírody v území a základní předpoklad jeho ekologické stability. Na těch-
to plochách se připouštějí pouze stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a kraji-
ny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků a pro vodní hospodářství, některá technická opatření a stavby, které zlepší pod-
mínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (pouze značené turistické trasy, 
cyklistické stezky a trasy, s povrchovou úpravou blízkou přírodě), stavby pěších a účelových 
komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě, stavby a úpravy na vodních tocích, stavby 
vodních nádrží do max. rozlohy 2000 m2, drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky); 
maximální přípustná rozloha vodních nádrží 2000 m2 vychází z ustanovení § 3 odst. 1 vyhláš-
ky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpi-
sů, který stanoví, že plochy s rozdílným způsobem využití se v územním plánu vymezují zpra-
vidla o rozloze větší než 2000 m2. Podmíněně přípustné jsou stavby prokazatelně nezbytné 
dopravní a technická infrastruktury včetně přípojek, není-li z technického hlediska možné 
vedení mimo plochy přírodní. Nepřipouštějí se stavby, zařízení a jiná opatření pro zeměděl-
ství a lesnictví, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, stavby hygienických zaříze-
ní, ekologických a informačních center ani stavby oplocení, a to z důvodu veřejného zájmu, 
kterým je vytváření a ochrana systémů ekologické stability. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území NS 

    Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů – stávající krajinnou zeleň, 
která je vymezena jako interakční prvky ÚSES a navržené biokoridory ÚSES. Na těchto plo-
chách lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich ekostabilizační funkci, tj. 
stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, stavby studní, vodních nádrží do max. 
rozlohy 2000 m2, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů, 
stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekolo-
gických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, protierozní opatření, tech-
nická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu (pouze značené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy), stavby pěších a účelových 
komunikací a drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky); maximální přípustná rozlo-
ha vodních nádrží 2000 m2 vychází z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že plochy 
s rozdílným způsobem využití se v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší 
než 2000 m2. Podmíněně přípustné jsou stavby prokazatelně nezbytné dopravní a technická 
infrastruktury včetně přípojek, křížící plochy smíšené nezastavěného území, není-li 
z technického hlediska možné vedení mimo plochy smíšené nezastavěného území. Nepři-
pouštějí stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, stavby, zařízení a jiná 
opatření pro těžbu nerostů, stavby hygienických zařízení, ekologických a informačních center 
a stavby oplocení, a to z důvodu veřejného zájmu, kterým je vytváření a ochrana systémů 
ekologické stability. 
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E.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                 
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

    Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření vyplývá ze stanovené koncepce rozvoje 
obce. Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury se v územním plánu vymezují 
navržené místní komunikace, jejichž realizace je nezbytná pro dopravní obsluhu vymezených 
zastavitelných ploch v lokalitě Panská (veřejně prospěšná stavba VD1), navržená cyklostezka, 
spojující Císařov s Citovem (veřejně prospěšná stavba VD2) a stavba tzv. Dluhonického pře-
smyku – železničního nadjezdu na železniční trati č. 270 včetně souvisejících staveb a zařízení 
ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – železniční DK1 (veřejně prospěšná stavba 
VD3), která je zahrnuta v momentálně projednávané Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvo-
je Olomouckého kraje jako veřejně prospěšná stavba D64. 

     Jako veřejně prospěšná opatření jsou vymezena opatření k zajištění funkce územního sys-
tému ekologické stability pro lokální biocentrum LC3 a pro nefunkční části lokálních biokori-
dorů (veřejně prospěšná opatření VU1 až VU5). Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je vytváření 
územního systému ekologické stability veřejným zájmem. 

 

E.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  

     V územním plánu nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani žádná veřejná 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. Zastavitelná plocha veřejných prostran-
ství PV Z1 je určena pro vybudování cyklostezky, která je vymezena jako veřejně prospěšná 
stavba dopravní infrastruktury VD2, zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z7 je ur-
čena pro vybudování místních komunikací v lokalitě Panská, které jsou vymezeny jako veřej-
ně prospěšná stavba dopravní infrastruktury VD1; pro vymezené zastavitelné plochy veřej-
ných prostranství – veřejné zeleně ZV Z2 a Z3 obec požadavek na uplatnění předkupního 
práva neuplatnila. 

 

E.9.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  

    V územním plánu se kompenzační opatření nestanovují, územní plán nebyl posuzován 
z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 

E.10.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření 

    V územním plánu jsou vymezeny dva koridory územních rezerv: 

- koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – železniční R1 pro vedení vysokorychlost-
ní trati (VRT) včetně kolejových spojek Přerov a Brodek u Přerova  

- koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – vodní R2 pro vedení průplavního spojení 
Dunaj – Odra – Labe. 
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     Oba koridory územních rezerv jsou přebírány ze Zásad územního rozvoje Olomouckého 
kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b. 

    Ve vymezených koridorech územních rezerv se nepřipouštějí změny v území, které by 
mohly jejich budoucí stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit; ve vymezené zasta-
vitelné ploše výroby a skladování – zemědělská výroba VZ Z4 se připouští realizace pouze 
takových staveb, které neznemožní budoucí stavbu vysokorychlostní tratě ve vymezeném 
koridoru územní rezervy dopravní infrastruktury – železniční R1.    

 

E.11.  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci  

     Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, 
nejsou v územním plánu vymezeny; z řešení územního plánu taková potřeba nevyplynula.  

 

E.12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie  

     V územním plánu nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změ-
nách v území podmíněno zpracováním územní studie; z řešení územního plánu tato potřeba 
nevyplynula.  

 

E.13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu  

     V územním plánu nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změ-
nách v území podmíněno vydáním regulačního plánu; z řešení územního plánu tato potřeba 
nevyplynula.  

 

E.14. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

    V územním plánu se stanovení pořadí změn v území nestanovuje, výstavba bude realizo-
vána podle zájmu investorů.   

 

E.15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

     Jako architektonicky a urbanisticky významná stavba se vymezuje kaple sv. Josefa a sv. 
Anny na návsi. Jde o jedinou stavební dominantu obce, situovanou v pohledově exponované 
poloze na návsi.     
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F.  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Stávající zástavba obce je kompaktní a neposkytuje možnosti k dostavbě ani k přestavbě. 
Veškeré zastavitelné plochy jsou tedy vymezeny mimo zastavěné území, avšak v přímé ná-
vaznosti na zastavěné území. Většina zastavitelných ploch je vymezena jako plochy smíšené 
obytné – venkovské SV a je určena prioritně pro novou obytnou výstavbu, i když podmínky 
pro využití ploch smíšených obytných – venkovských umožňují i výstavbu zařízení občanské-
ho vybavení, sportovních zařízení, případně i drobné výroby apod.  

     Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel. Potřebu bytů pro zajištění stagnace počtu 
obyvatel v řešeném území bude ovlivňovat: 

- Odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,25 – 0,35 % z výchozího počtu obydlených bytů 
ročně (celkem cca 4 – 5 % obydlených bytů); celkem je předpokládán odpad cca 5 obyd-
lených bytů v nejbližších 15 letech. 

- Neustálé zmenšování průměrné velikosti domácnosti (růst podílu jednočlenných domác-
ností důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.); uvedený proces vyvolává 
potřebu cca 10 nových bytů v nejbližších 15 letech. 

Celková potřeba nových bytů pro předpokládanou stagnaci počtu obyvatel je tedy cca 
15 bytů.    

Odhad reálné potřeby nových ploch pro obytnou výstavbu je v řešeném území ovlivněn 
následujícími faktory:  

• Vzhledem k tomu, že obec nikdy neměla územní plán, obytná výstavba v obci dlouhodobě 
stagnuje. V podstatě lze říci, že od založení obce v r. 1785 do dnešní doby, tj. za více než 
230 let, bylo v obci realizováno pouze asi 10 RD – viz vložený výřez z tzv. císařských otisků, 
které dokumentují stav z let 1824 – 1843 a srovnání se současným stavem; tak minimální 
rozsah výstavby je v kontextu Olomouckého kraje zcela unikátní.  
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• Vzhledem k blízkosti města Přerova však zde existuje značný zájem o novou obytnou vý-
stavbu, kterou dosud nebylo možné realizovat. 

• Zkušenost z realizace bytové výstavby potvrzuje, že to, zda nová výstavba bude na plo-
chách vymezených územním plánem realizována, závisí především na připravenosti a tržní 
dostupnosti pozemků (zda budou k prodeji nabídnuty), jejich ceně a na celkové ekono-
mické situaci (např. veřejné podpoře nové bytové výstavby apod.).   

• Z dlouhodobého hlediska je možné předpokládat jak růst hybnosti obyvatel (dojíždění 
za prací do vzdálenějších obcí) a zlepšení dopravní dostupnosti, tak i další růst preferencí 
kvalitního obytného prostředí, což zvedne zájem o bydlení v obci. 
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• Problematickým odhadem potřeby nových ploch u malých obcí, kde může docházet 
k výkyvům v souvislosti s případným zájmem větších investorů; obecně platí, že s velikostí 
obce (populace) spolehlivost prognóz stoupá.  

     Z uvedených důvodů jsou plochy pro novou obytnou výstavbu vymezeny s určitou ploš-
nou rezervou – nad demograficky vypočtenou potřebu výstavby nových bytů pro zajištění 
stagnace počtu obyvatel; z výše uvedených důvodů nelze vyloučit i nárůst počtu obyvatel.   

        Zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské jsou vymezeny v lokalitách: 

- Panská (plochy Z5 a Z6) – jde o hlavní rozvojové plochy v obci, jejich celková kapacita je 
cca 16 RD.  

- Za Rybníkem (plocha Z8) – plocha je vymezena na severním okraji stávající zástavby, 
zčásti uvnitř zastavěného území; její kapacita je cca 5 RD. Je vymezena u stávající místní 
komunikace. 

- K Brodku (plocha Z9) – plocha je vymezena na severním okraji stávající zástavby, zčásti 
uvnitř zastavěného území; její kapacita je cca 4 RD. Je vymezena u stávající místní komu-
nikace. 

- K Brodku (plocha Z9) – jde o specifickou plochu – pozemek zahrady se stávajícím zahrad-
ním domkem, který je využíván k trvalému bydlení, má popisné číslo, ale není zanesen do 
katastru nemovitostí; podmínkou pro zanesení stavby do katastru je vymezení plochy 
v územním plánu jako plochy pro bydlení; nejde zde tedy o záměr nové výstavby. 

- Jih (plocha Z10) – plocha je vymezena na jižním okraji zastavěného území; její kapacita je 
cca 2 RD. Je vymezena u stávající místní komunikace. 

- Za Humny (plocha Z11) – plocha je vymezena na západním okraji zastavěného území, 
u stávající komunikace, v dosahu vybudovaných sítí technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, STL plynovod), na které ji lze napojit přípojkami. Její kapacita je 1 RD. 

     Celková kapacita vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských SV 
je cca 28 rodinných domů. Důvodem pro vymezení uvedeného rozsahu zastavitelných ploch 
je především skutečnost, že zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj 
obytné výstavby je jedním z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci 
počtu obyvatel a tím k posílení sociodemografického pilíře. 

V souvislosti s vymezenými zastavitelnými plochami smíšenými obytnými – venkovskými 
v lokalitě Panská je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství Z7 pro výstavbu 
místních komunikací pro zajištění dopravní obsluhy; realizace místní komunikace je pro no-
vou obytnou výstavbu v této lokalitě podmiňující. 

Další zastavitelná plocha veřejných prostranství je vymezena pro vybudování samostatné 
cyklostezky podél silnice III/43515 mezi Císařovem a Citovem (plocha Z1); důvodem je potře-
ba zajištění bezpečnosti cyklistů. 

Zastavitelné plochy Z2 a Z3 jsou vymezeny pro založení ploch veřejných prostranství – ve-
řejné zeleně ZV, mezi silnicí III/43515 a areálem zemědělské farmy; jde o plochy, které od-
cloní zemědělský areál od komunikace. 

Zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělské výroby VZ (plocha Z4) je vymezena 
pro rozšíření stávající zemědělské farmy, pro výstavbu nového kravína, v souladu s převažují-
cí zemědělskou funkcí území obce. 
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G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ                                         
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

     Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půd-
ního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení 
tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Spo-
lečným metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.  

Použité podklady: 
- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů  

ÚAP a Katastru nemovitostí 
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 

březen 2018 

 Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských 
pozemků s určením BPEJ. První číslo kódu BPEJ označuje klimatický region. Řešené území 
náleží do klimatického regionu 3 – T3 – teplý, mírně vlhký. Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) 
označuje hlavní půdní jednotku – HPJ. V řešeném území se vyskytují následující HPJ (podle 
vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteris-
tika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci): 

58 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry 
po odvodnění příznivé; II. třída ochrany. 

59 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové po-
měry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu; III. třída ochrany. 

Půdy v I., IV. ani V. třídě ochrany nejsou v řešeném území zastoupeny.  

Celkový předpokládaný zábor půdy je 6,10 ha, z toho je 5,82 ha zemědělských pozemků. 

Zábor půdy podle funkčního členění ploch                                                              

 funkční členění 
zábor půdy   
celkem (ha) 

z toho zemědělských 
pozemků (ha) 

 Zastavitelné plochy 

SV Plochy smíšené obytné – venkovské 4,25 4,12 

PV Plochy veřejných prostranství  0,58 0,45 

ZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 0,19 0,19 

VZ Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 0,61 0,61 

Zastavitelné plochy celkem 6,10 5,82 

     V územním plánu je dále vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční DK1, 
pro výstavbu tzv. Dluhonického přesmyku. Zábor zemědělských pozemků pro stavbu Dluho-
nického přesmyku není proveden v celém vymezeném koridoru DK1, ale pouze 
v předpokládaném rozsahu záboru pro vlastní stavbu trati. Je navržen zábor pruhu pozemků 
podél stávající železniční trati č. 270 v šířce 5 m a délce cca 700 m a následně, po odklonu 
trasy přesmyku mimo stávající železniční trať, zábor pruhu pozemků v šířce 10 m a délce 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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cca 190 m. Celkově vyvolá záměr výstavby Dluhonického přesmyku (stavby jednokolejné 
železniční trati) zábor 0,45 ha orné půdy II. třídě ochrany. 

    Plochy přestavby ani plochy změn v krajině (kromě ploch pro ÚSES) se nevymezují, odvod-
něné pozemky se na území obce Císařov nevyskytují.  

 
Zábor půdy pro územní systém ekologické stability 

Do grafické přílohy jsou plochy územního systému ekologické stability připojeny jen orien-
tačně; dle metodického doporučení se zábor půdy pro ÚSES nevyhodnocuje.  

Převážná část ploch potřebných pro územní systém ekologické stability je vymezena jako 
nefunkční, chybějící – jako plochy změn v krajině, převážně na orné půdě. Podrobný popis 
ÚSES je obsahem kapitoly E.5.3. Vymezení územního systému ekologické stability.  
 
Posouzení záboru zemědělských pozemků 

Zemědělské pozemky v řešeném území jsou pouze ve II. a III. třídě ochrany, ostatní třídy 
ochrany se na území obce nevyskytují. Pozemky ve III. třídě ochrany jsou ovšem situovány 
v té části území obce, která leží ve stanoveném záplavovém území. Pozemky ve III. třídě 
ochrany, které by navazovaly na zastavěné území a které by bylo možno využít pro novou 
výstavbu, se tak v řešeném území prakticky nevyskytují, takže v podstatě veškeré zastavitel-
né plochy musely být vymezeny na pozemcích ve II. třídě ochrany – je to jediná možnost roz-
voje obce. Zábor zemědělských pozemků ve II. třídě ochrany představuje celkem 5,16 ha, 
tj. 88,7 % z celkového záboru zemědělských pozemků. 

Většinu ploch navržených k záboru představují plochy smíšené obytné – venkovské SV – 
plochy č. Z5, Z6, Z8, Z9, Z10 a Z11 – celkem 4,12 ha zemědělských pozemků, z toho je 3,12 ha 
orné půdy, 0,75 ha zahrad a 0,25 ha trvalých travních porostů; 3,53 ha je ve II. třídě ochrany, 
0,59 ha ve III. třídě ochrany. 

     Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá potřebu bytů pro zajiště-
ní stagnace počtu obyvatel v rozsahu cca 15 bytů. V obci je však pociťován značný zájem 
o novou obytnou výstavbu; ten vychází jednak ze skutečnosti, že obec Císařov leží 
v atraktivní poloze v blízkosti města Přerova, jednak ze skutečnosti, že obytná výstavba 
v obci dlouhodobě stagnuje a zájem o novou výstavbu nebylo možno uspokojit – důvodem 
pro stagnaci obytné výstavby je to, že obec dosud nemá územní plán a novou výstavbu mimo 
intravilán z r. 1966 tedy nebylo možno povolit. Ze srovnání současného stavu zástavby v obci 
a historických map z let 1824 – 1843 vyplývá, že od založení obce v r. 1785 do dnešní doby, 
tj. za více než 230 let, bylo v obci realizováno pouze asi 10 RD; tak minimální rozsah výstavby 
je v kontextu Olomouckého kraje zcela unikátní. Z těchto důvodů se dá předpokládat poně-
kud větší rozsah nové výstavby, než je potřeba vypočtená pro stagnaci počtu obyvatel.  

Zábor zemědělských pozemků pro jednotlivé plochy je následující: 
- Z5 – 1,29 ha zemědělských pozemků, z toho je 0,75 ha orné půdy, 0,29 ha zahrad a 0,25 

ha trvalých travních porostů, vše ve II. třídě ochrany 
- Z6 – 0,55 ha orné půdy, vše ve II. třídě ochrany 
- Z8 – 0,81 ha zemědělských pozemků, z toho je 0,62 ha orné půdy a 0,19 ha zahrad, vše 

ve II. třídě ochrany 
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- Z9 – 0,83 ha zemědělských pozemků, z toho je 0,56 ha orné půdy a 0,27 ha zahrad, vše 
ve II. třídě ochrany 

- Z10 – 0,49 ha orné půdy, vše ve III. třídě ochrany 
- Z11 – 0,15 ha orné půdy, z toho je 0,05 ha ve II. třídě ochrany, 0,10 ha ve III. třídě ochra-

ny. 

V souvislosti s navrženou obytnou výstavbou v lokalitě Panská se vymezuje zastavitelná 
plocha veřejných prostranství pro vybudování místních komunikací (plocha veřejných pro-
stranství PV Z7); tato plocha přímo souvisí s výše uvedenými plochami smíšenými obytnými – 
venkovskými – výstavba na vymezených zastavitelných plochách Z5 a Z6 je výstavbou komu-
nikace podmíněna; jde o veřejně prospěšnou stavbu. Zábor půdy pro plochu Z7 činí 0,23 ha 
zemědělských pozemků, z toho je 0,21 ha orné půdy, 0,01 ha zahrad a 0,01 ha trvalých trav-
ních porostů, vše ve II. třídě ochrany. 

Pro vybudování samostatné cyklostezky podél silnice III/43515 je vymezena zastavitelná 
plocha veřejných prostranství Z1; důvodem je zajištění bezpečnosti cyklistů – jde o veřejně 
prospěšnou stavbu. Zábor půdy pro navrženou cyklostezku  činí 0,22 ha orné půdy, z toho je 
0,15 ha ve II. třídě ochrany, 0,07 ha ve III. třídě ochrany. 

Plochy mezi stávajícím areálem zemědělské farmy a plochou pro jeho rozšíření a mezi sil-
nicí III/43515 jsou vymezeny jako zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 
ZV – plochy Z2 a Z3; jde zčásti o zbytkové, zemědělsky nevyužitelné plochy. Celkový zábor 
půdy pro tyto dvě plochy činí 0,19 ha orné půdy ve II. třídě ochrany. 

Pro rozšíření stávající zemědělské farmy je vymezena zastavitelná plocha výroby a sklado-
vání – zemědělská výroba VZ – plocha Z4; je určena pro stavbu nového kravína, v souladu 
s prvořadou zemědělskou funkcí obce. Zábor půdy pro tuto plochu činí 0,61 ha orné půdy 
ve II. třídě ochrany. 

Záměr výstavby tzv. Dluhonického přesmyku (stavby železniční trati) ve vymezeném kori-
doru DK1 vyvolává zábor 0,45 ha orné půdy ve II. třídě ochrany; jde o záměr nadmístního 
významu. 

     Vymezením zastavitelných ploch nedochází k žádnému zásahu do sítě zemědělských úče-
lových komunikací.   

 
Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se nenavrhuje, výstavba ve vymezených za-
stavitelných plochách nebude mít vliv na okolní lesní porosty – na území obce je pouze jeden 
lesní pozemek, o rozloze 0,85 ha; leží na okraji řešeného území, zcela mimo rozvojové plo-
chy. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond   

číslo 
plochy 

způsob 
využití 
plochy 

celko-
vý 

zábor 
plochy 

(ha) 

neze-
měděl-

ské 
pozem-
ky (ha) 

lesní 
po-

zem-
ky 

(ha) 

ZPF 
celkem 

zábor ZPF podle             
jednotlivých kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
od-

vod-
nění       
(ha)   

orná 
půda 

za-
hrady 

TTP I. II. III. IV. V. 

zastavitelné plochy  
Z5 SV 1,42 0,13   1,29 0,75       0,75         
              0,29     0,29         
                0,25   0,25         

Z6 SV 0,55     0,55 0,55       0,55         

Z8 SV 0,81     0,81 0,62       0,62         

              0,19     0,19         

Z9 SV 0,83     0,83 0,56       0,56         
              0,27     0,27         

Z10 SV 0,49     0,49 0,49         0,49       

Z11 SV 0,15     0,15 0,15       0,05 0,10       

Celkem SV 4,25 0,13 0,00 4,12 3,12 0,75 0,25 0,00 3,53 0,59 0,00 0,00 0,00 

Z1 PV 0,22     0,22 0,22       0,15 0,07       

Z7 PV 0,36 0,13   0,23 0,21       0,21         

              0,01     0,01         
                0,01   0,01         

Celkem PV 0,58 0,13 0,00 0,45 0,43 0,01 0,01 0,00 0,38 0,07 0,00 0,00 0,00 

Z2 ZV 0,14     0,14 0,14       0,14         

Z3 ZV 0,05     0,05 0,05       0,05         

Celkem ZV 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z4 VZ 0,61     0,61 0,61       0,61         

Celkem VZ 0,61 0,00 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. 
plochy 

5,63 0,26 0,00 5,37 4,35 0,76 0,26 0,00 4,71 0,66 0,00 0,00 0,00 

koridor DK1 0,47 0,02 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 6,10 0,28 0,00 5,82 4,80 0,76 0,26 0,00 5,16 0,66 0,00 0,00 0,00 

 

 

H. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU CÍSAŘOV S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

H.1.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s politikou územního rozvoje 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), 
schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, určuje strategii a podmínky pro na-
plňování úkolů územního plánování a stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně pláno-
vací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvy-
šovat jejich přínosy a minimalizovat jejich negativní dopady. 
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2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou v Územním plánu Císařov naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina 
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyvá-
ženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní 
a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 
zásahů. 

Územní plán Císařov respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní hodnoty 
území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i charakter ote-
vřené kulturní zemědělské krajiny. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funk-
cí krajiny. 

Územní plán respektuje převládající zemědělskou funkci obce, stávající zemědělský are-
ál stabilizuje a navrhuje jeho rozšíření. Zábor zemědělské půdy pro rozvojové záměry 
v územním plánu představuje celkem 5,82 ha zemědělských pozemků, převážně orné 
půdy; vzhledem k tomu, že zástavba obce je obklopena intenzivně obhospodařovanou 
zemědělskou půdou, nelze se záborům zemědělské půdy vyhnout. Ekologické funkce 
krajiny nejsou návrhem rozvoje obce narušeny, naopak se doplňují chybějící (nefunkční) 
části ÚSES.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mecha-
nizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat 
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 
nebo snížení její úrovně. 

Tato problematika se obce Císařov netýká, k prostorově sociální segregaci zde nedo-
chází.  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná jedno-
stranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj obytné vý-
stavby včetně související dopravní a technické infrastruktury a na rozvoj zemědělské vý-
roby.  
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(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Územní plán řeší koncepci rozvoje území na principu integrovaného rozvoje území 
a navrhuje vyvážený rozvoj všech funkčních složek v území na základě komplexního 
a objektivního posouzení všech zájmů v území.  

 (17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Obec Císařov je obcí s výraznou zemědělskou a obytnou funkcí; podmínky pro vznik no-
vých pracovních příležitostí jsou vytvořeny vymezením ploch pro rozšíření zemědělského 
areálu. Vzhledem k velmi malé velikosti obce se zde však s významnějším nárůstem 
pracovních míst počítat nedá; většina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí do zaměst-
nání do blízkého Přerova a okolních obcí.  

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-
schopnost.  

Partnerství mezi obcí Císařov a blízkým městem Přerov spočívá především 
ve skutečnosti, že město Přerov poskytuje obci Císařov nabídku pracovních příležitostí 
a širokou škálu zařízení občanského vybavení – tato skutečnost zůstává zachována.  

 (19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brown-
fields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využí-
vat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřej-
ných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 
pro udržitelný rozvoj území. 

Plochy brownfields se na území obce Císařov nevyskytují, stejně jako se zde nevyskytují 
plochy vhodné k přestavbě, revitalizaci nebo sanaci. Ochrana nezastavěného území by-
la jednou z priorit při zpracování územního plánu – zábor zemědělské půdy je omezen 
na nezbytně nutný rozsah pro zajištění podmínek pro rozvoj obytné a výrobní funkce 
obce a pro záměry nadmístního významu, přebírané ze Zásad územního rozvoje Olo-
mouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 (Dluhonický přesmyk); cel-
kový zábor zemědělských pozemků činí pouze 5,82 ha, lesní pozemky nejsou zabírány 
vůbec. Stávající plochy veřejné zeleně jsou zachovány a doplněny nově navrženými plo-
chami. 

 (20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opat-
ření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit sousta-
vy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přiro-
zené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního 
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fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologic-
kých funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charak-
teru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití pří-
rodních zdrojů. 

V územním plánu nejsou navrženy žádné záměry, které by mohly ovlivnit charakter kra-
jiny. Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou maximálně respektovány, plochy stávající 
(velmi sporadické) krajinné zeleně jsou začleněny do územního systému ekologické sta-
bility; zábor zemědělské půdy pro nové záměry byl omezen na nezbytný rozsah potřeb-
ný k zajištění udržitelného rozvoje obce.    

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem 
na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

V územním plánu nejsou navrženy žádné trasy dopravní nebo technické infrastruktury, 
které by mohly zhoršit migrační propustnost krajiny ani žádné zastavitelné plochy, které 
by směřovaly ke srůstání sídel. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je za-
chování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

Obec Císařov neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, vymeze-
né PÚR ČR, na jejímž území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností. 
V územním plánu jsou stávající plochy veřejně přístupné zeleně zachovány a doplněny 
nově navrženými plochami, do jediného lesního porostu na území obce se nezasahuje, 
prostupnost krajiny není územním plánem omezena. 

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, tu-
ristickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pě-
ší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Území obce Císařov nepatří mezi území s větším významem pro rekreaci. Územím obce 
prochází jedna značená cyklotrasa, která je vedena po silnici III/43515; v územním plá-
nu se navrhuje přeložení části trasy mimo silnici a doplnění nové cyklotrasy směrem 
na Brodek u Přerova. Dále je navržena samostatná cyklostezka podél silnice III/43515 
směrem na Citov.  

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
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rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní želez-
niční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu pů-
sobení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

V územním plánu je vymezen koridor pro realizaci tzv. Dluhonického přesmyku – stavby 
mimoúrovňového křížení železniční trati č. 270, která odstraní dopravní problémy dosa-
vadního úrovňového křížení vlaků na olomouckém zhlaví dopravny Dluhonice. Jde 
o mimoúrovňové křížení, které prostupnost krajiny neomezí. Dále jsou v územním plánu 
vymezeny územní rezervy pro vybudování vysokorychlostní tratě a pro výstavbu prů-
plavního spojení Dunaj – Odra – Labe; tyto územní rezervy jsou přebírány ze Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Plochy pro novou obytnou vý-
stavbu jsou od vymezeného koridoru i od vymezených územních rezerv dostatečně 
vzdáleny. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti oby-
vatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklis-
tickou).  

Obec Císařov je dobře dopravně dostupná, nové silnice se na jejím území nenavrhují. 
Pro zastavitelné plochy vymezené v lokalitě Panská, se navrhují nové místní komunika-
ce. Pro zlepšení podmínek železniční dopravy je v územním plánu vymezen koridor 
pro realizaci tzv. Dluhonického přesmyku, pro rozvoj cyklistické dopravy se navrhují no-
vé cyklotrasy a samostatná cyklostezka. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu vý-
znamnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydle-
ní. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

Území obce Císařov patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, zdroje znečištění 
ovzduší však nejsou umístěny na území obce, jsou jimi velké zdroje v okolí, zejména 
v Přerově – snížení negativních vlivů z těchto zdrojů tedy nelze řešit územním plánem 
Císařova. Zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské, vymezené v územním plánu 
v lokalitě Panská, nejsou od výrobního areálu příliš vzdáleny, vzhledem ke stanovenému 
záplavovému území však jde v podstatě o jedinou možnost rozvoje obytné výstavby. 
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 (25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch po-
třebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymeze-
ní území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přiroze-
né retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Téměř celé území obce leží ve stanoveném záplavovém území řeky Bečvy, jižní část k.ú. 
leží v aktivní zóně. Konkrétní protipovodňová opatření se na území obce nenavrhují, 
protipovodňová ochrana obce bude zajištěna v rámci komplexní protipovodňové ochra-
ny celé oblasti Pobečví. Na jižní hranici obce je vybudován protipovodňový val, který zů-
stane zachován. Obec není ohrožena sesuvy, jde o zcela rovinaté území. K ochraně proti 
větrné erozi přispěje realizace chybějících částí ÚSES, včetně interakčních prvků. Přiro-
zená retence srážkových vod v zástavbě je zajištěna stanovením nízkého koeficientu za-
stavění pozemků, který umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

V záplavovém území jsou vymezeny zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z9, 
Z10, část plochy Z8 a okraj plochy Z6 a část zastavitelné plochy veřejných prostranství 
Z1, určené pro stavbu cyklostezky. Vzhledem k tomu, že téměř celé území obce, včetně 
podstatné části zastavěného území, leží v záplavovém území a rozvoj zbývající části, 
která v záplavovém území neleží, je blokován záměrem výstavby vysokorychlostní trati 
(VRT), není v podstatě mimo záplavové území rozvoj obce možný.  

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými re-
gionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 
obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v ob-
lastech se specifickými geografickými podmínkami.  

 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou 
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, s ohledem na její 
účelné využívání. Obec Císařov není regionálním centrem v území, dopravní dostupnost 
obce není třeba zlepšovat. 
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(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-
vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-
řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-
frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s poža-
davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-
stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosa-
žitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhod-
né sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době za-
jišťuje pouze doprava autobusová, návaznost na železniční dopravu je v sousední 
Rokytnici u Přerova. Pěší trasy na území obce nejsou vyznačeny a ani se nenavrhují. 
Stávající cyklotrasu, vedenou po silnici III/43515, je navrženo zčásti přeložit do nové 
trasy, dále se navrhuje nová cyklotrasa směrem na Brodek u Přerova a samostatná cyk-
lostezka, vedená podél silnice III/43515 do Citova.  

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti                          
i v budoucnosti. 

Dodávka pitné vody je zajištěna ze skupinového vodovodu Přerov v dostatečné kvalitě 
i kapacitě, která bez problémů umožní i napojení vymezených zastavitelných ploch. Ka-
nalizace je vybudována, odpadní vody jsou odváděny na ČOV v Henčlově; pro vymezené 
zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské se navrhuje rozšíření kanalizace. 

 (31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce Císařov 
nepočítá.  

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-
něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdra-
vé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Tato problematika se území obce Císařov netýká. 
 

3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Císařov není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 
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4. Specifické oblasti      

     Území obce Císařov není součástí žádné specifické oblasti. 
 
5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Územím obce Císařov prochází koridor vysokorychlostní železniční dopravy VR1. Jeho vy-
mezení, důvody vymezení a úkoly pro územní plánování jsou stanoveny v bodě: 

(83) VR1  

Vymezení: 
(Dresden–) hranice SRN/ČR–Lovosice/Litoměřice–Praha, Plzeň–Praha, Brno–Vranovice–
Břeclav–hranice ČR, Praha–Brno, Brno–(Přerov)–Ostrava–hranice ČR/Polsko. 

Důvody vymezení:  
Chránit na území ČR navržené koridory vysokorychlostní dopravy v návaznosti na obdobné 
koridory v zahraničí.  

Úkoly pro územní plánování:  
Prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle výsledků prověření za-
jistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv, případně vyme-
zením koridorů pro úseky (Dresden–) hranice SRN/ČR–Lovosice/Litoměřice–Praha, Plzeň–
Praha, Praha–Brno, Brno–(Přerov)–Ostrava–hranice ČR/Polsko, Brno–Vranovice–Břeclav–
hranice ČR.  

V územním plánu je pro výstavbu vysokorychlostní trati vymezen koridor územní rezervy do-
pravní infrastruktury – železniční DZ R1. 
 
6. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Císařov nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické 
infrastruktury. 
 
7. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

Pro území obce Císařov žádné další úkoly nejsou stanoveny. 
 
     Územní plán Císařov je v souladu se strategií a základními podmínkami pro naplňování 
úkolů územního plánování i s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udr-
žitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizace č. 1. 

 

H.2.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Císařov s územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem   

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011 
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a ve znění Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dále jen ZÚR OK). 

V ZÚR OK jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného roz-
voje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí 
vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny nadmístní rozvojové oblasti, nad-
místní rozvojové osy a specifické oblasti nadmístního významu, jsou upřesněny územní pod-
mínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, 
jsou vymezeny cílové charakteristiky krajiny, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezena asanační 
území, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a jsou vymezeny plochy a kori-
dory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejich využití územní studií, 
případně pořízením a vydáním regulačního plánu.  
 
A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území     

     Priority územního plánování na území Olomouckého kraje se stanovují s cílem vytvořit 
vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. V souladu s charakterem území kraje 
jsou v ZÚR OK zohledněny republikové a krajské priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje vyjádřené v dokumentech Politika územního rozvoje ČR, Strategie udr-
žitelného rozvoje ČR a v rozvojových dokumentech pořízených Olomouckým krajem. ZÚR OK 
vymezují následující cíle a souběžně navrhují podmínky pro hledání řešení k jejich naplnění: 
 2.1. stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením zejména na:  

2.1.1. urbanistickou koncepci (vymezení rozvojových oblastí a os, specifických oblastí 
a stanovení podmínek pro provádění změn v území);  

  2.1.2. koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury; 
  2.1.3. koncepci ochrany přírodních zdrojů;  
  2.1.4. koncepci systému ekologické stability, při respektování přírodních a kulturních 
     hodnot v území;  
 2.2. konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území;  

 2.3. promítnout do řešení území strategické cíle vyplývající zejména z Politiky územního    
rozvoje ČR, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a dalších rozvojových 
dokumentů včetně dokumentů přijatých EU.  

3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel jsou v Územním plánu Císařov splněny 
takto: 
3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje – 
splněno, územní plán zachovává stabilní postavení obce v polycentrické struktuře  
3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu 
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obsluž-
nosti území – splněno, v územním plánu jsou vymezeny plochy veřejných prostranství 
pro vybudování nových místních komunikací a pro vybudování cyklostezky a je vymezen  
koridor dopravní infrastruktury – železniční pro vybudování tzv. Dluhonického přesmyku 
3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel úze-
mí, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývajících 
z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování) – splněno, zasta-
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vitelné plochy smíšené obytné – venkovské, vymezené v územním plánu, přispějí k posílení 
sociální soudržnosti obyvatel a nevedou k územní segregaci obyvatel   
3.2.4. věnovat maximální pozornost lokalizaci území se zvýšenou mírou nezaměstnanosti 
a negativních sociálně ekonomických jevů, zejména velkých sídlišť, která vytvářejí ohrože-
ní soudržnosti společenství obyvatel území. Tato území navrhovat k řešení v rámci systé-
mu regionálního, komunitního a jiných forem podpory (např. programů regenerace síd-
lišť) – netýká se území obce Císařov, žádná sídliště v obci nejsou; ohrožení soudržnosti spo-
lečenství obyvatel území v obci nehrozí; jde o malou obec, se silnou soudržností obyvatel 
(platí obecně na území Hané).  

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje jsou v Územním plánu Císařov splněny takto:  
4.7.2. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:  

4.7.2.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;  
4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruk-
tury;   
4.7.2.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území;  

V Územním plánu Císařov je vymezena plocha pro rozšíření zemědělské farmy; jde o plo-
chu lokálního významu, bez vazby na nadřazený systém dopravní a technické infrastruktu-
ry; vymezená zastavitelná plocha není ve střetu s požadavky ochrany přírodních ani kul-
turních hodnot území, avšak zasahuje do koridoru územní rezervy pro vybudování vysoko-
rychlostní tratě (VRT). V podmínkách pro využití této plochy je proto stanoveno, že se zde 
připouští realizace pouze takových staveb a zařízení, které podstatně neztíží nebo nezne-
možní budoucí stavbu vysokorychlostní tratě ve vymezeném koridoru územní rezervy do-
pravní infrastruktury – železniční R1.    
4.7.3. vymezit koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se ZÚR OK 
a upřesnit jejich polohu při zohlednění environmentálních limitů území. 
V Územním plánu Císařov je vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční DK1 
pro vybudování Dluhonického přesmyku – jde o novostavbu jednokolejné spojky Brodek 
u Přerova – Dluhonice, která se navrhuje v rámci modernizace železničního uzlu Přerov 
(Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba). Záměr je obsažen v projednávané Aktualizaci 2a Zá-
sad územního rozvoje Olomouckého kraje jako veřejně prospěšná stavba D64.  

5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí jsou v Územním plánu Císařov splněny takto:  
5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví – splněno, viz kap. D.2.3   
5.2. při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respekto-
vat vyloučení negativního vlivu na území EVL a PO – splněno, vliv na území EVL a PO byl 
vyloučen již při projednání zadání územního plánu; na území obce ani v jejím blízkém okolí 
se území EVL ani PO nenacházejí   
5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority 
a zásady pro změny území:  

5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:   
5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro mi-
nimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy 
bydlení – část vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – venkov-
ských je vymezena poměrně nedaleko od areálu zemědělské farmy, jde však 
v podstatě o jedinou možnost územního rozvoje obce, jejíž území leží z velké čás-
ti ve stanoveném záplavovém území; pro snížení negativních vlivů zemědělského 
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areálu na obytnou zástavbu je podél severní hranice areálu navržena výsadba 
zeleně, která areál od rozvojových ploch odcloní  
5.4.1.2. v lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů (chápe se, že umístě-
ním nedojde ke střetu např. s chráněnými částmi přírody, zejména CHKO, 
MZCHÚ, přírodními parky, oblastmi NATURA 2000 a nadregionálními a regio-
nálními skladebnými prvky ÚSES a ochranou krajinného rázu, ZPF I. a II. tř. 
ochrany), podporovat využívání větrné a vodní energie a netradičních zdrojů 
energie (např. biomasa, sluneční energie, tepelná čerpadla aj.), a to zejména 
v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší – vzhledem k tomu, že 
převážnou část území obce představují půdy ve II. třídě ochrany, nejsou plochy 
pro netradiční zdroje energie vymezeny  
5.4.1.3. podporovat rozšíření plynofikace, budování skupinových VTL, případně 
i STL pro více obcí – splněno, v územním plánu je navrženo rozšíření plynofikace 
pro převážnou část vymezených zastavitelných ploch  
5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových, zvláště velkých zdrojů zne-
čišťování ovzduší v CHKO, MZCHÚ a přírodních parcích, evropských významných 
lokalitách, ptačích oblastech a v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin 
v ovzduší, v těchto oblastech připouštět rozšíření (navýšení výkonu či výroby) 
stávajících velkých zdrojů znečišťování ovzduší jen za podmínky zachování 
či snížení současných povolených emisí (pro které je oblast se zhoršenou kvali-
tou ovzduší vyhlášena) pro tyto zdroje – v územním plánu nejsou vymezeny plo-
chy pro žádné zdroje znečištění ovzduší  
5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné, 
centrální vytápění – v obci Císařov je tento požadavek bezpředmětný   
5.4.1.7. upřesnit vymezení koridorů pro přeložení vysoce zatížených silničních 
tahů mimo zastavěná a zastavitelná území obcí jako opatření pro snížení rizika 
překračování koncentrace přízemního ozónu a oxidů dusíku a omezení emisí 
mobilních zdrojů znečisťování ovzduší – netýká se území obce Císařov, zde se 
s přeložkami silnic neuvažuje   
5.4.1.8. podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy 
proti větrné erozi –  v územním plánu jsou vymezeny plochy pro založení chybě-
jících prvků ÚSES – lokálních biokoridorů, lokálního biocentra a interakčních prv-
ků, které sníží ohrožení území větrnou erozí; provádění pozemkových úprav nel-
ze územním plánem ovlivnit.  

5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod:   
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody 
a nakládání s městskými odpadními vodami – splněno, v územním plánu je 
pro všechny vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské navrže-
no rozšíření vodovodu a kanalizace, s výjimkou plochy Z11, která je v dosahu 
stávajících sítí   
5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat 
zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčištěné vody 
vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí 
v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných pásmech přírodních 
léčivých zdrojů – splněno, v obci je vybudována splašková kanalizace, která od-
vádí odpadní vody na ČOV Henčlov  
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5.4.2.3. postupně odkanalizovat a zajistit výstavbu komunálních ČOV u obcí 
s počtem obyvatel nad 2000 tak, aby byly naplněny požadavky platné legislativy 
– splněno, v obci je vybudována splašková kanalizace, zakončená na ČOV 
Henčlov  
5.4.2.4. při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných dom-
ků vyžadovat v místech, která nejsou napojena na obecní nebo městskou ČOV, 
čištění splaškových vod v malé domovní čistírně. Výjimečně řešit odvádění od-
padních vod do jímek s jejich následným odvozem na ČOV, a to pouze u rozvol-
něné zástavby ve velkých vzdálenostech od nejbližší ČOV – splněno, pro všechny 
vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské s výjimkou plochy 
Z11 se navrhuje rozšíření kanalizace; plochu Z11 lze napojit na stávající kanali-
zaci přípojkou    
5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních toků. Prověřit vhodnost a případ-
ně zajistit možnost znovu napojení ramen na vodní tok zejména u řek Moravy 
a Bečvy. V místech, kde je vhodná koncepční revitalizace, obnovovat tůně 
a mokřady a vytvářet podmínky pro rozšiřování lužních lesů a trvalých travních 
porostů podél vodotečí. Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků 
za účelem zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, zlepšování podmínek 
pro samočištění vod, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšo-
vání zásob poříčních podzemních vod, obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy 
migrační prostupnosti toků pro vodní organismy, tlumení velkých vod rozlivem 
v nivách vodních toků – netýká se obce Císařov, územím obce v podstatě nepro-
tékají žádné vodní toky  
5.4.2.6. těžbu nerostných surovin nepovažovat při jejich posuzování za prvotní 
nástroj k vytváření skladebných prvků ÚSES a k revitalizaci toků a vzniku mokřa-
dů; případné využití těžbou dotčeného území řešit na základě podrobnější do-
kumentace zpracované dle platných právních předpisů a zajistit tak plnohod-
notnou a ekostabilizační funkci území – v územním plánu se plochy pro těžbu 
nerostných surovin nevymezují, obecně je v plochách nezastavěného území 
těžba nerostných surovin stanovena jako nepřípustná  
5.4.2.7. z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody ve vodárenských rezervoárech 
vzniklých po těžbě štěrkopísků více podporovat jejich vodohospodářské využití 
– netýká se území obce Císařov   
5.4.2.8. neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako protipovodňových 
opatření nad rámec stávajících koncepčních materiálů, upřednostňovat a pod-
porovat zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména v záplavovém území pře-
vedením orné půdy na trvalé travní porosty nebo jiným obdobným zvýšením 
ekologické stability území. Podporovat výstavbu suchých retenčních prostorů. 
Konkrétní záměry na realizaci musí být prověřeny a posouzeny dle platných 
právních předpisů (EIA) v příslušných správních řízeních – v územním plánu se 
plochy pro budování vodních nádrží nevymezují     
5.4.2.9. urychleně dokončit sanaci významných ekologických zátěží, zejména 
těch, které ohrožují zdroje hromadného zásobování, nebo se nacházejí 
v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně významných akumulacích 
vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí. Důsledně trvat na postup-
né sanaci všech zjištěných a evidovaných ekologických zátěží – netýká se území 
obce Císařov  
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5.4.2.10. návrh nových ploch pro umístění nových průmyslových podniků 
v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně významných akumulacích 
vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí, povolovat dle platných 
právních předpisů – netýká se území obce Císařov; v územním plánu se plochy 
pro výstavbu průmyslových podniků nevymezují   
5.4.2.11. v oblasti Ramzovského nasunutí regulovat úroveň znečištění podzem-
ních a povrchových vod rozvíjejícím se turistickým ruchem zvláště v okolí 
Ramzovského sedla a Ostružné a významné investiční záměry individuálně po-
suzovat z hlediska ochrany a exploatace podzemních vod – netýká se území ob-
ce Císařov  
5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnění území k tomuto úče-
lu vhodná (např. v lokalitách po ukončené těžbě) a ověřená podrobnou doku-
mentaci – k zalesnění jsou určeny chybějící části ÚSES, pro zalesnění dalších po-
zemků nejsou v obci vhodné podmínky, zejména z důvodu ochrany zemědělské 
půdy; lokality po ukončené těžbě se zde nevyskytují  
5.4.2.13. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatňo-
vat preventivní ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější bezproblémovou využi-
telnost – na území obce Císařov se nevyskytují žádné zdroje podzemní nebo po-
vrchové vody, které by mohly být využitelné v širším měřítku.  

5.4.3.  Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:   
5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu 
chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru 
ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy 
na půdách horší kvality při respektování urbanistických principů a zásad – 
vzhledem k tomu, že převážnou většinu zemědělské půdy na území obce tvoří 
půdy ve II. třídě ochrany, nebylo možné se záboru těchto půd zcela vyhnout; zá-
bor však byl minimalizován na rozsah nezbytně nutný pro zajištění rozvoje obce  
5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před ne-
gativními jevy způsobenými přívalovými srážkami – ochranu půdy před vodní 
a větrnou erozí zajistí realizace vymezených, ale chybějících prvků ÚSES včetně 
interakčních prvků  
5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minimali-
zována až eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový potenciál zde-
vastovaných či nevyužívaných ploch – na území obce Císařov nejsou žádné staré 
ekologické zátěže   
5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství – nelze zajistit 
územním plánem   
5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklí-
něných do zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky obhospodařo-
vatelných) navracet jejich ekologické funkce – na území obce Císařov se takové 
pozemky nevyskytují.  

5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů:  
5.4.4.1. průběžně zlepšovat druhovou i věkovou skladbu lesů a prostorovou 
strukturu lesů s cílem blížit se postupně přírodě blízkému stavu; podporovat 
mimoprodukční funkce lesa – na území obce Císařov je pouze jeden lesní poze-
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mek, o výměře 0,85 ha; je začleněn do systému ÚSES a jeho funkce je především 
ekologická, nikoliv produkční  
5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kate-
gorií a v průběžném zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly 
k přírodě blízkému stavu – druhovou diverzifikaci dřevin ani prostorovou struk-
turu lesů nelze řešit územním plánem  
5.4.4.3. rozšiřovat na vybraných lokalitách rozlohy lužních lesů jako jedno z pro-
tierozních opatření a opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny – lokality, 
na nichž by bylo možné zakládat lužní lesy, se na území obce Císařov nevyskytují   
5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů – podpora mimoprodukčních 
funkcí jediného lesního pozemku, který se na území obce nachází, je zajištěna 
jeho zařazením do ÚSES.  

5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady:   
5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spa-
lovny nebezpečných odpadů – na území obce Císařov se nevymezují žádné plo-
chy pro zakládání skládek nebo spaloven odpadů   
5.4.5.2. nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování 
nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí, 
MZCHÚ, přírodních parcích – na území obce Císařov se plochy pro výstavbu zaří-
zení pro odstraňování nebezpečných odpadů nevymezují  
5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňo-
vání odpadů. Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro vyu-
žívání biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bio-
plynových stanic apod.), zařízení pro třídění komunálních odpadů a zdrojů 
k energetickému využití odpadů, které budou umisťovány v lokalitách pro tento 
účel vhodných. Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila 
zákonné požadavky a zajistila při stávajícím trendu produkce odpadů dostateč-
nou kapacitu pro odstraňování odpadů – na území obce Císařov nejsou žádná 
zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů; v územním plánu se nevyme-
zují plochy pro výstavbu těchto zařízení.  

5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu:   
5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, pod-
porovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentál-
ní i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční 
schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny – ochrana krajiny je 
v územním plánu důsledně zajištěna, vymezením ÚSES dojde k posílení ekostabi-
lizačních funkcí krajiny. V územním plánu je vymezen koridor dopravní in-
frastruktury – železniční pro stavbu tzv. Dluhonického přesmyku a koridory 
územních rezerv pro stavby vysokorychlostní tratě a stavbu průplavu Dunaj – 
Odra – Labe; všechny tyto liniové stavby jsou nadmístního významu a jsou pře-
vzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace  
5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených 
v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lo-
kálního ÚSES – na území obce Císařov nejsou vymezeny žádné skladebné části 
ÚSES nadmístního významu; lokální ÚSES je v územním plánu jednoznačně vy-
mezen  
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5.4.6.3. akceptovat stávající charakter ochrany prvků ÚSES, případně podpory 
jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě nerostných surovin, tak 
i při ukončování těžby a následné rekultivaci; posoudit důsledky pozitivního vý-
voje vzniku unikátních biotopů pro potřebnou biodiversitu a tvorbu ÚSES – ne-
týká se obce Císařov, na jejím území nejsou vymezeny ani stávající ani navržené 
plochy těžby nerostných surovin a těžba nerostných surovin je v nezastavěném 
území obecně stanovena jako nepřípustná 
5.4.6.4. vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR kraje a v navazujících územně 
plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem 
pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí 
být v maximální možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsa-
hu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích 
"Povolení k hornické činnosti" a "Plán dobývání" navržena rekultivační opatření 
k zajištění či obnovení funkce skladebného prvku ÚSES dle pokynů příslušného 
orgánu ochrany přírody – netýká se obce Císařov, na jejím území nejsou vyme-
zeny ani stávající ani navržené plochy těžby nerostů a těžba nerostných surovin 
je v nezastavěném území obecně stanovena jako nepřípustná 
5.4.6.5. především při budování liniových staveb – komunikací vyššího řádu 
dbát na zajištění prostupnosti krajiny v souvislosti s migrací zvěře – v územním 
plánu nejsou navrženy žádné liniové stavby – komunikace vyššího řádu.   

5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin  
5.4.7.1. respektovat nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních a vý-
znamných ložisek nevyhrazeného nerostu a prognózních zdrojů a nezatěžovat 
takto chráněné plochy jinými zákonnými limity území;  
5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložis-
kách a ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu s platnými právními předpi-
sy;   
5.4.7.3. hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponi-
bilní zásoby požadované kvality suroviny a životnosti zásob stávajících ložisek 
pro nezbytnou potřebu na klíčové investiční záměry v rámci Olomouckého kraje 
v souladu s principy udržitelného rozvoje kraje;  
5.4.7.4. územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prosto-
rách v souladu s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny. Těžbu orientovat 
do území ploch výhradních ložisek a významných ložisek nevyhrazených nerostů 
s nejnižšími střety, popřípadě s minimálními územními a ekologickými dopady;  
5.4.7.5. kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání 
a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v soula-
du s platnými právními předpisy podle průběžně aktualizované Krajské surovi-
nové politiky Olomouckého kraje, plnící funkci územně analytických podkladů;  
5.4.7.6. po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v souladu 
s charakterem daného území a v souladu s výrazem a měřítkem okolní krajiny;  

Na území obce Císařov nejsou v územním plánu vymezeny ani stávající ani navr-
žené plochy těžby nerostů a těžba nerostných surovin je v nezastavěném území 
obecně stanovena jako nepřípustná; s těžbou nevyhrazených nerostů – štěrko-
písků – se na území obce nepočítá ani do budoucna. 
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5.4.8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví 
pro snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor podporovat:  
5.4.8.1. přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, 
občanského vybavení a rekreace. U navrhovaných dopravních koridorů řešit 
ochranu před nepříznivými účinky zejména hluku v rámci zpracování územních 
plánů a podrobné dokumentace komplexně tj. souběžně navrhovat protihluko-
vá opatření (stavby protihlukových bariér, valy, pásy izolační zeleně, aj.), popř. 
navrhovat vhodné funkční využití ploch navazujících na dopravní koridory (plo-
chy pro umístění aktivit nenáročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zá-
těže – např. sklady, objekty výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí 
zvýšenou hladinou hluku aj.) při respektování urbanistických zásad a na základě 
projednání s dotčenými orgány) – územím obce Císařov významné dopravní ta-
hy neprocházejí; vymezený koridor pro stavbu tzv. Dluhonického přesmyku je 
od stávající i navržené obytné zástavby dostatečně vzdálen  
5.4.8.2. rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální – systém 
hromadné dopravy v obci je stabilizovaný a zůstává beze změny 

5.5. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje pro naplnění priorit v odstavci 3, 4, 5.1. 
až 5.4. vymezují tyto plochy a koridory nadmístního významu:  

5.5.1. pro zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje 
to jsou:  

5.5.1.1. strategické plochy kraje a plochy pro rozvoj podnikání v rámci vymeze-
ných rozvojových oblastí   
5.5.1.2. rozvojové oblasti a rozvojové osy    
5.5.1.3. specifické oblasti s nevyváženými podmínkami pro udržitelný rozvoj 
území  
5.5.1.4. plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu   
5.5.1.5. plochy a koridory pro technickou infrastrukturu  
5.5.1.6. plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověřit změny jejich využití 
územní studii jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití území   

Na území obce Císařov nejsou vymezeny strategické plochy kraje ani plochy pro rozvoj 
podnikání v rámci vymezených rozvojových oblastí, území obce není zahrnuto 
do upřesněných rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí vymezených 
v politice územního rozvoje, ani do nadmístních rozvojových oblastí nebo nadmístních 
rozvojových os. Územím obce prochází celostátní železniční trať č. 270, která je 
v územním plánu respektována; pro stavbu tzv. Dluhonického přesmyku (stavby že-
lezničního nadjezdu na této trati) je vymezen koridor dopravní infrastruktury – želez-
niční DK1. Trasy stávajících VTL plynovodů jsou respektovány, nové trasy ani koridory 
pro technickou infrastrukturu nadmístního významu se nenavrhují, plochy ani korido-
ry, ve kterých se ukládá prověřit změny jejich využití územní studii jako podmínky 
pro rozhodování o změnách ve využití území, se nevymezují. 

5.5.2. pro zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí:  
5.5.2.1. specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těžby nerostných surovin   
5.5.2.2. plochy pro návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny   
5.5.2.3. skupiny ložisek nerostných surovin (objekty)  
5.5.2.4. kulturní krajinné oblasti    
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Podle evidované Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a při-
pravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na území 
Olomouckého kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009) je převážná 
část území obce Císařov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné pro těžbu, za-
stavěné území obce a plochy vně zastavěného území do vzdálenosti 150 m od hranice 
zastavěného území je vyhodnoceno jako území nevhodné pro těžbu; v územním plánu 
se na území obce Císařov s těžbou štěrkopísků neuvažuje, plochy těžby nerostů se ne-
vymezují a těžba nerostů je v nezastavěném území stanovena jako nepřípustné využi-
tí. Prvky ÚSES nadmístního významu ani skupiny ložisek nerostných surovin nejsou 
v řešeném území vymezeny. Obec Císařov není součástí žádné kulturní krajinné oblas-
ti.  

5.5.3. pro zabezpečení ochrany obyvatel a obrany státu:  
5.5.3.1. plochy uvedené v odstavcích 92.7.1. (včetně vložených odstavců) 
a 92.7.2. (včetně vložených odstavců).   

Plochy pro zabezpečení ochrany obyvatel a obrany státu se v řešeném území nevysky-
tují.  

 

A.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které  
svým významem přesahují území více obcí 

ZÚR OK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které  svým 
významem přesahují území více obcí: 

6.1. rozvojovou oblast národního významu navazující na vymezení v Politice územního rozvo-
je ČR 2008 – OB8 Rozvojová oblast Olomouc a upřesněnou v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje pod označením RO 1 Olomouc  

6.2. další rozvojové oblasti vymezené ZÚR OK:  

    rozvojové oblasti nadregionálního významu:  
   6.2.1. RO 2 Šumperk-Zábřeh-Mohelnice   

   6.2.2. RO 3 Lipník nad Bečvou-Hranice  
   6.2.3. RO 6 Přerov  
   6.2.4. RO 7 Prostějov  

   rozvojové oblasti regionálního významu: 
   6.2.6. RO 5 Jeseník (Mikulovice)  

8.1. upřesnění rozvojové osy OS 10 (Katowice-) hranice Polsko/ČR – Ostrava – Lipník 
nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko (Bratislava), vymezené 
v Politice územního rozvoje ČR  

8.1.A. Upřesnění rozvojové osy OS 11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břec-
lav – hranice ČR/Rakousko, vymezené v Politice územního rozvoje ČR  

8.2. Upřesnění rozvojové osy OS 8 Hradec Králové / Pardubice – Moravská Třebová – Mohel-
nice – Olomouc – Přerov   
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8.3. ZÚR OK doplňují vymezení mezinárodních rozvojových os vyplývajících z řešení Politiky 
územního rozvoje ČR o:   

8.3.2. rozvojovou osu nadregionálního významu OR 1 Olomouc – Šternberk – hranice 
Olomouckého kraje  

8.3.3. rozvojovou osu nadregionálního významu OR 2 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk – 
Jeseník – Mikulovice – Polsko  

8.3.4. OR 3 Hranice – Valašské Meziříčí – Vsetín   

Území obce Císařov není součástí žádné z vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os 
vymezených v Politice územního rozvoje ČR ani oblastí se zvýšenými požadavky na změny 
v území, které  svým významem přesahují území více obcí. 

 

A.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje  
a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 

9.  Politika územního rozvoje ČR 2008 vymezuje na území Olomouckého kraje specifickou 
oblast SOB3 (Specifická oblast Jeseníky-Králický Sněžník), jejíž součástí je mimo území 
obcí s rozšířenou působností Jeseník a Šumperk i území obcí s rozšířenou působností 
Králíky, Rýmařov a Bruntál. V této oblasti se projevují problémy z hlediska udržitelného 
rozvoje území, tj. významné rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostře-
dí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, které svým vý-
znamem přesahují území kraje – území obce Císařov není součástí specifické oblasti 
SOB3.  

11. ZÚR OK navrhují vymezení další specifické oblasti pro území, ve kterém se projevují pro-
blémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel území. Význam 
problémů těchto oblastí přesahuje hranice uvedených obcí a ovlivňuje vyvážený udrži-
telný rozvoj zejména okrajových částí Olomouckého kraje s přesahem vlivů i do soused-
ních krajů. Za zásadní problémy se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená 
vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Mezi 
další specifické oblasti se zařazují:  
11.1. obce příslušející k ORP Zábřeh  
11.2. obce příslušející k ORP Uničov  
11.3. obce příslušející k ORP Konice  
11.4. západní část území ORP Litovel – obce Bouzov, Slavětín, Luká  
11.5. obce příslušející k ORP Šternberk  
11.6. obec Potštát v ORP Hranice  
11.7. obce příslušející k ORP Lipník nad Bečvou  
11.8. jižní část území ORP Prostějov – obce Hruška, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice, 

Mořice, Víceměřice, Nezamyslice, Dřevnovice, Tištín, Koválovice-Osíčany, Pavlovi-
ce u Kojetína, Srbce, Vitčice, Doloplazy, Dobromilice  

11.9. jihozápadní část území ORP Přerov – Tovačov, Oplocany, Lobodice, Uhřičice, Pol-
kovice, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice, Křenovice  

11.10. západní část území ORP Prostějov, obce – Bousín, Buková, Drahany, Malé Hradis-
ko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání, Krumsín, Myslejovice, Plumlov, Prostějo-
vičky, Ptení, Stínava, Vícov.  

Území obce Císařov není zařazeno do žádné ze specifických oblastí s nevyváženými podmín-
kami pro udržitelný rozvoj území. 
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15. ZÚR OK mezi specifické oblasti jako území, ve kterém se projevují specifické problémy 
nadmístního významu, vymezuje mimo již zmíněné oblasti dle odst. 9 a 11 i tyto další 
specifické oblasti:  

15.1. specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) 
těžby nerostných surovin označených ST 1 – ST 6 (dle výkresu B. 2.). Ve vymeze-
ných oblastech respektovat tyto zásady:  

15.1.4. specifická oblast ST4  

15.1.4.1. v této velmi rozsáhlé specifické oblasti ST4 se připouští zahájit po-
stupem dle „územní studie štěrkopísků“ přípravu dalších ložisek, 
a to především v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a postup-
ným ukončením a zahlazením těžby stejné komodity na okolních lo-
žiskách. Otvírky zahájit na lokalitách, které budou splňovat všechny 
zákonné podmínky respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky 
životního prostředí a které budou podrobeny dokumentaci EIA. 
V rámci realizovaných těžeb využívat maximální retenční kapacity 
v údolních nivách a jejich uvedení do souladu s ostatními nároky 
na rozdělení architektonického a krajinotvorného prostoru (viz vy-
budování cvičné veslařské dráhy), v místě plánovaných těžeb reali-
zovat pokud možno v maximální míře přírodě blízká protipovodňová 
opatření s využitím skrývek při stavbě a opravách povodňových hrá-
zí, bočních poldrů apod. pro ochranu obcí. Konkrétní limity pro mi-
nimální přiblížení těžby k sídlu stanoví územní plán (včetně SEA) 
a posouzení konkrétního záměru (EIA);  

15.1.7. ve vymezených specifických oblastech ST 1–6 respektovat tyto obecné zá-
sady s účinností pro všechny oblasti:   

15.1.7.1. respektovat kategorizaci území vymezenou na základě výsledků 
„Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné 
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěr-
kopísky) na území Olomouckého kraje“ a vyznačenou v příloze č. 1 
(schéma vymezení nevhodného, podmínečně vhodného a ostatních 
území) této studie, ve kterých je budoucí těžba ložisek nerostných 
surovin nejméně zatížená střety zájmů a území, ve kterých lze oče-
kávat obtížně řešitelné střety zájmů, bez jejichž vyřešení je případná 
těžba neřešitelná;  

Podle evidované Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací 
prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 
– ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje (Urbanistické stře-
disko Brno, spol. s r.o., září 2009) je převážná část území obce Císa-
řov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné pro těžbu, zastavě-
né území obce a plochy vně zastavěného území do vzdálenosti 
150 m od hranice zastavěného území je vyhodnoceno jako území 
nevhodné pro těžbu; v územním plánu se na území obce Císařov 
s těžbou štěrkopísků neuvažuje a těžba nerostných surovin je v neza-
stavěném území stanovena jako nepřípustná. 
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A.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vyme-
zení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability 
a územních rezerv 

A.4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu 

A.4.1.1. Komunikační síť  

17. Na území Olomouckého kraje respektovat koncepci rozvoje základní komunikační sítě, 
která je tvořena tahy mezinárodního a celostátního významu, tahy nadregionálního vý-
znamu a tahy krajského významu, a to včetně doprovodných a souvisejících staveb – ta-
hy mezinárodního, celostátního a nadregionálního významu ani hlavní tahy krajského vý-
znamu územím obce Císařov neprocházejí. Trasa silnice III/43515, procházející územím 
obce, která je doplňkovým tahem krajského významu, je územně stabilizovaná.    

18. V návrhu koncepce rozvoje základní komunikační sítě akceptovat níže uvedené návrhové 
prvky:   

  18.1. návrhy nových tahů;  
  18.2. návrhy přeložek vybraných úseků stávajících tahů (např. obchvaty sídel);  
  18.3. homogenizaci stávajících tahů. 

Netýká se území obce Císařov, nové dopravní tahy ani přeložky stávajících tahů se zde 
nenavrhují.  

A.4.1.2. Železniční síť  

27. Na území Olomouckého kraje respektovat železniční síť tvořenou tratěmi:  

27.1. nadřazený kolejový systém, tvořený celostátní tratí č. 270 Česká Třebová – Olo-
mouc – Přerov – Bohumín a č. 330 Přerov – Břeclav, které jsou součástí II. a III. 
tranzitního železničního koridoru a tratí č. 300 Přerov – Brno – železniční trať 
č. 270, procházející v krátkém úseku územím obce Císařov, je v územním plánu re-
spektována.   

29. Na území Olomouckého kraje územně hájit:  

29.3. návrh na modernizaci koridorové tratě č. 270 včetně modernizace uzlů Olomouc 
a Přerov – splněno; modernizace koridorové tratě č. 270  bude realizována v rámci 
stávajících ploch tratě, pro vybudování tzv. Dluhonického přesmyku – stavby mi-
moúrovňového křížení železniční trati č. 270, která odstraní dopravní problémy do-
savadního úrovňového křížení vlaků na olomouckém zhlaví dopravny Dluhonice, je 
v územním plánu vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční DK1     

29.4. územní rezervu pro výstavbu vysokorychlostní tratě včetně kolejových spojek VRT 
v oblasti Rokytnice, Císařov a Brodek u Přerova – splněno, v územním plánu je 
pro výstavbu vysokorychlostní tratě včetně kolejových spojek Přerov a Brodek 
u Přerova vymezen koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – železniční R1.   

A.4.1.4. Vodní doprava 

31. Akceptovat územní rezervu pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe včetně přístavu 
v Přerově a jeho dopravního napojení – splněno, v územním plánu je pro výstavbu vodní 
cesty Dunaj – Odra – Labe vymezen koridor územní rezervy dopravní infrastruktury – 
vodní R2.  
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A.4.1.5. Ostatní doprava 

34. Podporovat rozvoj cykloturistiky, budování sítě cyklostezek v obcích i cyklostezek spojují-
cích obce v rámci celého kraje pro rekreační využití i pro každodenní dojížďku – v územ-
ním plánu je navržena dílčí přeložka stávající cyklotrasy č. 5042, vedené po silnici 
III/43515, nová cyklotrasa, vedená směrem na Brodek u Přerova a samostatná cyklostez-
ka, vedená směrem na Citov podél silnice III/43515; tato cyklostezky je určena především 
pro každodenní dojížďku obyvatel do zaměstnání a za občanským vybavením.  

 
A.4.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu 

A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou  

56. Při aktualizacích zásad územního rozvoje a návrhu zásobování pitnou vodou v územních 
plánech obcí vycházet z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje a ze schválených Plánů oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry – splněno, stávající vo-
dovodní síť je stabilizovaná, územní plán navrhuje rozšíření vodovodní sítě pro všechny 
vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské (s výjimkou plochy Z11, kterou 
lze napojit přípojkou na stávající vodovod) v souladu s aktuálním Plánem rozvoje vodovo-
dů a kanalizací Olomouckého kraje a v souladu s Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu.   

A.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod 

59. Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuál-
ního znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schválených Plá-
nů oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry. V sídlech s méně jak 10 000 ekvivalentními oby-
vateli upřednostňovat napojení těchto sídel na stávající větší ČOV  a budování společných 
ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouš-
těných odpadních vod – splněno; v obci Císařov je vybudována splašková kanalizace, kte-
rá odvádí odpadní vody na ČOV Henčlov; územní plán navrhuje rozšíření kanalizační sítě 
pro všechny vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské (s výjimkou plochy 
Z11, která je vymezena v dosahu stávající kanalizace a kterou lze na ni napojit přípojkou). 
Odvádění a čištění odpadních vod v obci je v souladu s aktuálním Plánem rozvoje vodovo-
dů a kanalizací Olomouckého kraje a v souladu s Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu.  

A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií 

60. Respektovat koncepci zásobování elektrickou energii znázorněnou ve výkresu B. 5. Kon-
cepce zásobování elektrickou energii a plynem 1 : 200 000. Za koncepci se v řešení pova-
žuje soubor ploch a koridorů, jejichž existence a funkceschopnost zásadním způsobem 
ovlivňuje zásobování kraje elektrickou energií. Koncepci tvoří jak stávající, tak i navržené 
vedení přenosové soustavy a distribuční soustavy včetně zařízení nezbytných pro zabez-
pečení funkceschopnosti liniových staveb – územím obce Císařov neprocházejí stávající 
ani navržená vedení nadmístního významu. 

A.4.2.5. Elektronické komunikace 

63. Na území Olomouckého kraje pro zabezpečení elektronických komunikací jednotlivých 
operátorů respektovat:  
63.1. stávající elektronické komunikační zařízení a liniové stavby komunikační infrastruk-

tury nadmístního významu;   
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63.2. stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje;  
63.3. stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů a televizních 

převáděčů.    

Územní plán respektuje stávající optické kabely dálkové přenosové sítě i radioreléové spoje, 
jiná zařízení nadmístního významu se na řešeném území nenacházejí. 

A.4.2.6. Zásobování plynem 

65. Na území Olomouckého kraje respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území 
plynem (plynárenství), kterou tvoří:  
65.1. podzemní zásobník plynu v Lobodicích;  
65.2. koridory přepravní soustavy, která sestává z potrubí VVTL plynovodu  DN700/PN63 

Hrušky – Příbor s významem pro zabezpečení zásobování plynem oblasti střední 
a severní Moravy a Slezska;  

65.3. koridory páteřní distribuční soustavy, která sestává ze sítě dálkových a místních 
VTL plynovodů a regulačních stanic zabezpečujících zásobování území kraje zem-
ním plynem.  

Stávající VTL plynovody, procházející územím obce Císařov, jsou v územním plánu respekto-
vány, nové VTL plynovody se nenavrhují. 
 
A.4.3. Návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny 

71. Při využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního 
systému ekologické stability krajiny (dále v textu ÚSES) tak, jak je zobrazen (včetně 
úprav provedených při aktualizacích) ve výkresu B.7. Územní systém ekologické stability 
nadmístního významu 1 : 100 000 – na území obce Císařov nejsou vymezeny žádné nad-
regionální ani regionální prvky ÚSES.  

 
A.4.4. Rekreace a cestovní ruch 

73. Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s vysokým potenciálem rekreačního využití vy-
mezují rekreační krajinné celky (dále RKC). Území RKC jsou vhodná pro pobytovou re-
kreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou 
a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC se významně koncentrují re-
kreační aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity 
hromadné rekreace.  

Území obce Císařov není součástí žádného vymezeného rekreačního krajinného celku.  

 

A.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území kraje 

A.5.1. Koncepce ochrany přírodních hodnot 

74. Ochrana přírody  

74.4. Podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmen-
tální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční 
schopnosti krajiny, zvyšování druhové diverzity a ekologické stability, protierozní 
ochranu a migrační průchodnost pro živočichy – pro posílení ekologické stability 
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krajiny jsou v územním plánu vymezeny prvky ÚSES, které budou mít zároveň funk-
ci protierozních opatření; migrační průchodnost krajiny není narušena. 

74.7. Při využívání území nepřipustit umísťování staveb a zařízení obnovitelných zdrojů 
energie (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny, 
MVE) v chráněných částech přírody, zejména v CHKO, MZCHÚ, přírodních parcích, 
oblastech NATURA 2000 a nadregionálních a regionálních skladebných prvcích 
ÚSES, oblastech s ochranou krajinného rázu – přírodních parcích a kulturních krajin 
oblastí (KKO) vymezených v odstavci 77 kapitoly 5.3. a na půdách I. a II. tř. ochrany 
– na území obce Císařov se v územním plánu nevymezují žádné plochy pro umísťo-
vání staveb a zařízen obnovitelných zdrojů energie; větší část území obce tvoří pů-
dy ve II. třídě ochrany.  

 
A.5.2. Koncepce ochrany a využití nerostných surovin 

75. Pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich využití a minimalizaci dopadů exploata-
ce ložisek na krajinný ráz a životního prostředí se stanovují tyto zásady:  
75.1.5. Při ochraně a využití nerostných surovin v oblastech s vysokou koncentrací pro-

váděné a připravované těžby nerostných surovin ST1 - ST6 je třeba respektovat 
zákony a další právní normy, jakož i „Územní studii využití oblastí s vysokou kon-
centrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-
ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje“ registrovanou v evidenci územně 
plánovací činnosti 11. 12. 2009 (zvláště kapit. 5 regulace využití území a příloha 
č. 1 – schéma vymezení nevhodného, podmíněně vhodného a ostatního území 
ve specifických oblastech ST1 – ST6). 

Podle evidované Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné 
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) 
na území Olomouckého kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009) 
je převážná část území obce Císařov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné 
pro těžbu, zastavěné území obce a plochy vně zastavěného území do vzdálenosti 
150 m od hranice zastavěného území je vyhodnoceno jako území nevhodné 
pro těžbu. V územním plánu se na území obce Císařov s těžbou štěrkopísků neu-
važuje, plochy těžby nerostů se nevymezují a těžba nerostů je v nezastavěném 
území stanovena jako nepřípustné využití.  

 
A.5.3. Koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot 

76. Respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chrá-
něných území (památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, 
území s archeologickými nálezy) – nemovité kulturní památky i památky místního vý-
znamu jsou v územním plánu respektovány. 

 

A.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Dle odst. 80 spadá řešené území do krajinného celku A. Haná. 

81. u jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj 
jejich rozhodujících atributů:  
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81.1. v krajinných celcích A., C. a I. udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny 
s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v ni-
vách podporovat především typ lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát 
na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet 
především na březích niv (řetězové urbanizační koridory).   

Územní plán respektuje uvedené požadavky, zachovává charakter otevřené kulturní venkov-
ské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský typ krajiny); pro zachování krajin-
ného rázu a ochrany zemědělské krajiny se vymezují zastavitelné plochy v přímé návaznosti 
na zastavěné území, v nezastavěném území je nová výstavba přípustná jen ve velmi omeze-
ném rozsahu (dle v § 18 odst. 5 stavebního zákona). 

 

A.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opat-
ření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nad-
místního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace 
č. 2b nejsou na území obce Císařov vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně pro-
spěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani asanační 
území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
V Aktualizaci č. 2a, která je v současné době rozpracována, je do výčtu veřejně prospěšných 
staveb doplněna veřejně prospěšná stavba D64 žel. trať 270, Rokytnice, Císařov, „Dluhonický 
přesmyk“ – stavba železničního nadjezdu. V Územním plánu Císařov je tato stavba vymezena 
jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury VD3. 

 

A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím 
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území 

89. K zajištění provedení opatření ke snižování ohrožení území povodněmi se v územních 
plánech stanovuje respektovat tyto požadavky:  

89.1. průběžně aktualizovat vymezení záplavových území včetně jejich aktivních zón 
(pokud byly vymezeny) a stanovovat podmínky pro zabezpečení jejich funkce, 
na základě zpracovaných studií odtokových poměrů v povodích vodních toků a ná-
vrhů správců toků – v územním plánu je vyznačeno a respektováno aktuální zápla-
vové území toku Bečvy a jeho aktivní zóna, stanovené rozhodnutím Krajského úřa-
du Olomouckého kraje čj. KUOK 6410/2016 ze dne 10. 3. 2016. Stanovené záplavo-
vé území Bečvy zasahuje do zastavěného území obce a podstatně omezuje jeho 
rozvoj.   

89.2. navrhovat revitalizační opatření v údolních nivách vodních toků mimo zastavěná 
území, směřující k posílení retenční schopnosti krajiny, a to především v územích, 
kde dochází k rozlivu povodňových průtoků. Opatření navrhovat na základě po-
drobných dokumentací – na území obce Císařov se revitalizační opatření nenavrhu-
jí, niva Bečvy je od území obce oddělena historickým protipovodňovým valem.   
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89.3. v záplavových územích na základě podrobných dokumentací navrhovat ochranná 
opatření, včetně technických, směřující ke zvýšení ochrany zastavěného a zastavi-
telného území. Zaměřit se zejména na:  
89.3.1. zkapacitnění koryt v zastavěných územích včetně rekonstrukcí příčných 

staveb omezujících průtočnou kapacitu vodních toků, výstavbu suchých 
obtokových koryt;  

89.3.2. obnovu a rozšíření systému ochranných hrází k lokální ochraně jednotlivých 
sídel, nebo lokalit zvláštního veřejného zájmu;  

89.3.3. prostory umělé retence, především suché nádrže a poldry. 
Na území obce se s realizací protipovodňových opatření neuvažuje, prostory umělé 
retence se nenavrhují. Stávající protipovodňový val na jižní hranici obce bude za-
chován, udržován a případně dorovnán.  
 

A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způso-
bem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury   

90. K zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení respektovat tyto požadavky:  

90.1. zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné 
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich 
ochrana by měla být vždy vyvážena se sociálně ekonomickým využitím území;  

90.2. stabilizovat osídlení periferních a venkovských oblastí s cílem zvyšovat jejich obyt-
nou atraktivitu a rozvíjet perspektivní funkce (např. rekreaci);   

90.3. podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území. 
Ekonomické aktivity koncentrovat zejména do vymezených rozvojových a specific-
kých oblastí za podmínek stanovených v čl. A.2.;  

90.4. nepodporovat vznik „satelitních“ městeček mimo zastavěná území sídel a již zalo-
ženou sídelní strukturu;   

90.5. rozvojové oblasti řešit jako území s preferovanou koncentrací antropogenních ak-
tivit vytvářející hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území. 

Splněno; urbanistická koncepce rozvoje řešeného území stanovená územním plánem vychází 
z historicky vzniklé urbanistické struktury, kterou zachovává a rozvíjí do nových ploch, nava-
zujících na původní historicky založenou koncepci. Stávající plochy s odpovídajícím funkčním 
využitím územní plán stabilizuje, zastavitelné plochy vymezuje v přímé návaznosti na zasta-
věné území, neumožňuje vznik satelitních městeček; plocha vymezená pro rozvoj zemědělské 
výroby (rozšíření stávajícího zemědělského areálu) má pouze lokální význam.   

91. K zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb v dimenzo-
vání nároků na technickou infrastrukturu respektovat tyto požadavky:  

91.1. změny v území provádět s ohledem na hospodárné využití zastavěného území, 
zejména existujících proluk v zástavbě a ploch nevyužitých – zástavba obce Císařov 
je kompaktní, proluky ve stávající zástavbě ani nevyužité plochy, vhodné k přestav-
bě nejsou k dispozici;  

91.2. do návrhů změn v území zohlednit podmínky zařazení obcí v rozvojových oblas-
tech, rozvojových osách a specifických oblastech – území obce Císařov není zahr-
nuto do upřesněných rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí vy-
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mezených v politice územního rozvoje, ani do nadmístních rozvojových oblastí ne-
bo nadmístních rozvojových os. V rámci vymezení specifických oblastí nadmístního 
významu je však zařazeno do specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné 
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST4, zahrnující část území SO 
ORP Přerov a část území SO ORP Olomouc. V této specifické oblasti se dle bodu 
15.1.4. ZÚR OK připouští zahájit postupem dle „územní studie štěrkopísků“ přípra-
vu dalších ložisek, a to především v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a po-
stupným ukončením a zahlazením těžby stejné komodity na okolních ložiscích. Pod-
le evidované Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné 
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) 
na území Olomouckého kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009) je 
převážná část území obce Císařov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné 
pro těžbu, zastavěné území obce a plochy vně zastavěného území do vzdálenosti 
150 m od hranice zastavěného území je vyhodnoceno jako území nevhodné 
pro těžbu. V územním plánu se na území obce Císařov s těžbou štěrkopísků neuva-
žuje, plochy těžby nerostů se nevymezují a těžba nerostů je v nezastavěném území 
stanovena jako nepřípustné využití.  

91.3. návrh ploch pro novou bytovou výstavbu stanovit přiměřeně s ohledem na očeká-
vanou koupěschopnou poptávku v území obce i spádového území (rozvoj obcí 
a sídel) a možnosti optimálního využití území (nároky na vyvolané investice ve ve-
řejné infrastruktuře) – kapacita ploch vymezených pro novou bytovou výstavbu vy-
chází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel a bytů a z potřeby nové 
obytné výstavby, vyvolané dlouhodobou stagnací obytné výstavby;  

91.4. rozvoj obcí a sídel komplexně posuzovat jak s ohledem na politicky formulované 
záměry rozvoje, tak i na ostatní předpoklady rozvoje, limitované zejména podmín-
kami životního prostředí – stanovená koncepce rozvoje obce vychází z předpokladů 
jejího rozvoje a respektuje limity využití území, zejména podmínky ochrany přírody, 
kulturních a historických hodnot a životního prostředí;     

91.5. zejména v rekreačních oblastech komplexně hodnotit rozvoj druhého bydlení 
(např. lokalizace hromadného apartmánového bydlení) – netýká se obce Císařov;   

91.6. při bilanční prognóze vývoje počtu obyvatel a bydlení v jednotlivých obcích v rámci 
zpracování ÚP obce vycházet z bilancí založených na hodnocení:  
91.6.1. vývoje počtu obyvatel;  
91.6.2. odhadu odpadu bytů a vývoje druhého bydlení;  
91.6.3. odhadu poklesu zalidněnosti bytů; 

Splněno, podrobné prognózy a hodnocení viz kap. E.2.2.  

91.7. bilance a prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení zpracované v rámci územně 
analytických podkladů popř. průzkumů a rozborů považovat za výchozí podklad:  
91.7.1. při  návrhu koncepce rozvoje veřejné infrastruktury obce;  
91.7.2. pro stanovení reálného rozsahu nové bytové výstavby;   
91.7.3. pro vymezení nových zastavitelných území obce pro bydlení; 

Splněno, podrobné prognózy a hodnocení viz kap. E.2.2.  
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92. Při zpracování územních plánů věnovat pozornost zejména:  

92.1. koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a technické infrastruk-
tury na hranicích obcí a kraje, u nichž se připouští změna trasování v rámci vyme-
zených koridorů – v územním plánu je vymezen koridor dopravní infrastruktury – 
železniční DK1 pro stavbu tzv. Dluhonického přesmyku na železniční trati č. 270; 
koordinaci tohoto záměru je nutno zajistit v územních plánech Brodku u Přerova, 
Rokytnice a Přerova;   

92.2. upřesnění vymezení rozvojových oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území 
na základě provedené analýzy podmínek území. Upřesnění provést v rámci zpraco-
vání územně analytických podkladů obcí – spádových obvodů ORP, přitom respek-
tovat požadavek srostlosti rozvojových území, územní a funkční návaznosti – netý-
ká se obce Císařov, obec není součástí rozvojových oblastí;   

92.3. koordinaci průchodu prvků ÚSES (nadmístního i lokálního významu) na hranicích 
obcí a kraje – vymezení prvků ÚSES lokálního významu je provedeno v koordinaci 
s územními plány okolních obcí, prvky nadmístního významu nejsou na území obce 
Císařov vymezeny;  

92.4. křížení regionálních a nadregionálních biokoridorů s komunikacemi vyšších katego-
rií, řešit dle zásady stanovené v bodě 71.6. – netýká se obce Císařov, na jejím území 
nejsou nadregionální ani regionální prvky ÚSES vymezeny;  

92.5. v řešení ÚP akceptovat čerpací stanice pohonných hmot začleněné do nouzového 
zásobování ropnými produkty (Zlaté Hory – Krnovská, Javorník – nám. Svobody, 
Olomouc – Přerovská, Olomouc – Lipenská, Uničov – Litovelská, Olomouc – Hněvo-
tínská, Olomouc – Pražská, Tršice, Lipník n/B. – Hranická, Drahotuše – Hranická, 
Tovačov – Sadová, Kojetín – Tržní náměstí, Kostelec na Hané, Prostějov – Mostko-
vice, Prostějov – Brněnská, Ruda nad Moravou, Lipina, Šumperk – Jesenická) – ne-
týká se území obce Císařov;  

92.6. sledování zpracování územních studii řešících nadmístní problémy v území. Vyhod-
nocovat dopady řešení v území a aplikovat dohodnuté záměry do územních plánů 
– území obce Císařov je součástí území, pro které je zpracována Územní studie vyu-
žití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby ne-
rostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje (Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o., září 2009); podle této studie je převážná část území ob-
ce Císařov vyhodnocena jako území podmíněně vhodné pro těžbu, v územním plá-
nu se ale s těžbou štěrkopísků na území obce neuvažuje; 

 92.7. v řešení ÚP akceptovat perspektivní posádky, stávající objekty a zařízení vojenské 
správy:   
92.7.1. letiště  

92.7.1.1. letiště Přerov  
92.7.1.2. letiště Prostějov  

92.7.2. na území obcí  
92.7.2.1. Olomouc  
92.7.2.2. Prostějov (letecká kasárna v Prostějově)  
92.7.2.3. Plumlov (střelnice Hamry)  
92.7.2.4. Přáslavice  
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92.7.2.5. Štěpánov  
92.7.2.6. Hranice  
92.7.2.7. Lipník nad Bečvou 
92.7.2.8. Přerov 

Netýká se obce Císařov.  

92.8. K zachování kulturních a přírodních hodnot a ochranu krajinného rázu respektovat 
tyto požadavky:  
92.8.1. fotovoltaickou elektrárnu lze umístit v území po splnění těchto podmínek: 

92.8.1.1. bude vymezena v novém ÚP popř. změně ÚP jako plocha výrobní 
nebo učená výlučně pro stavbu fotovoltaické elektrárny;  

92.8.1.2. v rámci zpracování podrobné dokumentace budou posouzeny vli-
vy na krajinný ráz;  

92.8.1.3. výstavbu v přírodních plochách a přírodních parcích a KKO lze vý-
jimečně povolit pouze za podmínky vyloučení negativního vlivu 
záměru na lokality soustavy NATURA 2000 a kladného stanoviska 
příslušného orgánu ochrany přírody a dalších dotčených orgánů 
státní správy;  

92.8.2. pro umístění větrných elektráren:  
92.8.2.1. respektovat regulativy pro umísťování větrných elektráren stano-

vené v Územní studii „Větrné elektrárny na území Olomouckého 
kraje“. 

V územním plánu nejsou vymezeny plochy pro výstavbu fotovoltaických ani větrných 
elektráren. 

92.9. v oblasti plnění zásad stanovených v odstavci 73. pro zabezpečení rozvoje rekreace 
a cestovního ruchu respektovat tyto podmínky:  
92.9.1. rozvoj lůžkových kapacit ve vymezených rekreačních krajinných celcích rea-

lizovat zejména v celoročně využitelných ubytovacích zařízeních;  
92.9.2. nové kapacity apartmánového bydlení posuzovat v nejširších souvislostech;  
92.9.3. v rámci ubytovacích zařízení hromadné rekreace se doporučuje orientovat 

především na území CHKO, vyjma města Jeseník, na výstavbu celoročních 
zařízení typu penzionů (do 50 lůžek), mimo území CHKO zařízení střední ve-
likostí (50 – 100 lůžek), která by soustředila kromě ubytování i další základ-
ní, vyšší i specifickou vybavenost, a to v rozsahu a struktuře odpovídající 
významu a obslužné funkci jednotlivých středisek. Významnou pozici 
a podporu v oblasti CR by mělo získat ubytování v soukromí (soukromé by-
ty, prázdninové byty, penziony); Veškerou rekreační činnost na území Jese-
níků koordinovat se zájmy ochrany přírody; 

92.9.4. při zpracování územních plánů na území RKC zohlednit v řešení:  
92.9.4.1. Územní studii území se zvýšeným rekreačním potenciálem pro re-

kreaci a cestovní ruch Plumlovsko;  
92.9.4.2. Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a ces-

tovní ruch RC5 Olomoucko – jih;  
92.9.4.3. Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a ces-

tovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje. 

Netýká se obce Císařov, území obce není součástí žádného RKC.  



 

100 
 

92.10 Při řešení ÚPD obcí věnovat dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti života  
obyvatel, zapracovat požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajištění 
správné funkčnosti integrovaného záchranného systému – vazba na rozvoj a mo-
dernizaci prvků bezpečnosti území – pro zpracování územního plánu nebyly vzne-
seny žádné konkrétní požadavky z hlediska zajištění bezpečnosti života obyvatel ani 
požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajištění funkčnosti integrova-
ného záchranného systému;  

92.11 při řešení ÚPD obcí respektovat nemovitosti ve vlastnictví Krajského ředitelství po-
licie Olomouckého kraje a nemovitosti, ke kterým má příslušnost hospodaření MV 
ČR – netýká se území obce Císařov;  

93. Specifikace omezení v území vyplývající z rozhodnutí o pořízení územní studie – netýká se 
obce Císařov.  

 

Územní plán Císařov je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udrži-
telného rozvoje území i s ostatními podmínkami a ustanoveními Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b. 

 

 

I.   VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU CÍSAŘOV S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH                                                
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

§ 18 Cíle územního plánování 

(1)   Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

V územním plánu Císařov jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí zejména 
návrhem rozšíření splaškové kanalizace pro všechny vymezené zastavitelné plochy smíšené 
obytné – venkovské, s výjimkou plochy Z11, která je vymezena v dosahu stávající kanalizace 
a vymezením ploch pro realizaci chybějících prvků ÚSES; pro zlepšení soudržnosti společenství 
obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky vymezením zastavitelných ploch, umožňujících 
novou obytnou výstavbu včetně příslušné dopravní a technické infrastruktury a návrhem 
nových ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně. Realizací záměrů obsažených 
v územním plánu Císařov nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení 
atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí. 

 (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řeše-
ním účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšné-
ho souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společen-
ský a hospodářský potenciál území. 
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Územní plán Císařov vymezuje především nové rozvojové plochy pro obytnou výstavbu a s tím 
související veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu. Potřeba vymezení za-
stavitelných ploch pro obytnou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje počtu oby-
vatel a z potřeby nové obytné výstavby, vyvolané dlouhodobou stagnací obytné výstavby. 
Zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jedním 
z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím k posílení 
sociodemografického pilíře. Vymezení zastavitelné plochy pro rozšíření zemědělského areálu 
směřuje k posílení zemědělské funkce obce a k posílení ekonomického pilíře.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukro-
mé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících z tohoto zákona a ze zvláštních 
předpisů, je v územním plánu respektována – podrobné vyhodnocení souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů je provedeno v kap. K.  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S  ohle-
dem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Přírodní hodnoty na území obce Císařov jsou velmi omezené, představuje je jeden lesní poze-
mek, dva remízky v polích a zeleň protipovodňového valu. Tyto přírodní hodnoty jsou 
v územním plánu respektovány a jsou začleněny do územního systému ekologické stability. 
Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představuje zejména zachovaná urbanistická 
struktura typické hanácké ulicové vsi, dvě nemovité kulturní památky a památky místního 
významu; veškeré tyto památky územní plán respektuje. 

Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípust-
ného a nepřípustného využití ploch v nezastavěném území, kdy se na těchto plochách 
s výjimkou omezeného rozsahu staveb nepřipouští žádná nová výstavba – viz následující bod. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny především pro obytnou výstavbu, jejíž potřeba vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stano-
veny v souladu s uvedenými zásadami. Ve všech plochách nezastavěného území jsou jako 
nepřípustné využití stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, v plochách 
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zemědělských NZ se dále jako nepřípustné využití stanovují technická opatření a stavby, které 
zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra, a to z důvodu veřejného zájmu – ochrany zemědělské půdy, 
kterou tvoří převážně pozemky ve II. třídě ochrany. Dále se v plochách vodních a vodohospo-
dářských W, v plochách lesních NL, v plochách přírodních NP a v plochách smíšených nezasta-
věného území NS stanovují jako nepřípustné využití technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – hygienická zařízení, ekologic-
ká a informační centra a stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví (v plo-
chách lesních NL jsou stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví přípustná), a to z důvodu 
veřejného zájmu, kterým je vytváření systémů ekologické stability a ochrana ekostabilizační 
funkce; jde o plochy, které jsou součástí ÚSES.  

 

§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a)   Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – tato zjiš-
tění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Císařov. Přírodní 
hodnoty na území obce Císařov jsou velmi omezené, představuje je jeden lesní pozemek, 
dva remízky v polích a zeleň protipovodňového valu. Tyto přírodní hodnoty jsou 
v územním plánu respektovány a jsou začleněny do územního systému ekologické stabili-
ty. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představuje zejména zachovaná urba-
nistická struktura typické hanácké ulicové vsi, dvě nemovité kulturní památky a památky 
místního významu; veškeré tyto památky územní plán respektuje. 

b)   Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území – stanovená urbanistická koncepce rozvoje obce navazuje na její do-
savadní stavební vývoj, stávající urbanistickou strukturu doplňuje zastavitelnými plo-
chami, které přímo navazují na stávající zástavbu. Vymezené zastavitelné plochy jsou 
převážně určeny pro obytnou výstavbu včetně návrhu veřejných prostranství a návrhu 
rozvoje sítí a zařízení technické infrastruktury, je navrženo také rozšíření stávajícího ze-
mědělského areálu. Součástí územního plánu je vymezení územního systému ekologické 
stability.   

c)   Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – bu-
doucí rozvoj obce je zaměřen zejména na rozvoj obytné funkce a na udržení a zlepšení 
příznivého životního a obytného prostředí, proto největší rozsah vymezených rozvojových 
ploch představují plochy určené pro novou obytnou výstavbu (plochy smíšené obytné – 
venkovské). Vzhledem ke svému charakteru (jde o plochy určené především pro výstavbu 
rodinných domů) vymezené zastavitelné plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany ve-
řejného zdraví ani životního prostředí. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska 
koncepce rozvoje obce žádná ohrožení, pro zajištění ochrany před povodněmi je zacho-
ván stávající protipovodňový val na jižním okraji obce. Pro hospodárné využití veřejné in-
frastruktury jsou vytvořeny podmínky vymezením zastavitelných ploch v přímé návaznos-
ti na zastavěné území, převážně podél vybudovaných komunikací. 
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d)   Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostoro-
vé uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 
a veřejných prostranství – pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stano-
veny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu 
využití pozemků a maximální výškovou hladinu zástavby, veřejná prostranství jsou vyme-
zena v potřebném rozsahu pro zajištění potřeb stávající i navržené obytné zástavby. 

e)   Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazují-
cího území – podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jed-
notlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající 
charakter zástavby, její hodnoty a hodnoty a využitelnost navazující zemědělské krajiny. 

f)   Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – pořadí změn v území není stanoveno, vý-
stavba bude realizována podle zájmu investorů. 

g)   Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem – 
v řešeném území hrozí záplavy z řeky Bečvy, převážná část území obce leží ve stanove-
ném záplavovém území; konkrétní protipovodňová opatření se na území obce nenavrhu-
jí, budou součástí komplexních protipovodňových opatření v oblasti Pobečví. Stávající 
protipovodňový val na jižním okraji území obce zůstává zachován. 

h)   Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – 
v obci převažuje zemědělská výroba, která by neměla být hospodářskými změnami zá-
sadně ohrožena; pro stabilizované i rozvojové plochy výroby a skladování jsou stanoveny 
poměrně variabilní podmínky využití území, které umožňují v případě útlumu výroby i jiné 
využití těchto ploch, např. pro rozvoj občanského vybavení. 

i)   Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu – převážná většina vymezených zastavitelných 
ploch je určena pro obytnou výstavbu, tedy pro rozvoj sídelní struktury; pro rozvoj rekre-
ace a cestovního ruchu nemá obec předpoklady – jde o obec s převažující funkcí obytnou 
a výrobně zemědělskou. 

j)   Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území – navržené rozvojové plochy jsou vymezeny 
v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, zčásti v dosahu existující dopravní in-
frastruktury a vyžadující pouze krátké úseky nových sítí technické infrastruktury. 

k)   Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – požadavky z hlediska civilní 
ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 

l)   Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – v řešeném území 
se nevyskytují žádné plochy, které by vyžadovaly asanační, rekonstrukční nebo rekulti-
vační zásahy. 

m)   Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak – záměry navržené v územním plánu nebudou mít negativní vlivy 
na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. 
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n)   Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – v územním plánu nejsou vyme-
zeny žádné plochy určené pro využívání přírodních zdrojů. 

o)   Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče – při zpracování Územního plánu Císařov byly využity veš-
keré dostupné podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.     

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouze-
ní vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, po-
kud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. 

Územní plán Císařov vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území obce. Posouzení vlivů na životní prostředí ani na evropsky vý-
znamnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo požadováno. 

 

 

J. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU CÍSAŘOV S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

     Územní plán Císařov v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje základní 
koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořá-
dání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zasta-
vitelné plochy a plochy změn v krajině, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatře-
ní a plochy veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

    Územní plán Císařov dle § 43 odst. 3 stavebního zákona v souvislostech a podrobnostech  
území zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje (viz kap. H. Vyhodnocení souladu 
Územního plánu Císařov s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem), vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je obsa-
hem kap. A. tohoto Odůvodnění. 

    Dle  ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona řeší Územní plán Císařov celé území obce Císařov, 
které tvoří  k.ú. Císařov.  

     V souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního plánu 
z vlastního podnětu Zastupitelstvo obce Císařov. 

     Pořizovatelem územního plánu je Magistrát města Přerov, který jeho pořízení zajistil 
úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu 
s ustanovením § 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona. Územní plán Císařov byl zpracován 
zodpovědným projektantem Ing. arch. Helenou Salvetovou – autorizovaným architektem 
ČKA 864, tj. osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením 
§ 158 odst. 1 a § 159 stavebního zákona. 

     V souladu s ust. § 175 odst. 1 stavebního zákona je území obce Císařov zájmovým územím 
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb. 
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     Na celém správním území obce Císařov lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvede-
né stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-

trická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 

     Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analy-
tických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

     V územním plánu jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s poža-
davky na vymezování ploch podle § 3 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

     Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Územní plán Císařov je zpracován 
v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

K. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU CÍSAŘOV S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

     Územní plán Císařov je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů tak-
to: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; nemovité kulturní památky jsou 
v územním plánu respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- nemovité kulturní památky:   
- 29364/8-2515 socha sv. Anny Samétřetí (při č.p. 45) 
- 46927/8-387 venkovská usedlost č.p. 45 

- celé území obce Císařov je územím s předpokládanými archeologickými nálezy 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v Územním plánu Císařov respektovány; na silnici 
III/43515 nejsou navrženy žádné úpravy; navržené místní komunikace a veřejná pro-



 

106 
 

stranství respektují platné vyhlášky a normy; limity využití území, vyplývající z tohoto zá-
kona: 

- ochranná pásma silnice III/43515 15 m od osy komunikace v nezastavěném území 

- rozhledová pole křižovatek – na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole 
stanovená alespoň v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplýva-
jící z tohoto zákona, jsou respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma železniční trati č. 270 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m 
od hranic obvodu dráhy 

- zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto 
zákona: 

- ochranná pásma letiště Přerov, stanovená Úřadem pro civilní letectví dne 20. 4. 2015 
pod č.j. 003120-15-701 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územ-
ním plánu respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu 
respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- záplavové území řeky Bečvy, stanovené opatřením obecné povahy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje čj. KUOK 6410/2016 ze dne 10. 3. 2016, a jeho aktivní zóna 

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy (CHOPAV), vyhlášená 
nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod 
Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pá-
nev, Třeboňská křída a Kvartér řeky Moravy 

- správci vodních toků jsou při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, 
užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků 
v šířce do 8 m od břehové hrany a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové 
hrany, za účelem údržby vodního toku 

- zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčebných zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon) – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním 
plánu respektovány; limity využití území, vyplývající z tohoto zákona:  

- ochranné pásmo II. stupně II B zdroje přírodních minerálních vod Horní Moštěnice – 
BVJ 101 (M3), stanovené usnesením 9. plenárního zasedání Severomoravského KNV 
ze dne 21. 4. 1983 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – ve-
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řejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limity vyu-
žití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včet-
ně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí 

- 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 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limity 
využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace 7 (10) m od krajního vodiče (údaj 
v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995) 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodiče s izolací základní/pro kabelové vodiče 
– 2/1 m od krajního vodiče 

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj v závorce 
platí pro zařízení realizovaná před  1. 1. 1995) 

- ochranná pásma VTL plynovodů 4 m od povrchu potrubí 

- ochranná pásma STL plynovodů 1 m od povrchu potrubí 

- bezpečnostní pásma VTL plynovodů do tlaku 40 barů včetně 30/20/10m (40m/20m – 
do DN 250, 40m – nad DN 250/15m) od povrchu potrubí (nad 300 DN do DN 500 
včetně/nad DN 100 do DN 300 včetně/ do DN 100 včetně); údaj v závorce platí 
pro plynovody vybudované do 7. 6. 2009 

- ochranná pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu  4 m od zařízení  

- bezpečnostní pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu 10 m od hranice oplocení  

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; 
limity využití území, vyplývající z tohoto zákona: 

- ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení 

- radioreléové spoje 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 
(na území obce Císařov není žádný hřbitov) 

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých předpisů – veřejné zájmy, vyplývají-
cí z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limity využití území, vyplývající 
z tohoto zákona: 

- válečné hroby: 
- CZE7109-7074 Válečný hrob s ostatky (pomník A. K. Věděněva) 
- CZE7109-7071 Pietní místo – objekt (památník obětem 1. světové války) 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 



 

108 
 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány; limity využití 
území, vyplývající z tohoto zákona: 

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona – lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; v územním 
plánu je navržen zábor pouze 5,82 ha zemědělských pozemků; tento zábor je pro zajiště-
ní rozvoje obce nezbytný 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány, nenavrhují se žádné 
plochy pro realizaci staveb nebo zařízení, jejichž provozem by mohlo dojít ke zhoršení čis-
toty ovzduší 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
respektovány; v územním plánu se nenavrhují žádné záměry ani rozvojové plochy, které 
by mohly mít negativní vliv na veřejné zdraví  

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plá-
nem dotčeny 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány. 

 
 

 

L. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posouzení Územního plánu Císařov z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úze-
mí nebylo požadováno. 
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M. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

     Vzhledem k tomu, že posouzení Územního plánu Císařov z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 

 

 

N. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

     Vzhledem k tomu, že posouzení Územního plánu Císařov z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 
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POUŽITÉ PODKLADY 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, vydané formou 
opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením 
UZ/19/44/2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011 a ve znění Aktualizace č. 2b, vydané 
formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017; 

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 5 – rok 2017; 

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020; 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025, vydaný 
formou Obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 1/2016; 

- Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07, vydaný Minister-
stvem životního prostředí formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 
7. 6. 2016; 

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP 
s.r.o., Olomouc, 2009); 

- Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro potřeby Krajského regulačního řádu 
(ČHMÚ Ostrava, 2010); 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v aktuálním znění (VODING 
Hranice spol. s r.o.); 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, schválený Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/22/30/2016 ze dne 24. 6. 2016; 

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Ja-
roslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 

- Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 
(Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2013), 
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 19. 12. 2013; 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consul-
ting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);   

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004; 

- Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očeká-
vané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje 
(Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., září 2009); 

- Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting 
a.s., 2008), schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 20. 2. 2009 usnesením 
č. UZ/4/39/2009; 
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- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvis-
losti s adaptací na změny klimatu (Ageris, s.r.o., 2016), schválená jako ÚPP dne 
10. 8. 2017; 

- Územně analytické podklady ORP Přerov – aktualizace 2016 (Magistrát města Přerova, 
odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, prosinec 2016); 

- Modernizace trati Brno – Přerov (Studie proveditelnosti, SUDOP BRNO, spol. s r.o., čer-
ven 2015);  

- Posouzení VRT Přerov – Bohumín v prostoru obce Císařov (Biokonsulting, s.r.o., 2014); 

- Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba (Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., Ecological Consulting a.s., červenec 2016); 

- Vodovod – zaměření stavu  (VaK Přerov, a.s.); 

- Císařov – kanalizace, dokumentace skutečného provedení stavby (Geo Real Group 
s.r.o., květen 2015); 

- Císařov dešťová kanalizace, pasport (Medmes spol. s r.o., leden 2016);  

- Studna na farmě skotu v k.ú. Císařov, hydrogeologický posudek (GEO-HYDRO-CONSULT, 
červen 2003); 

- Odstranění  indikačního vrtu HP-2 na farmě skotu v k.ú. Císařov, hydrogeologický po-
sudek (GEO-HYDRO-CONSULT, duben 2005); 

- Povodňový plán obce Císařov; 

- Generel lokálního systému ekologické stability – část okresu Přerov (Kolářová a spol., 
Ekologické plánování, listopad 1992); 

- Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000,  vydané Českým úřadem zeměměřickým 
a katastrálním; 

- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem ze-
měměřickým a katastrálním; 

- internetové stránky obce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BPEJ   -  bonitní půdně ekologická jednotka 
ČHP   -  číslo hydrologického pořadí 
ČOV    -  čistírna odpadních vod  
ČSÚ   -  Český statistický úřad 
DP    -  dobývací prostor 
DTS   -  distribuční trafostanice 
EVL   -  evropsky významná lokalita 
HOST   -  digitální hostitelská ústředna 
HPJ   -  hlavní půdní jednotka 
CHKO   -  chráněná krajinná oblast 
CHLÚ   -  chráněné ložiskové území 
CHOPAV  -  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KKO   -  kulturní krajinná oblast 
KNV   -  krajský národní výbor 
k. ú.         -  katastrální území 
LBC   -  lokální biocentrum 
LBK   -  lokální biokoridor 
MLVH ČSR -  Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR 
MMR   -  ministerstvo pro místní rozvoj 
MV ČR  -  Ministerstvo vnitra České republiky 
MZ ČSR  -  Ministerstvo zemědělství ČSR 
MVE   -  malá vodní elektrárna 
MZCHÚ  -  maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP   -  ministerstvo životního prostředí 
NN           -  nízké napětí 
NP    -  nadzemní podlaží 
ORP   -  obec s rozšířenou působností 
PO   -  ptačí oblast  
PRVKOK  -  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 
PUPFL  -  pozemky určené k plnění funkcí lesa  
PÚR ČR  -  Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1  
RD    -  rodinný dům 
RKC   -  rekreační krajinný celek 
RO   -  rozvojová oblast 
RS    -  regulační stanice 
RSU        -  remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok) 
SO    -  správní obvod 
SOB   -  specifická oblast 
STG   -  skupina typů geobiocénů 
STL   -  středotlaký 
TO    -  telefonní obvod 
TTP   -  trvalé travní porosty 
TUV   -  teplá užitková voda 
ÚAP   -  územně analytické podklady 
ÚP    -  územní plán 
ÚEK   -  Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 
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ÚPD   -  územně plánovací dokumentace 
ÚPP   -  územně plánovací podklad 
ÚSES          -  územní systém ekologické stability 
VN   -  vysoké napětí 
VRT   -  vysokorychlostní trať 
VTL   -  vysokotlaký 
VVN   -  velmi vysoké napětí 
VVTL   -  velmi vysokotlaký 
ZPF   -  zemědělský půdní fond 
ZÚR OK       -  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1                                    

a Aktualizace č. 2b 
ZVN   -  zvláště vysoké napětí 
ŽP    -  životní prostředí 


