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A.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území 

Návrh změny č.1 ÚP řeší koordinaci území sousedních obcí. 

Byly prověřeny vztahy se sousedními obcemi dle platné územně plánovací dokumentace. Návrh 
urbanistické koncepce neovlivňuje přímo sousedící obce. Byl pouze upřesněn návrh koridoru DK1 ve 
vazbě na územní plán Bystřice pod Hostýnem. 

 

 

platný územní plán ve vazbě na ÚP Bystřice pod Hostýnem 

 

 

upřesnění šířky koridoru ve změně č.1 ÚP 

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 
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1. SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 

ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

2. S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU 

PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

3. S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 53 

ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

4. S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 

ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

5. S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM 

OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

B. 1.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání  

Změna č.1 ÚP Křtomil se pořizuje v souladu s ust. § 55a odst.1 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů zkráceným postupem (dle výpisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Křtomil ze dne 03.10.2018. Proto nebylo zadání změny územního plánu pořizováno. 

Pořízení změny č.1 Územního plánu Křtomil a její obsah v souladu s kap. E. Pokyny pro zpracování 
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtomil 

v období 2009-2013 bylo schváleno pod bodem č.3. na 2. zasedání zastupitelstva obce Křtomil dne 

11.04.2016. 

Usnesením č.2 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křtomil konaného dne 27.03.2018 zastupitelstvo 
schválilo: 

- pod bodem č.1 Zprávu o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 06/2013 – 06/2017 

- pod bodem č.2 rozhodnutí o rozšíření předmětu změny č.1 Územního plánu Křtomil v souladu 
s  kap. E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 06/2013 – 06/2017 

- pod bodem č.3 v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, 

stanovení pořízení Změny č.1 Územního plánu Křtomil s prvky regulačního plánu 

Poznámka: 

 Požadavky ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 2009-2013 jsou v níže 

uvedených tabulkách vyznačeny černě. 

 Požadavky ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 06/2013 – 06/2017 jsou 

vyznačeny červenohnědě. 

 

AD E.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 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Požadavky vyplývající z politiky 
územního rozvoje – podrobně viz kap. E.  

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM  

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem – ze ZÚR OK – podrobně viz 
kap. E.  
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POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z  ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

požadavky řešení v ÚP 

 Prověření možnosti řešení nedostatku ploch 
pro podnikání na území obce. 

V k.ú. nejsou žádné vhodné plochy pro podnikatelské 
aktivity a požadavek na jejich samostatné vymezení 
není.  V rámci ploch BV lze umístit podnikatelské 
aktivity. 

 

 Prověření a případně stanovení opatření pro 
snížení rizika eroze zemědělské půdy v 
lokalitě Březí jižně od zastavěného území a 
pro řešení problematiky ohrožení 
zastavěného resp. zastavitelného území 
rozlivem vodoteče v lokalitě Dolní konec v 
západní části obce, při hranici s k.ú. Lipová. 

Prověřeno, nebude žádná plocha vymezena. 

 Navrhované řešení musí respektovat limity 
využití území vyplývající z právních předpisů 
a správních rozhodnutí a zohlednit hodnoty 
území. Přitom bude vycházeno z ÚAP ORP 
Přerov v platném znění. 

Splněno, viz grafická část 

 Limity využití území uplatněné v územním 
plánu budou po prověření aktualizovány resp. 
chybějící limity (jako ochranné pásmo 
produktovodu) budou doplněny. 

Splněno, viz grafická část 

 

DALŠÍ POŽADAVKY  

požadavky řešení v ÚP 

 Z Programu rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje v platném znění 
nevyplývají na změnu Územního plánu 
Křtomil žádné konkrétní požadavky. 

Bez požadavků. 

 Pro řešení změny Územního plánu Křtomil 
nevyplývá z širších vztahů žádný požadavek 
(hranice s k.ú Rychlov se týká požadavek na 
doplnění chybějícího ochranného pásma 
produktovodu vedeného na k. ú. Rychlov – 
místní část sousedního města Bystřice pod 
Hostýnem). S ohledem na charakter 
navrhované změny se nepředpokládá, že tato 
ovlivní širší vztahy v území. 

Splněno, viz grafická část 

 Z důvodu dokončení digitalizace katastrální 
mapy (DKM platná od 23.12.2010) bude 
součástí změny úprava (upřesnění) vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití v rámci 
upřesnění hranic pozemků a všech 
souvisejících bilančních údajů. 

Splněno, celé území bylo nově zpracováno nad 
aktuální katastrální mapou a současně převedeno do 
metodiky MINIS. 

Řešení změny územního plánu koordinovat s 
platnými územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí (Lipová, 
Bystřice pod Hostýnem). 

Splněno viz grafická část (návaznost koridoru 
přeložky silnice II/150 je zajištěna) 
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požadavky řešení v ÚP 

 Zohlednit platné koncepční a rozvojové 
materiály Olomouckého kraje a evidované 
územní studie:  

- Strategie rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje, 

- Územní generel dopravy silnic II. a 
III. třídy na území Olomouckého kraje, 

- Územní studie krajiny pro území 
Olomouckého kraje, včetně návrhu 
opatření v souvislosti s adaptací na 
změny klimatu 

 

 

 

V obecné rovině respektováno. 

 

V obecné rovině respektováno, bez požadavků. 

 

V obecné rovině respektováno, realizace opatření pro 
podporu ekologické stability krajiny možná v rámci 
ploch s rozdílným využitím území. Je respektována 
základní krajinná osa - údolí Bystřičky. 

 

a) 1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 

PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 

PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH  

požadavky řešení v ÚP 

 Pro urbanistickou koncepci nevyplývají z 
PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP 
ORP Přerov v platném znění a širších vztahů 
v území žádné požadavky nad rámec 
požadavků vycházejících ze základní 
koncepce.  

Bez požadavků. 

 Zachovat urbanistickou koncepci nastavenou 
platným Územním plánem Křtomil. 

Splněno, urbanistická koncepce je zachována. 

 Vymezení zastavěného území bude 
prověřeno a případně aktualizováno podle 
ust. § 58 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů a to zejména z 
hlediska zahrnutí stavebních proluk.  

Splněno, plochy Z5 a Z6 převedeny do zastavěného 
území.  

   
Pozemky p.č. 424 a 423, které jsou nedílnou 
součástí plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské jsou vymezeny jako stabilizované. 

  

 Bude prověřena potřeba úpravy vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití na území 
obce resp. jejich členění v souladu s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších právních předpisů.  

Splněno viz grafická část Změny č.1 ÚP 

 V textové části, kap. C.2. bude v tab. 1 
Zastavitelné plochy vymezené územním 
plánem doplněna chybějící zastavitelná 
plocha Z14 – plocha veřejných prostranství 
(oprava formální chyby). 

Splněno. 
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požadavky řešení v ÚP 

 V lokalitě ve východní části obce (pozemky p. 
č. 506, 505/5, 505/6, 505/7 a 505/8) bude 
prověřena možnost změny využití plochy 
nacházející se mimo zastavěné území a 
zastavitelné plochy, která je z hlediska 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
součástí ploch Z – plochy zemědělské, na 
plochu zastavitelnou s využitím B – plochy 
bydlení. 

Zastavitelná plocha bude vymezena za 
předpokladu vypuštění stejného rozsahu 
ploch pro bydlení vymezených v platném 
územním plánu. 

Plochy byly prověřeny, vzhledem k tomu, že se 
plochy nacházejí v záplavovém území Q100 a 
částečně i v aktivní záplavové zóně a poloha 
pozemků neodpovídá urbanistické koncepci zachovat 
kompaktnost zástavby a souvislý urbanizovaný celek. 
Vzhledem k těmto okolnostem není tato nová 
návrhová plocha navržena. 

 Na pozemcích p. č. 151, 152 a 153, které 
jsou vymezeny jako součást plochy se 
způsobem využití B – plochy bydlení, typ BI – 
bydlení individuální, bude prověřena možnost 
změny využití na typ BS – bydlení smíšené - 
bydlení a podnikatelské aktivity, příp. jinou 
vhodnou plochu resp. typ s ohledem na 
obecný požadavek na prověření vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

Splněno, viz textová část I. Změny č.1. 

 Bude prověřena možnost řešení nedostatku 
ploch pro podnikatelské aktivity na území 
obce – prověřena potřeba a účelnost 
vymezení samostatných ploch či začlenění 
do jiných druhů ploch, stanovení podmínek 
umožňujících umístění staveb a zařízení 
podnikatelských aktivit na území obce.  

V k.ú. nejsou žádné vhodné plochy pro podnikatelské 
aktivity a požadavek na jejich samostatné vymezení 
není.  V rámci ploch BV lze umístit podnikatelské 
aktivity. 

 

 Nové zastavitelné plochy budou případně 
vymezeny s ohledem na výsledek aktualizace 
zastavěného území.  

Splněno viz textová a grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

 Případné podmínky pro umisťování menších 
zařízení výroby a jiných podnikatelských 
aktivit v jiných plochách s rozdílným 
způsobem využití, budou stanoveny s 
ohledem na jejich vlivy na kvalitu bydlení. 

Splněno viz textová část I. Změny č.1 ÚP. 

 Podmínky prostorového uspořádání 
stanovené v kap. F. platného územního plánu 
budou prověřeny a případně budou 
vypuštěny podrobnosti náležející svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím. 

Ponecháno, zastupitelstvem byl schválen územní 
plán s prvky regulačního plánu. 

 Dále budou podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití, popř. podmínky 
prostorového uspořádání stanovené v kap. F. 
prověřeny z hlediska používaných pojmů – 
budou doplněny definice pojmů, které nejsou 
definovány v jiných obecně platných 
předpisech či normách. 

Splněno viz textová část I. Změny č.1 ÚP. 

 Provést aktualizaci vymezených 
zastavitelných ploch v souvislosti s 
požadavkem na aktualizaci zastavěného 
území, v případě potřeby vymezit plochy 
přestavby. 

Splněno viz grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

 Prověřit možnost vymezení nové zastavitelné 
plochy pro bydlení na pozemcích p. č. 425 a 
431 v k. ú. Křtomil. 

Prověřeno a splněno viz textová a grafická část 
I. Změny č.1 ÚP. 
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požadavky řešení v ÚP 

 Prověřit možnost změny využití plochy 
přestavby P2 z ploch dopravní infrastruktury 
na plochy pro bydlení. 

Prověřeno a splněno viz textová a grafická část 
I. Změny č.1 ÚP. 

 Prověřit podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití i z hlediska 
aktuální legislativy a judikatury. 

Splněno viz grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

 Prověřit a po dohodě s obcí vymezit území, 
kde je to potřebné, a stanovit prvky 
regulačního plánu (např. centrum obce, 
zastavitelné plochy). 

Byla stanovena  plocha asanace VA02 viz textová 
a grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

 

a) 2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA 

PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI 

JEJICH ZMĚN 

požadavky řešení v ÚP 

 Na koncepci veřejné infrastruktury 
nevyplývají z PÚR ČR, ZÚR OK v platném 
znění, ÚAP ORP Přerov v platném znění a 
širších vztahů v území žádné požadavky nad 
rámec požadavků vycházejících ze základní 
koncepce.  

Bez požadavků. 

 Bude prověřeno vymezení koridoru přeložky 
silnice II/150 jako zastavitelné plochy (Z1 – 
plocha dopravní infrastruktury DS – plocha 
pro silniční dopravu). 

Koridor byl prověřen a upřesněn Změnou č.1 ÚP. 

 Bude stanoven způsob napojení navržených 
zastavitelných ploch případně ploch 
přestavby na komunikační síť. 

Splněno. 

 V grafické části, výkrese č. I./2 Hlavní výkres 
bude doplněna chybějící část navrhované 
místní komunikace v lokalitě Z8 (oprava 
formální chyby). 

Změněna koncepce řešení. 

 Možnosti stávajících vedení technické 
infrastruktury budou vyhodnoceny s ohledem 
na vymezení zastavitelných ploch a podle 
potřeby bude navrženo jejích doplnění 
případně jiná opatření. 

Splněno. 

 Prověřit možnost změny umístění části místní 
komunikace k ploše Z10 a Z11 ve vazbě na 
požadavek změny využití plochy přestavby 
P2. 

Splněno viz grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

 V souvislosti s případným vymezením nové 
zastavitelné plochy řešit nezbytnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. 

Splněno. 

 

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 
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požadavky řešení v ÚP 

 Na koncepci uspořádání krajiny nejsou z 
PÚR ČR, ZÚR OK v platném znění, ÚAP 
ORP Přerov v platném znění a širších vztahů 
v území kladeny žádné další požadavky nad 
rámec požadavků vycházejících ze základní 
koncepce. 

Respektováno, bez požadavků. 

 Bude preferováno umisťování zastavitelných 
ploch ve vazbě na zastavěné území a to v 
plochách s co nejméně rušivým projevem v 
krajině (s minimálním dopadem na krajinu a 
krajinný ráz).  

Splněno. 

 Při návrhu vymezení zastavitelných ploch 
bude zohledněno záplavové území. 

Splněno, plochy navržené změnou č.1 ÚP nejsou 
navrhovány v záplavovém území. 

 Bude prověřeno a případně budou stanovena 
opatření pro snížení rizika eroze zemědělské 
půdy (splachy) v lokalitě Březí jižně 
zastavěného území a ohrožení zastavěného 
resp. zastavitelného území rozlivem vodoteče 
při přívalových deštích v lokalitě Dolní konec 
(při hranici s k. ú. Lipová). Návrh 
protierozních opatření bude řešen s projevem 
na úrovni územního plánu – podle potřeby 
budou vymezeny územní podmínky pro 
možnost jejich uplatnění. 

Prověřeno, nebyla vymezena žádná plocha.  

 Vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa. 

 Pozemky p. č. 425 a 431 se nachází ve II. 
třídě ochrany ZPF. 

 Změnou dotčená lokalita pro bydlení ve 
východní části katastrálního území se 
nachází v BPEJ 6.58.00, II. třídě ochrany 
ZPF. 

Splněno. 

 

 

Prověřeno a plocha navržena a  odůvodněna.. 

 Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území 
prověřit a upravit z hlediska aktuální 
legislativy a judikatury, zejména v návaznosti 
na ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve 
znění pozdějších právních předpisů (prověřit 
a stanovit, co bude výslovně vyloučeno z 
hlediska umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v tomto 
ustanovení). 

Splněno. 

ad b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 

STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

požadavky řešení v ÚP 

 Případné plochy a koridory územních rezerv 
vymezit pokud to návrh řešení změny 
územního plánu bude vyžadovat. 

Prověřeno a je navržena plocha rezervy R1. 

ad c) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE 

MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
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požadavky řešení v ÚP 

 Nové veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření budou případně 
vymezeny po dohodě s obcí. Nutnost 
asanačních zásahů ve veřejném zájmu se 
nepředpokládá. 

Byla vyhodnocena potřeba vymezení plochy asanace 
VA2 z důvodu zajištění bezpečnosti dopravního 
provozu. 

 Bude zrušeno vymezení předkupního práva 
pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní 
infrastruktury VD01 přeložka silnice II/150 (ve 
vymezeném koridoru pro její vedení). 

U této veřejně prospěšné stavby bude v 
popisu doplněno: včetně souvisejících 
staveb. 

Splněno viz textová a grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

 Ostatní veřejně prospěšné stavby, veřejně 
prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit (kap. G.) i další veřejně prospěšné 
stavby a veřejně prospěšná opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo (kap. H.), 
vymezené v územním plánu, budou 
prověřeny z hlediska potřebnosti a po dohodě 
s obcí bude případně jejich vymezení 
zrušeno.  

Splněno, viz textová část I. Změny č.1 ÚP. 

 U veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a ploch pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, bude odstraněn výčet dotčených 
pozemků.  

Splněno. 

 Vymezení veřejně prospěšných staveb a 
veřejně prospěšných opatření z hlediska 
vymezení předkupního práva uvést do 
souladu s platnou legislativou. 

Splněno. 

ad 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 

požadavky řešení v ÚP 

 Případné plochy a koridory, pro které bude 
rozhodování o změnách jejich využití 
podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci, vymezit pokud to návrh 
řešení změny územního plánu bude 
vyžadovat. 

ÚP nevymezuje žádné plochy podmíněné regulačním 
plánem. 

ad e) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

požadavky řešení v ÚP 

 Změna územního plánu bude zpracována 
bez variant řešení s tím, že případná dílčí 
řešení budou projednána a dohodnuta ještě v 
rozpracovanosti návrhu změny územního 
plánu. 

Splněno. 
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ad f) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 

USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ 

A POČTU VYHOTOVENÍ 

požadavky řešení v ÚP 

 Návrh změny územního plánu bude 
zpracován v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  

Splněno viz textová a grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

pozdějších právních předpisů, jeho 
prováděcími vyhláškami v platném znění, a s 
dalšími obecně závaznými právními předpisy, 
platnými v době jeho zpracování (vč. Přílohy 
č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Náležitosti 
obsahu územního plánu). 

 

 Opravit název výkresu I./3 Koncepce 
technické infrastruktury. 

Splněno viz grafická část I. Změny č.1 ÚP. 

 Dle potřeby dopracovat samostatný výkres 
části územního plánu s prvky regulačního 
plánu. 

Samostatný výkres nebyl doplněn. 

Textová část II. Odůvodnění změny územního plánu 

bude v rámci stanovených požadavků (vč. náležitosti 

uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona) 

mj. obsahovat: 

- kap. Vyhodnocení souladu 
s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů kromě 
jiného i vyhodnocení souladu řešení 
podle ust § 175 stavebního 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, které se 
v řešeném území vyskytují a jsou 
řešením zohledněny.  

Splněno viz textová část I. Změny č.1 ÚP. 

 Změna územního plánu  

Textová část bude obsahovat změnová ustanovení, 
kterými se mění textová část I. Územní plán 
Územního plánu Křtomil.  

Grafická část bude obsahovat zákres změn nad 
katastrální mapou v rozsahu výkresů:  

I./1 Výkres základního členění území, měř. 1:5 000,  

I./2 Hlavní výkres, měř. 1:5 000,  

I./3 Hlavní výkres – Koncepce technické 
infrastruktury, měř. 1:5 000,  

I./4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací, měř. 1:5 000, 

Splněno. 

 Odůvodnění změny územního plánu 

Textová část odůvodnění bude obsahovat 
zdůvodnění navrhovaného řešení v rozsahu přílohy č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších právních předpisů. 

Splněno. 
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požadavky řešení v ÚP 

Grafická část odůvodnění bude obsahovat zákres 
změn v rozsahu výkresů:  

II./1 Koordinační výkres, měř. 1:5 000,  

II./2 Koordinační výkres - výřez, měř. 1:5 000,  

II./3 Výkres širších vztahů, měř. 1:50 000,  

II./4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 
měř. 1:5 000.  

Výkresy grafické části budou zpracovány nad digitální 
katastrální mapou. 

Splněno. 

 Textová část II. Odůvodnění změny 
územního plánu bude v rámci stanovených 
požadavků (vč. náležitosti uvedených v § 53 
odst. 4 a 5 stavebního zákona) mj. 
obsahovat: 

- kap. Vyhodnocení souladu 
s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů kromě 
jiného i vyhodnocení souladu řešení 
podle ust § 175 stavebního 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, které se 
v řešeném území vyskytují a jsou 
řešením zohledněny.  

Splněno. 

 Dokumentace bude zpracována v souladu s 
Metodickým doporučením pro zavedení 
metodiky MINIS k využívání při zpracování 
ÚP v Olomouckém kraji (ve vazbě na 
požadavek zpracování dokumentace v 
souladu s metodikou MINIS Minimální 
standard pro digitální zpracování územních 
plánů v GIS, v aktuální verzi) 

Respektováno. 

 

ad g) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO 

PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

požadavky řešení v ÚP 

 Požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území se neuplatňuje. 
Navrhovaná změna územního plánu nemůže 
mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi a záměry významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti (v řešeném území se 
nevyskytuje), a není ani nezbytné ani účelné 
ji komplexně posuzovat z hlediska vlivů na 
životní prostředí. 

Respektováno. 
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B. 2.  Vyhodnocení souladu 

1. SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 

ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Nebylo požadováno vyhotovení návrhu ve variantním řešení.  

2. S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU 

PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebylo postupováno.   

3. S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 

ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Podle § 54 odst. 3 stavebního zákona nebylo postupováno.    

4. S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM 

OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Podle § 55 odst. 3 stavebního zákona nebylo postupováno.   

C.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 

v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), 

s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Změna č.1 Územního plánu nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje. 

D.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 

lesa 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu zákona 
č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 271/2019 
Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Zařazení BPEJ 
do jednotlivých tříd ochrany odpovídá vyhlášce č. 48/2011 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 
22.února 2011, v platném znění. 

Bonitované půdně ekologické jednotky  

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky.  

Dosavadní využití ploch zemědělské a nezemědělské půdy v řešeném území 

Změna č. 1 ÚP nemění koncepci řešení ÚP. Zemědělská půda je využívána převážně k rostlinné 
produkci, jako orná půda, nezemědělská půda je zastoupena zejména plochami ostatními v rámci 
zastavěného území. Změna č. 1 řeší rozvoj obce v rozsahu cca 1,3 ha, z čehož na nezemědělskou 
půdu připadá cca 0,3 ha.  

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území 
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Koncepce územního plánu - řešení využití proluk a enkláv zemědělské půdy před zásahem do 
kompaktních zemědělských ploch není změnou č. 1 měněna. V kontinuitě s touto koncepcí jsou např, 
vymezeny plochy přestavby P2, P3, P4 a P5, které jsou vymezeny v rámci enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území. 

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk 

Viz předchozí bod. Revitalizaci řeší změna č. P4 – vybudování hasičské zbrojnice v místě neobydlené 
usedlosti. 

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci 

Rozvojové plochy odsouhlasené v platném ÚP nejsou dosud využity, ale jsou dále projekčně 
a majetkově chystány k zástavbě (Z8, Z11). Z tohoto důvodu je změnou č. 1 zrušena zástavba 
v odsouhlasené ploše Z9.  

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na §2 zákona 
č. 14/1992 Sb. co nejméně narušena krajina a její funkce 

Realizací změny č. 1 nedojde k narušení přírodních krajinných formací. 

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území 

Změnu č. 1 nedojde ke změně hydrologických a odtokových poměrů. I nadále jsou respektovány 
a rozvíjeny záměry na realizaci ploch poldrů apod. Dešťové body ze zpevněných ploch jsou řešeny 
v souladu s platnou legislativou (zachytávání a vsakování). 

Vedení směrových a liniových staveb ve vztahu k možnému eroznímu ohrožení a pozemkovým 
úpravám 

Navržená změna nemá nezvyšuje riziko erozního ohrožení území. 

Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení 

Navržené zastavitelné plochy nezvyšují riziko vodní eroze. 

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany 

Obec nemá reálnou možnost rozvoje, aniž by byly dotčeny zemědělské půdy I. nebo II. třídy ochrany. 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami, vyhodnocení 
potřebnosti 

Řešení změny č. 1 nebylo vymezeno variantně. V následující tabulce je provedeno předběžní 
vyhodnocení vlivu změn na ZPF.  
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tab.: Předběžné vyhodnocení lokalit řešených změnou č. 1 z hlediska dopadu do ZPF 

Označení 
plochy v 

platném ÚP 
(výkres ZPF) 

Označení ve 
změně č.1 

Řešení změny č.1 Dopad řešení změny do ZPF -  

stručné vyhodnocení 

Z1 DK1 
Plocha Z1 pro dopravu 
zrušena a vymezena jako 
koridor pro dopravu DK1 

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopad do ZPF se oproti 
schválenému ÚP nemění, a to včetně způsobu 
využití plochy) 

Z2 Z2 

plocha bydlení - bydlení 
individuální je Změnou č. 
1 měněna na plochu 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopadu do ZPF). Úprava 
názvu způsobu využití je řešena z důvodu souladu 
ÚP s Metodikou MINIS Olomouckého Kraje. 

Z3 Z3 
plocha technické 
infrastruktury- plocha pro 
vodní hospodářství 

NE 

beze změny 

Z4 Z4 

Zrušena zastavitelná 
plocha Z4 pro bydlení a 
vymezena plocha K4 pro 
plochy smíšené 
nezastavitelné  - krajinou 
zeleň 

NE 

redukce zastavitelných ploch 

Z5 Z5 zrušeno 

NE 

plocha vymezena jako stav (proluka v zastavěném 
území) 

Z6 Z6 zrušeno 

NE 

plocha vymezena jako stav (proluka v zastavěném 
území) 

Z7 Z7 

plocha dopravní 
infrastruktury - se 
specifickým využitím 
(účelové komunikace) 

NE 

lokalita zmenšena, část přičleněna k ploše Z8. 

Z8 Z8 

plocha bydlení - bydlení 
individuální je změnou č. 
1 měněna na plochu 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské a 
vzájemná koordinace 
související plochy 
veřejného prostranství. 

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopadu do ZPF). Úprava 
názvu způsobu využití je řešena z důvodu souladu 
ÚP s Metodikou MINIS Olomouckého Kraje. 
Navazující plocha  veřejného prostranství (Z7) je 
upřesněna na základě podrobnějšího řešení řešícího 
vlastní využití plochy Z8. V platném ÚP je 
kalkulována plocha 1,85 ha, změna č. 1 vymezuje 
plochu Z8 v rozsahu 1,8146 ha. 

Z9 Z9 
zrušeno (navržena 
rezerva) 

NE 

plocha převedena do územní rezervy – redukce 
odsouhlaseného záboru ZPF v ploše  1,8230 ha. 
(redukce Z9 a část Z7) 

Z10 Z10 
plocha občanské 
vybavenosti pro rekreaci a 
sport 

NE 

beze změny 
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Označení 
plochy v 

platném ÚP 
(výkres ZPF) 

Označení ve 
změně č.1 

Řešení změny č.1 Dopad řešení změny do ZPF -  

stručné vyhodnocení 

Z11 Z11 

plocha bydlení - bydlení 
individuální je Změnou č. 
1 měněna na plochu 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské a 
související plochy 
veřejného prostranství. 

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopadu do ZPF). Úprava 
názvu způsobu využití je řešena z důvodu souladu 
ÚP s Metodikou MINIS Olomouckého Kraje. Plocha 
veřejného prostranství je upřesněna na základě 
podrobnějšího řešení řešícího vlastní využití plochy 
Z11. 

Z12 Z12 

plocha technické 
infrastruktury – plocha pro 
vodní hospodářství 

plocha dopravní 
infrastruktury – plocha pro 
silniční dopravu 

NE 

beze změny 

Z13 Z13 
plocha dopravní 
infrastruktury – plocha pro 
silniční dopravu 

NE 

beze změny 

Z14 Z14 
plocha veřejných 
prostranství 

NE 

beze změny 

 Z15 
plocha dopravní 
infrastruktury – plocha pro 
silniční dopravu 

NE 

nově vymezená plocha na nezemědělské půdě 
(ostatní plocha) 

P1 P1 realizováno 
NE 

realizováno 

P2 P2 

plocha dopravní 
infrastruktury – změnou č. 
1 navržená na plochy 
bydlení 

ANO 

Změna způsobu využití plochy pro dopravu na 
bydlení. na zemědělských půdách II. třídy ochrany 
v zastavěném území obce Křtomil. 

 P3 

plocha pro občanské 
vybavení - veřejná 
infrastruktura vymezená 
na ploše stávajícího 
veřejného prostranství 

ANO 

Nově vymezená plocha - změna způsobu využití 
stabilizované plochy veřejného prostranství na 
plochu pro občanské vybavení . Na zemědělských 
půdách II. třídy ochrany v zastavěném území obce 
Křtomil.  

 P4 
přestavba stabilizované 
plochy bydlení na plochu 
občanského vybavení. 

ANO 

Nově vymezená plocha přestavby v zastavěném 
území, dotčena zemědělská půda (zahrady) v rámci 
zadního traktu zahrad. 

 P5 
plocha přestavby na 
západní hranici řešeného 
území  západní  

ANO 

Nově vymezená plocha pro bydlení v jihozápadní 
části zastavěného území. 

Z15 K1 

plocha vodní a suchých 
poldrů je změnou č. 1 
měněna na plochu 
smíšenou nezastavěného 
území – plochy suchých 
nádrží.  

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopadu do ZPF). Úprava 
názvu způsobu využití je řešena z důvodu souladu 
ÚP s Metodikou MINIS Olomouckého Kraje.  
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Označení 
plochy v 

platném ÚP 
(výkres ZPF) 

Označení ve 
změně č.1 

Řešení změny č.1 Dopad řešení změny do ZPF -  

stručné vyhodnocení 

Z16 K2 

plocha vodní a suchých 
poldrů je změnou č. 1 
měněna na plochu 
smíšenou nezastavěného 
území – plochy suchých 
nádrží.  

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopadu do ZPF). Úprava 
názvu způsobu využití je řešena z důvodu souladu 
ÚP s Metodikou MINIS Olomouckého kraje.  

Jako plocha K2 je vymezena severní část původní 
plochy Z16. Vymezeno jako součást ÚSES. 

Z17 K3 

plocha krajinné zeleně je 
změnou č. 1 měněna na 
plochu smíšenou 
nezastavěného území – 
přírodní.  

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopadu do ZPF). Úprava 
názvu způsobu využití je řešena z důvodu souladu 
ÚP s Metodikou MINIS Olomouckého Kraje.  

Z4 K4 

plocha smíšená 
nezastavěného území – 
přírodní vymezena místo 
zastavitelné plochy Z4 pro 
bydlení 

ANO 

Změna způsobu využití ze zastavitelné plochy (Z4) 
na nezastavitelnou  plochu K4 (plochy smíšené 
nezastavitelné území – přírodní na zemědělských 
půdách I. a II. tř.o..  

Z16 K5 

plocha vodní a suchých 
poldrů je změnou č. 1 
měněna na plochu 
smíšenou nezastavěného 
území – přírodní  

NE 

Z hlediska dopadu do ZPF nedochází změnou ÚP ke 
změně vlastního záboru (dopadu do ZPF). Úprava 
názvu způsobu využití je řešena z důvodu souladu 
ÚP s Metodikou MINIS Olomouckého kraje.  

Jako plocha K5 je vymezena jižní část původní 
plochy Z16. Vymezeno jako součást ÚSES. 
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tab.: Odůvodnění jednotlivých lokalit změny č. 1 ÚP, které mají dopad do ZPF  

Označení ve 
změně č.1 

Odůvodnění Výměra záboru 
Z toho 

odsouhlaseno v 
ÚP 

P2 

V platném územním plánu byla plocha P2 vymezena 
v identickém rozsahu, jak ji vymezuje změna č. 1. Jedná se o 
enklávu zemědělské půdy (zahrada) v centru obce, která byla 
původně určena pro dopravní infrastrukturu. Z důvodu, že již 
pominula příčina vymezení plochy pro dopravu,  je změnou č. 1 
navržená na plochu bydlení. Dotčena je zemědělská půda II. 
třídy ochrany.  

Plocha je již využívána jako související plocha pro objekt 
bydlení a změna tak uvádí územní plán do souladu se 
skutečným využitím. Vzhledem k tomu, že původní důvody 
potřeby vymezení plochy dopravy pominuly, je veřejným 
zájmem posílení sídelní struktury v centrální části obce 
vymezení nezbytného souvisejícího zázemí pro objekt bydlení 
a tím snížit potřebu využití veřejného prostoru v centru. 

0,0486 0,0486 

P3 

V platném územním plánu je plocha vymezena jako 
stabilizovaná plocha veřejného prostranství. Jedná se o 
enklávu zemědělské půdy v zastavěném území. Důvodem 
vymezení plochy je požadavek obce na úpravu veřejného 
prostoru – realizaci kapličky. 

Dotčena je zemědělská půda II. třídy ochrany. Jedná se o 
enklávu zemědělské půdy bez hospodářského využití.  Z tohoto 
důvodu je veřejným zájmem převažujícím veřejný zájem na 
ochraně enklávy ZPF v centru obce posílení společenské 
soudržnosti v obci, ke kterému vybudování kapličky přispěje.  

0,0623 0,0623 

P4 

V platném územním plánu je plocha vymezena jako 
stabilizovaná plocha bydlení. Změnou č.1 je formou přestavby 
navržena pro plochu občanského vybavení. Předmětem záboru 
ZPF je pouze zadní trakt plochy, který navazuje na zastavěnou 
část pozemku. Jedná se o enklávu zemědělské půdy 
v zastavěném území pod společným oplocením. Důvodem 
vymezení plochy občanského vybavení je požadavek obce na 
řešení plochy pro vybudování hasičské zbrojnice.  

Dotčena je zemědělská půda II. třídy ochrany. Jedná se o 
enklávu zemědělské půdy navazující na zastavěnou část 
bývalé usedlosti. Z tohoto důvodu je veřejným zájmem 
převažujícím veřejný zájem na ochraně enklávy ZPF 
v zastavěném území obce posílení jednak společenské 
soudržnosti, ke které vybudování hasičské zbrojnice povede, 
ale i posílení bezpečnosti.  

0,0884 0 

P5 

V platném ÚP je plocha vymezena jako enkláva zemědělské 
půdy v zastavěném území, na jejím jihozápadním okraji. Nově 
vymezená plocha pro bydlení je vymezena na enklávě 
zemědělské půdy z důvodu přehodnocení potřebnosti a 
dostupnosti ploch pro bydlení. Vymezena je z důvodu 
aktuálních informací a požadavků na výstavbu. Plochy pro 
bydlení Z8 a Z11 jsou již ideově a projekčně připravovány 
k výstavbě. Plocha Z9 byla změnou č. 1 zrušena, a to z důvodu 
střednědobé nedostupnosti těchto ploch pro výstavbu. Jako 
dostupné plochy, které je možné využít, a to v bezprostřední 
návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu jsou 
pozemky vymezení plochou P5. Bilance rušené plochy Z9 a 
nově vymezené plochy P5 je pro ZPF příznivá. Změnou č.1 se 
navrací do ZPF minimálně 1,0179 ha (viz bilance v následující 
tabulce). Veřejným zájmem převyšujícím ochranu ZPF v I. nebo 
II. tř.o. je tedy to, že řešení změny č.1 navrhuje snížení dopadu 
do ZPF, a to intenzifikací zastaveného území. 

0,1751 0 

K4 V platném ÚP je vymezena zastavitelná plocha pro 
bydlení Z4. Změnou č. 1 je navržena změna funkce 

0,6942 0,6942 
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Označení ve 
změně č.1 

Odůvodnění Výměra záboru 
Z toho 

odsouhlaseno v 
ÚP 

(změna způsobu využití) této plochy na plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní. Jedná se o 
zemědělskou půdu na hranici zastavěného území 
zařazenou do I. a II. třídy ochrany. 

Změna způsobu využití ze zastavitelné plochy (Z4) na 
nezastavitelnou plochu K4 (plochy smíšené 
nezastavitelné území – přírodní) neredukuje plochu 
záboru ZPF, ale navrhuje využití v rámci ploch zeleně 
v krajině (krajinná zeleň, drobné vodní plochy).  

CELKEM 1,0686 0,8051 

 

Výměra lokalit záboru ZPF řešených změnou č. 1 (nové lokality, změna dispozice, změna funkce) činí 
1,0686 ha. Z výměry těchto lokalit je nad rámec odsouhlasených ploch vymezeno 0,8051 ha. Změna č. 
1 navrací do ZPF plochu Z9 a část plochy Z7, v celkové výměře 1.8230 ha. z toho plyne, že v rámci 
absolutní výměry plochy záboru ZPF snižuje změna č. 1 celkový zábor ZPF na území k.ú. Křtomil 
o 1,0179 ha. 

souhrn ploch dle bilance řešení změny č.1 výměra (v ha) 

výměra lokalit vymezených nad rámec odsouhlasených ploch v ÚP (+) 0,8051 

výměra lokalit rušených změnou č.1 (-) 1,8230 

výsledná bilance ploch ZPF řešených změnou č.1 (-) 1,0179 

 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU PLOCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

Územní plán zůstává bez změny. 
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tab.  Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit 
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I. II. III. IV. V. 

P2 BV 0.0486  0.0486    0.0486 0 ne P2 (OV) 

P5 
BV 

PV 
0,2882  0,1751    0,1751 0,1131 ne nová lokalita  

Celkem BV 0.3368 0 0.2237 0 0 0 0.2237 0,1131   

P3 OV 0.0623  0.0623    0.0623 0 ne nová lokalita  

P4 OV 0.2867  0.0884    0.0884 0,1983 ne bydlení - stav 

Celkem OV 0.3490 0 0.1507 0 0 0 0.1507 0,1983   

K4 NSp 0,6942 0,1316 0,5626    0,6942 0 ne Z4 (BV) 

Celkem NSp 0,6942 0,1316 0,5626    0,6942 0   

CELKEM 1,3800 0,1316 0,9370    1,0686 0,3114   
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E.  Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního 

rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Změna č.1 Územního plánu Křtomil je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.07. 2009 ve znění Aktualizace č. 1, 
která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15.04.2015, Aktualizace č.2 a 3, 
které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2.9.2019 a Aktualizace č.5, 
která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 833 ze dne 17.08.2020. 

V územním plánu jsou respektovány a naplňovány republikové priority stanovené v čl. (14)–(32) kap. 2.  
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:      

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

Změnou č.1 ÚP jsou respektovány kulturní památky místního významu. Je zachován ráz jedinečné 
kulturní krajiny. Je respektována urbanistická struktura území, která je dlouhodobě stabilizována 
a vymezena dopravním skeletem. Návrh pouze tento skelet doplňuje v měřítku odpovídajícímu 
charakteru území. 

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

 Územní plán prověří možnosti rozvoje při zohlednění výše zmíněného. 

Je respektována koncepce územního plánu.  V řešeném území je zohledněna ochrana kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Změnou č.1 ÚP jsou navrženy plochy 
přestavby v zastavěném území. Nová zastavitelná plocha není navržena, pouze je upřesněn rozsah 
plochy Z11. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje 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. 

Je respektována koncepce rozvoje obce, urbanistické koncepce a ochrany přírodních i kulturních 
hodnot území stanovená v územním plánu. Změnou č.1 ÚP je zajištěno zachování hodnot řešeného 
území – zejména respektování krajinného typu A – Haná. 

16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst 
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu.  

(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. 

 Budou stanoveny zásady zajišťující migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka.  

Při umisťování dopravní a technické infrastruktury jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění 
migrační přístupnosti  krajiny. Při umístění návrhu koridoru dopravní infrastruktury Změna č.1 ÚP 
zajišťuje přístupnost krajiny viz kap. D. textové části I. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území (obzvláště ve 
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specifických oblastech). Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst 
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo). 

Je respektována koncepce územního plánu, kdy byly vytvořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, 
obec je napojena na stávající cyklostezky.  

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu, kdy dopravní a technická infrastruktura 
byla navržena s ohledem na prostupnost krajiny a s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny.  

(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 obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na 
to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 
cyklistickou).  

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu, kdy vymezením a doplněním dopravního 
skeletu byly vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury 
s ohledem na prostupnost krajiny i obsluhu jednotlivých ploch změn. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatel před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření 
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených pro umisťován k řízeným rozlivům 
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích 
a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod 
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu, kdy jsou navrženy protipovodňové 
ochranné zdi koryta toku Bystřičky. 

  (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 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 požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky 
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility 
a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě 
pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Bude řešena koncepce dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, v rámci které budou vytvořeny 
podmínky pro vzájemné propojení hromadné dopravy s provozem pěších a cyklistů. 

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu, kdy je věnována pozornost různým 
druhům dopravy. Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury – silniční plochy dopravní 
infrastruktury – se specifickým využitím (účelové komunikace), a plochy veřejných prostranství, které 
umožňují vzájemné propojení hromadné s provozem pěších a cyklistů. Autobusové zastávky se 
nachází na pěších i cyklistických trasách.     

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

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu. 

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

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu. V území nejsou žádné plochy vhodné pro 
rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, proto nejsou ani 
žádné navrhovány. Alternativní zdroje lze využívat lokálně. 

Řešené území není zařazeno v žádné rozvojové oblasti ani specifické oblasti republikového významu.  

Řešené území neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů.  
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Řešené území neleží v trasách koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, VVTL plynovodů 
a koridorů pro dálkovody. 

Změna č.1 ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 ve znění Aktualizace 
č.1, 2 a 3. 

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Z vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), které schválilo zastupitelstvo 
kraje usnesením UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 formou opatření obecné povahy pod č.j. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 vyplývají pro správní území obce Křtomil požadavky, které byly již 
územním plánem Majetín respektovány. 

Z Aktualizace č.1 vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti 
14.7.2011 nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky. 

Z Aktualizace č.2b vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti 
19.5.2017 nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky. 

Z Aktualizace č.3 vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 24792/2019, které nabylo účinnosti 
19.3.2019 nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky. 

Z Aktualizace č.2a vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 104377/2019, které nabylo účinnosti 
15.11.2019 nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky. 

Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č.1, 2b, 3 
a 2a: 

Změna č.1 ÚP: 

- respektuje priority územního plánování uvedené v kapitole A.1.        

3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel:  
  

3.2. pro územní plány obcí se v oblasti posílení sociální soudržnosti v území stanovuje 

zejména:  

3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje;  

- koncepce řešení změny č.1 ÚP tento stav respektuje 

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 obslužnosti 

území;  

- vymezen koridor dopravní infrastruktury silnice II/150 

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, 

zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývajících 

z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování);  

- vymezené plochy bydlení jsou v souladu s touto prioritou, nepodporují segregaci v území 

3.2.4. věnovat maximální pozornost lokalizaci území se zvýšenou mírou nezaměstnanosti 

a negativních sociálně ekonomických jevů, zejména velkých sídlišť, která vytvářejí ohrožení 

soudržnosti společenství obyvatel území. Tato území navrhovat k řešení v rámci systému 

regionálního, komunitního a jiných forem podpory (např. programů regenerace sídlišť);  

- obci se nenachází velká sídliště - tato priorita se netýká řešeného území 

3.2.5. v oblasti venkova vytvářet podmínky pro řešení rozvoje bydlení a poskytování služeb 

(zdravotních, kulturních, sociálních, rekreačních, lázeňských); 

- koncepce řešení územního plánu i změna č.1 vytváří podmínky pro řešení rozvoje bydlení a 
poskytování služeb rekreačních. Vymezuje plochy změn pro bydlení a současně i plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (plocha Z10). 

3.3. respektovat stávající a navržené dopravní tahy umožňující zajištění územních vazeb 

s Polskou republikou a sousedními kraji; 
- tato priorita se netýká řešeného území 

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje:  
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4.7. pro územní plány obcí se v oblasti hospodářského rozvoje stanovuje zejména:  

4.7.1. zpřesnit vymezení strategických ploch kraje pro aktivity republikového a nadmístního 

významu (dále „strategické plochy kraje“) dle bodu 7.3.,  

- v řešeném území se nenacházejí strategické plochy kraje pro aktivity republikového a nadmístního 
významu, podnikatelské aktivity jsou přípustné v rámci ploch smíšených a ploch smíšených se 
specifickou funkcí. 

4.7.2. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:  

4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury; 

- koridory technické infrastruktury jsou vymezeny v souladu s touto prioritou, v k. ú. obce je navržen 
koridor dopravní infrastruktury DK1. 

4.7.2.4. možnosti opětovného polyfunkčního využití opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields) 

- v řešeném území se opuštěné plochy a areály nenacházejí. 

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 k. ú. obce je navržen koridor dopravní infrastruktury DK, jeho poloha byla upřesněna v územním 
plánu a změnou se nemění. 

5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí:  

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. vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní 

činností na plochy bydlení; 

- stávající plochy výroby a skladování – lehká výroba i plochy výroby a skladování - zemědělská 
výroba se nachází mimo plochy bydlení. 

5.4.1.2. v lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů (chápe se, že umístěním nedojde ke 

střetu např. s chráněnými částmi přírody, zejména CHKO, MZCHÚ, přírodními parky, oblastmi 

NATURA 2000 a nadregionálními a regionálními 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 

- obec je plynofikována, rozvojové plochy jsou napojeny na STL plynovody, nedochází ke zhoršení 
životního prostředí. Není potřeba využívání netradičních druhů energie mimo lokálního využití 
alternativních zdrojů. 

5.4.1.3. podporovat rozšíření plynofikace, budování skupinových VTL, případně i STL pro více 

obcí;  

- obec je plynofikována, rozvojové plochy jsou napojeny na STL plynovody, plynovody VTL i STL pro 
více obcí jsou již vybudovány 

5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových, zvláště velkých zdrojů znečišťování 

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 kvalitou ovzduší vyhlášena) pro tyto zdroje;  

- v řešeném území nejsou navrženy žádné plochy velkých zdrojů znečišťování ovzduší 

5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné, centrální vytápění; 

- v řešeném území není technologicky možné a ekonomicky výhodné centrální vytápění, obec je 
plynofikována. 



Změna č.1 Územního plánu Křtomil 27 

5.4.1.7. dokončit dostavbu významných dopravních tahů republikového významu pro 

příznivější rozložení dopravní zátěže na stávajících tazích, 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. Podporovat rekonstrukce železničních 

tratí, jako významné alternativy pro snížení množství přepravovaných osob a nákladů po 

komunikacích;  

- v řešeném území je navržen koridor dopravní infrastruktury silnice II/150. 

5.4.1.8. podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy proti větrné 

erozi; 

- územním plánem ani změnou č.1 ÚP nelze 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 odpadními vodami 

- dodávka kvalitní pitné vody je zajištěna stávajícím systémem, odkanalizování včetně likvidace 
odpadních vod je zajištěno stávajícím systémem, je navrženo doplnění systému pro napojení 
zastavitelných ploch a ploch přestaveb 
 

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat zajištění 

potřebné kapacity a účinnosti čištění;  
- je navrženo odkanalizování stávajících i rozvojových ploch s odvedením odpadních vod na 
navrženou plochu technické infrastruktury – čistírnu odpadních vod a rozšíření stávající čistírny 
odpadních vod místní ČOV, změna č.1 koncepci nemění. 
 

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;  
- je navržena koncepce odkanalizování obce s odvedením odpadních vod na navrženou místní ČOV a 
rozšíření stávající čistírny odpadních vod místní ČOV, změna č.1 koncepci nemění. 
 

5.4.2.4. při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat 

v místech, která nejsou napojena na obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod 

v malé domovní čistírně. Výjimečně řešit odvádění odpadních vod do jímek s jejich následným 

odvozem na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve velkých vzdálenostech od nejbližší 

ČOV;  
- je navržena koncepce odkanalizování obce s odvedením odpadních vod na navrženou místní ČOV a 
rozšíření stávající čistírny odpadních vod místní ČOV, změna č.1 koncepci nemění. 

 

5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních toků. Prověřit vhodnost a případně 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, zvyšování zásob 

poříčních podzemních vod, obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy migrační prostupnosti 

toků pro vodní organismy, tlumení velkých vod rozlivem v nivách vodních toků; 

- v území není navrženo zavážení ramen vodních toků, charakter vodního toku tyto opatření 
neumožňuje. Vymezením ÚSES podporuje a vytváří podmínky posilování retenční schopnosti krajiny. 

 

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 mokřadů; případné využití 

těžbou dotčeného území řešit na základě podrobnější dokumentace zpracované dle platných 

právních předpisů a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabilizační funkci území;  
- v území není těžba nerostných surovin. 

 

5.4.2.7. z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody ve vodárenských rezervoárech vzniklých po 

těžbě štěrkopísků více podporovat jejich vodohospodářské využití;  
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- v řešeném území se nenachází rezervoáry vzniklé po těžbě štěrkopísků. 

 

5.4.2.8. upřednostňovat a podporovat zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména v 

záplavovém území převedením 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 řešení územního plánu v  podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném 
území je přípustné umísťovat retenční prostory. Samostatně jsou vymezeny plochy NSx – plochy 
smíšené nezastavěného území – plochy suchých nádrží – poldry. 
 

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 postupné sanaci všech zjištěných a evidovaných 

ekologických zátěží;  
- v řešeném území se nenachází evidované ekologické zátěže. Obecně změna č.1 ÚP vytváří 
podmínky, které umožňují sanaci ekologických zátěží. 
 

5.4.2.10. návrh 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;;  
- v řešeném území nejsou navrženy plochy pro umístění nových průmyslových podniků. 
 

5.4.2.11. v oblasti Ramzovského nasunutí regulovat úroveň znečištění podzemních 

a povrchových vod rozvíjejícím se turistickým ruchem zvláště v okolí Ramzovského sedla 

a Ostružné a významné investiční záměry individuálně posuzovat z hlediska ochrany 

a exploatace podzemních vod; 
- řešené území se nenachází v tomto zájmovém území. 

 

 5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnění území k tomuto účelu vhodná (např. 

v lokalitách po ukončené těžbě) a ověřená podrobnou dokumentaci;  
- ÚP v rámci revitalizace krajiny nenavrhuje žádné plochy k zalesnění, v území se nenachází žádné 
plochy k tomuto účelu vhodné. Posílení zeleně v území je zajištěno plochami pro ÚSES navrženými 
k realizaci.  
 

5.4.2.13. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatňovat preventivní 

ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější bezproblémovou využitelnost;  
- v řešeném území nejsou stanovena ochranná pásma vodních zdrojů 
 

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;  

- v řešeném území jsou navrženy plochy bydlení v rodinných domech - venkovské, plocha občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura, plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy 
smíšené obytné – venkovské, plochy veřejných prostranství. Jejich výměra je redukována v maximální 
možné míře. 

5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy 

způsobenými přívalovými srážkami;  

- v řešeném území jsou navrženy prvky ÚSES včetně interakčních prvků plnící i protierozní funkci 
a podmínky využití ploch mimo zastavěné území umožňují realizaci protierozních opatření. 

5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minimalizována až 

eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový potenciál zdevastovaných či 

nevyužívaných ploch;  
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- v řešeném území se nenachází evidované ekologické zátěže. Obecně ÚP vytváří podmínky, které 
umožňují sanaci ekologických zátěží. 

5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství; 

- v podmínkách v plochách v krajině je tento druh zemědělství umožněn. 

5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do 

zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet jejich 

ekologické funkce; 

- takový charakter zemědělské půdy se v řešeném území nenachází.  

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; 

- územní plán nenavrhuje omezující podmínky pro lesní hospodářství. Vymezením ÚSES na PUPFL 
jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení druhové a věkové skladby lesů. 

5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kategorií 

a v průběžném zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě blízkému 

stavu; 

- vymezením ÚSES na PUPFL jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení druhové a věkové skladby lesů. 

5.4.4.3. rozšiřovat na vybraných lokalitách rozlohy lužních lesů jako jedno z protierozních 

opatření a opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny; 

- stanoviště lužních lesů se na území obce nenachází  

 5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů; 

- PUPFL se v řešeném území nenachází. 

5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady: 

5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spalovny 

nebezpečných odpadů; 

- územní plán nenavrhuje ani neumožňuje nové plochy pro skládky a spalovny nebezpečných 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; 

- v řešeném území nejsou navrženy plochy pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných 
odpadů. 

5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. 

Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky 

rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových 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 dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů. Podporovat budování odpovídající 

infrastruktury nutné k zajištění efektivní překládky a následné ekonomicky a environmentálně 

udržitelné přepravy zbytkového směsného komunálního odpadu k jeho energetickému využití; 

Změna č.1 ÚP nevymezuje žádnou plochu pro odpadové hospodářství, problematika odstrańování 
odpadů je v území dlouhodobě stabilizována. 

5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu:  

5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat 

a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce 

krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování 

fragmentace krajiny; 

- návrh respektuje a zachovává krajinný ráz, vymezením ÚSES podporuje a vytváří podmínky pro 
realizaci krajinotvorných opatření a posilování retenční schopnosti krajiny, ÚP ani změna č.1 ÚP 
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nenavrhuje nad rámec ploch převzatých ze ZÚR OK žádné stavby, které by zvýšily riziko fragmentace 
krajiny. 

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR OK, 

upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES; 

- koncepce regionálních ÚSES vymezená v ZÚR OK se netýká řešeného území, nachází se zde pouze 
lokální ÚSES, které byly již upřesněny v územním plánu.  

5.4.6.3. skladebné části ÚSES přednostně vymezovat mimo plochy zjištěných 

a předpokládaných ložisek nerostů, vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude 

možné, respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiskách zejména stanovené dobývací 

prostory. Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi ÚSES 

akceptovat stávající charakter prvků ÚSES a jejich funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné 

těžbě, tak i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území. Vymezení skladebných 

částí ÚSES v území ložisek není překážkou k případnému využití ložiska za podmínky, že 

funkce ÚSES budou využitím ložiska nerostů pouze dočasně omezeny a budou po ukončení 

těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném 

pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny 

(zohlednit důsledky pozitivního vývoje vzniku unikátních biotopů pro potřebnou biodiverzitu a 

tvorbu ÚSES); 

- v řešeném území se nenachází ložisko nerostných surovin, dobývací prostor ani chráněné ložiskové 
území. 

5.4.6.4. vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR OK a v navazujících územně plánovacích 

dokumentacích není taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku 

nerostných surovin; 

- v řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin. V řešeném území se nenachází dobývací 
prostory ani chráněná ložisková území. Plochy těžby nerostů nejsou vymezeny. 

5.4.6.5. omezovat v území srůstání sídel, jejichž důsledkem je omezení prostupnosti krajiny pro 

volně žijící živočichy a člověka. Při budování zejména významných dopravních tahů 

republikového významu (kapacitních komunikací, železnice) dbát na zajištění prostupnosti 

krajiny v souvislosti s migrací zvěře; 

- územní plán respektuje omezování srůstání sídel v území s ohledem na prostupnost krajiny.  

5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin 

5.4.7.1. ochrana ložisek nerostných surovin je veřejným zájmem. Respektovat 

nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních a významných ložisek nevyhrazeného 

nerostu a prognózních zdrojů i v jiných řízeních týkajících se území a jeho využití, 

a minimalizovat zatěžování takto chráněných ploch jinými zákonnými limity území. Vytvářet 

prostředí, které umožní využívání nerostných surovin v daném regionu při respektování 

udržitelného rozvoje území;; 

- na území obce se nenachází ložisko nerostných surovin. 

5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložiskách a ložiskách 

nevyhrazeného nerostu v souladu s platnými právními předpisy; 

- ÚP ani Změna č.1 ÚP nevymezuje plochy těžby. 

5.4.7.3. hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní 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; 

- ÚP ani Změna č.1 ÚP nevymezuje plochy těžby. 

5.4.7.4. územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prostorách 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; 
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- ÚP ani Změna č.1 ÚP nevymezuje plochy těžby. 

5.4.7.5. kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu 

surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v souladu s platnými právními 

předpisy; 

- v řešeném území se žádná výhradní ložiska, ložiska nevyhrazeného nerostu ani dobývací prostory 
nenachází. 

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; 

- ÚP ani Změna č.1 ÚP nevymezuje plochy těžby. 

5.4.8. Priority v oblasti veřejného zdraví 

5.4.8.1. pro snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor podporovat 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 

protihluková opatření (stavby protihlukových bariér, valy, pásy izolační zeleně, aj.), popř. 

navrhovat vhodné funkční využití ploch navazujících na dopravní koridory (plochy pro umístění 

aktivit nenáročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže – např. sklady, objekty 

výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou hladinou hluku aj.) při respektování 

urbanistických zásad a na základě projednání s dotčenými orgány);      

- V řešeném území se navrhuje koridor dopravní infrastruktury – přeložka silnice II/150 třídy 
(upřesněný koridor z nadřazené územně plánovací dokumentace - ZÚR OK) DK1. 

5.4.8.2. podporovat rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální 

- navržená koncepce dopravní infrastruktury – silniční umožňuje rozvoj veřejné dopravy. 

 

Ze ZÚR Olomouckého kraje dále vyplývá: 

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 (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

Obec není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy.  

A.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje 

a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 

Řešené území není zařazeno do žádné specifické oblasti nadmístního významu.  

A.4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 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. Silniční a dálniční síť 

V území se nenachází žádná komunikační síť mezinárodního ani celostátního významu. 

A.4.1.2. Železniční síť 

V území se nenachází žádný nadřazený kolejový systém. 

A.4.1.4. Vodní doprava 

V území se nenachází koridor územní rezervy pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe. 

A.4.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu  

Při návrhu zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod je nutno vycházet 
z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – návrh ÚP  je v souladu.  

A.4.3. Návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny  
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V území nejsou vymezeny regionální biokoridory ani regionální biocentra.  

A.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 

a civilizačních hodnot území kraje  

A.5.1. Koncepce ochrany přírodních hodnot 

 Při využití území je respektováno vymezení regionálních skladebných částí ÚSES a jsou 
respektovány zásady ochrany jednotlivých prvků ÚSES stanovené v bodě 4. 

 Jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, zajišťující částečně protierozní 
ochranu, zvýšení ekologické hodnoty území a krajinotvorné funkce, je zajištěna průchodnost 
krajiny. 

 

A.6. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování, nebo 

dosažení 

 Řešené katastrální území je z hlediska vymezení cílových charakteristik krajiny začleněno do 
krajinných celků A. – Haná. Návrh územního plánu respektuje tento krajinný typ v rámci 
koncepce řešení krajiny. 

 A.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území  

 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního 
významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

o stavba D026 – II/150 Želatovice – Křtomil, přeložka s obchvaty sídel, územním plánem 
vymezena jako VD1 

A.8. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 

v územně plánovací dokumentaci, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje 

sídelní struktury. 

 Požadavky na koordinaci jsou respektovány v rámci širších vztahů viz kap. A textové části II. 
Odůvodnění územního plánu. 

A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území 

 V územním plánu i změně č.1 ÚP je vymezeno záplavové území. 

 Přípustnost umisťování protipovodňových opatření je stanovena v kap. F.2. textové části 
I. Územní plán. 

A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným 

způsobem využití a návrh (upřesněné) veřejné infrastruktury  

 Územní plán svým řešením zachovává vyváženou sídelní strukturu a stabilizuje osídlení.  

 Územní plán zajišťuje: 
-  koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a technické infrastruktury na 
hranicích obcí, u nichž se připouští změna trasování v rámci vymezených koridorů 
-   koordinaci průchodu prvků ÚSES na hranicích obcí. 

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; 

 Územní plán i změna č.1 svým řešením zachovává vyváženou sídelní strukturu 
a stabilizuje osídlení.  

90.2. stabilizovat osídlení periferních a venkovských oblastí s cílem zvyšovat jejich obytnou 
atraktivitu a rozvíjet perspektivní funkce (např. rekreaci). Pozornost věnovat zejména prevenci 
vzniku sociálně vyloučených lokalit; 

 Územní plán i změna č.1 svým řešením zachovává vyváženou sídelní strukturu 
a stabilizuje osídlení, vymezuje plochy bydlení s cílem zvýšení obytné atraktivity  

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

 Územní plán i změna č.1 svým řešením respektuje založenou sídelní strukturu, 
vymezuje plochy bydlení v návaznosti na zastavěné území s cílem zvýšení obytné 
atraktivity  
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91. K zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb v dimenzování 
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; 

 Územní plán svým řešením vymezuje plochy přestavby v rámci proluk 
a nevyužívaného území, které přispívají k vyvážené sídelní struktuře a stabilizuje 
tak osídlení. Změna č.1 toto řešení respektuje. 

91.3. při návrhu ploch pro novou bytovou výstavbu zohlednit možnosti optimálního využití 
území (zejména s ohledem na nároky na vyvolané investice ve veřejné infrastruktuře); 

 Územní plán svým řešením vymezuje plochy přestavby v rámci proluk 
a nevyužívaného území a zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území 
které přispívají ke snižování nároků na veřejnou infrastrukturu. Změna č.1 toto 
řešení respektuje. 

92. Při zpracování územních plánů věnovat pozornost zejména: 

92.1. upřesnění koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu vymezených v ZÚR je 
přípustné za těchto podmínek: 

92.1.6. věnovat zvýšenou pozornost koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb 
dopravní a technické infrastruktury na hranicích obcí a kraje; 

 Územní plán i změna zajišťuje: 
-  koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a technické 
infrastruktury na hranicích obcí, u nichž se připouští změna trasování v rámci 
vymezených koridorů 
-   koordinaci průchodu prvků ÚSES na hranicích obcí. 

92.3. koordinaci průchodu prvků ÚSES (nadmístního i lokálního významu) na hranicích obcí 
a kraje; 

 Územní plán i změna č.1 zajišťuje koordinaci průchodu prvků ÚSES na hranicích 
obcí. 

 

92.6. sledování zpracování územních studii řešících nadmístní problémy v území. 

Vyhodnocovat dopady řešení v území a aplikovat dohodnuté záměry do územních plánů; 

 Územní plán i změna č.1 respektuje regulativy stanovené v Územní studii Větrné 
elektrárny na území Olomouckého kraje – studie hodnotí správní území obce 
z hlediska umísťování větrných elektráren jako částečně nepřípustné a částečně 
podmíněně přípustné. ÚP nenavrhuje žádné plochy pro umístění větrných 
elektráren. 

92.10.respektování zájmů ochrany obyvatel: 

92.10.2. 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 modernizaci prvků bezpečnosti 
území; 

 Koncepce řešení územního plánu zajišťuje bezpečnost života obyvatel. Změna č.1 tuto 
koncepci respektuje. 

 

Změna č.1 ÚP je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.      

F.  Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území 

Změna č.1 ÚP je v souladu s cíli územního plánování: 

(1) Vytváří podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel. Rozsah 

zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti sídla, souvisejícím kapacitám veřejné infrastruktury 

a hospodářským podmínkám. Podrobně viz kap. L. textové části II. Odůvodnění územního plánu. 
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(2) Komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky pro 

udržitelný rozvoj území a pro dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.   

(3) Ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních předpisů je respektována viz. kap. H. 

Odůvodnění územního plánu. 

(4) ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného území.  

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných a chráněných 
hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z nutnosti zachování 
charakteru urbanistické struktury obce, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování 
krajinného rázu – podrobně viz kap. L. 2. textové části II. Odůvodnění územního plánu základní 
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.  

 a) OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU: 

Územní plán stanovuje podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu z důvodu ochrany 

krajinného rámce tvořeného otevřenou kulturní venkovskou krajinou s dominantní zemědělskou funkcí.  

Změna č.1 ÚP respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou: 

Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem 
č. 114/1992 Sb. ČNR ze dne 26. 2. 1992 (s účinností od 1. 6. 1992) v platném znění a prováděcí 
vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

 Významné krajinné prvky: 

lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy a další krajinné prvky, které jsou územním plánem 

respektovány. 

 Pozemky do vzdálenosti  50 m od okraje lesa 

vymezena je vzdálenost 50 m od okraje lesa. 

 Základní krajinnou osu 

b) OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT:  

Ochrana kulturních hodnot v území souvisí jednak s respektováním evidovaných a neevidovaných 
stavebních památek a s respektováním charakteru dosavadní zástavby obce a to jak z hlediska 
architektonických forem, tak z hlediska urbanistického vývoje obce.  

Změna č.1 ÚP respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou – území s předpokládaným 
výskytem archeologických nálezů a památky místního významu.    

c) OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

Řešením změny č.1 ÚP jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (spočívající v jeho 
vybavení veřejnou infrastrukturou, v dopravní dostupnosti, dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti 
využívání krajiny k zemědělským účelům apod.). 

d) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu, kdy rozvoj urbanistické struktury obce je 

navržen především v návaznosti na zastavěné území.  

e) POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány v územním plánu urbanistickou 
koncepcí.  Změna č.1 ÚP je respektuje. 

Změna územního plánu je v souladu s úkoly územního plánování: 

(1)a) Změnou č.1 ÚP je respektována koncepce územního plánu, kdy územní plán zjistil 

a posoudil stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 

(1)b) Výsledkem zjištění a posouzení stavu území je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

a stanovení koncepce řešení. Koncepce rozvoje území stanovena územním plánem vychází 

z hodnot a podmínek v území a změna územního plánu ji respektuje. 
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 (1) c) Navrhované změny v území byly prověřeny a posouzeny z hlediska veřejného zájmu, 

přínosu, problémů, rizik a hospodárného využívání veřejné infrastruktury viz kap. L. textové 

části II. Odůvodnění územního plánu.  

(1) d) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovují urbanistické, 

architektonické a estetické požadavky zejména s ohledem na charakter a hodnoty území 

jsou stanoveny v územním plánu a změna územního plánu je upřesňuje viz kap. F. textové 

části I. Změny č.1 ÚP v podrobnosti, která je v souladu se SZ a vyhláškou č.500/2006 Sb. 

(1) e) Podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 

s ohledem na stávající charakter a hodnoty území jsou stanoveny v podrobnosti, která je 

v souladu se SZ a vyhláškou č.500/2006 Sb. 

(1) f) Změna č.1 ÚP nestanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci), vzhledem k rozsahu 

změn nebylo stanovení pořadí potřebné. 

(1) g) Změna č.1 ÜP v rámci všech ploch v nezastavěném území připouští nebo podmíněně 

připouští stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. 

(1) h) Vzhledem k velikosti obce nelze v území vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků 

náhlých hospodářských změn. 

(1) i) Změna č.1 ÚP upřesnila podmínky stanovené ÚP pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro 

kvalitu bydlení zejména viz kap. B., C., D. a F. textové části I. Změny č.1 ÚP.   

(1 ) j) Změna č.1 ÚP vymezením veřejně prospěšných staveb  vytvořila podmínky pro hospodárné 

vynakládání prostředků na změny v území. 

(1) k) Změna č.1 ÚP tím, že vymezuje v aktivní zóně záplavového území pouze plochy přestavby, 

vytváří podmínky pro zajištění civilní obrany. 

(1) l) Změna č.1 ÚP určila nutné asanační zásahy v území z důvodu odstranění dopravní závady.  

(1) m) Změna č.1 ÚP tím, že vymezuje v aktivní zóně záplavového území pouze plochy přestavby,  

vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů. 

(1) n) Změna č.1 ÚP nereguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. V řešeném území se 

plochy pro využívání přírodních zdrojů nenachází. 

(1) o) Při zpracování Změny č.1 ÚP byly uplatněny poznatky zejména z oboru architektury, 

urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče. 

(2) Změna č.1 ÚP nebyla posuzována z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, tento 

požadavek nebyl v zadání územního plánu uplatněn. 

G.  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů 

Dokumentace změny č.1 ÚP je v souladu požadavky stavebního zákona v platném znění. Zachovává 
strukturu platného ÚP jak v textové, tak grafické části.  

Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány pouze tam, kde navrhované řešení 
vyvolalo jejich změnu nebo úpravu. Textová část odůvodnění územního plánu je zpracována dle 
přílohy 7 II. vyhlášky č. 500 Sb.  

Změna je zpracována tak, aby byla provázána  textová a grafická část změny č. 1 ÚP. 

Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb. 

Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě 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 
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- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
- 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) 

H.  Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů, popřípadě s výsledkem  řešení rozporů 

Změna č.1 ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Limity využití území vyplývající 
z těchto předpisů, týkající se řešeného území jsou respektovány.    

1. Požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou v obecné rovině respektovány..  

2. Požadavky  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
jsou v obecné rovině respektovány. Změna č.1 ÚP nenavrhuje žádnou plochu, která by mohla 
způsobit zhoršení ovzduší. 

3. Požadavky  zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhl. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou v obecné rovině respektovány. 

4. Požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
jsou v obecné rovině respektovány. 

5. Požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů a vyhl. č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve 

znění pozdějších předpisů jsou respektovány: 

 ochranné pásmo silnice II. třídy, 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo 
souvisle zastavěné území 

6. Požadavky zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona  

 ochranná pásma zřízena Úřadem pro civilní letectví se v řešeném území nenachází. 

7. Požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů  jsou respektovány: 

 ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm 1,5 m na 
každou stranu od vnějšího líce potrubí, 

 ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m na 
každou stranu od vnějšího líce potrubí, 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 
o 1,0 m. 

8. Požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

ve znění pozdějších předpisů jsou respektovány: 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné 
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního 
toku, a to: 

- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

- u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 
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9. Požadavky zákona 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 jsou respektovány: 

tab. 6  Ochranná pásma 

Druh zařízení 

Ochranné pásmo [m] 

pro vedení realizovaná: 

*do 
31.12.1994 

**od 
1.1.1995 

***od 
1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:    

 bez izolace 10 7 7 

 s izolací základní - - 2 

 závěsná 
kabelová vedení 

- - 1 

napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 15 12 12 

napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 20 15 15 

napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 25 20 20 

napětí nad 400 kV  30 30 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

napětí nad 110 kV - 1 3 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 

 * podle vládního nařízení č. 80/1957 

 ** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 

 *** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění 

tab. 6  Ochranná pásma plynovodů 

Druh plynového zařízení ochranné  pásmo [m] 

plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) 1 

ostatní plynovody  (na obě strany od půdorysu), technologické 
objekty  

4 

tab. 7  Bezpečnostní pásma plynovodů 

Druh plynového zařízení bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovody nad 40 barů  nad DN 500 200 

VTL plynovody do 40 barů  do DN 250 20 

 

10. Požadavky zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů jsou respektovány: 

- ochranné pásmo telekomunikačního vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu. 

11. Požadavky zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 62/1988 Sb., 

o geologických pracích), ve znění pozdějších předpisů  



Změna č.1 Územního plánu Křtomil 38 

- Na území obce se nenachází ložisko nerostných surovin, územní plán nevymezuje plochy 
těžby. 

12. Požadavky zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů – vč. limitů využití území (významné krajinné prvky ze zákona, prvků ÚSES a 

limitů z titulu ÚPD vydané krajem)  

Změnou č.1 ÚP jsou respektovány významné krajinné prvky ze zákona – lesy, vodní toky 
a údolní nivy, ekologicky významné prvky krajiny. Nové prvky ÚSES nejsou navrhovány. 

13. Požadavky zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů jsou respektovány. 

V rámci návrhu Změny č.1 ÚP byl kladen důraz na koncepci, která co nejméně narušuje 
organizaci ZPF a odnímá jen nejnutnější plochu ZPF. Podrobnější odůvodnění viz kap. D 
textové části II. Odůvodnění Změny č.1 ÚP. 

14. Požadavky zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně limitu využití území (pozemky do 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa) jsou respektovány. 

Plochy PUPFL se v řešeném území vyskytují zejména v jižní části katastru. Podrobnější 
odůvodnění viz kap. D  textové části II. Odůvodnění Změny č.1 ÚP. 

15. Požadavky zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů 
jsou respektovány:   

- celé správní území obce Křtomil je územím s předpokládaným výskytem archeologických 
nálezů, 

- památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR se v řešeném území 
nenacházejí. 

16. 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 zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů      

- Válečné hroby jako limit vyplývající z tohoto zákona jsou respektovány. 

- Na katastrálním území se nachází válečné hroby (jako limit vyplývající ze zákona č.122/2004 
Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

název parc. č. (místo) 

pomník obětem I. světové války na kraji obce při příjezdu od Bystřice pod Hostýnem 

 

17. Požadavky vyhlášky č. 380/2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Jsou řešeny ÚP a Změna č.1 ÚP je respektuje. 

18. Požadavky zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 

nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), 

ve znění pozdějších předpisů 

Je respektováno ochranné pásmo katodově chráněné trasy produktovodu ČEPRO, a.s. 
Podmínkou umístění staveb a výkonu činností uvedených v § 3 odst.7. zákona č. 189/1999 
Sb., o nouzových zásobách ropy ve znění pozdějších změn situované do ochranného pásma 
produktovodu je udělení souhlasu provozovatele produktovodu, který v souhlasu zároveň 
stanoví podmínky. 
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I.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

obsahující základní informace o výsledcích tohoto 

vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí 

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neuplatňuje. Navrhovaná změna 

územního plánu nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv 

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

(v řešeném území se nevyskytuje), a není ani nezbytné ani účelné ji komplexně posuzovat z hlediska 

vlivů na životní prostředí.  

J.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 

zákona 

Stanovisko Krajského úřadu dle §50 odst. 5 nebylo vydáváno, neboť se nezpracovávalo vyhodnocení 

vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

K.  Sdělení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního 

zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Stanovisko Krajského úřadu dle §50 odst. 5 nebylo vydáváno, neboť se nezpracovávalo vyhodnocení 

vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

L.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané 

varianty 

L. 1.  Odůvodnění vymezení zastavěného území   

Řešené území je vymezeno správním územím Obce Křtomil, které je vymezeno katastrálním územím 
Křtomil.  

Řešené území je vymezeno v celém rozsahu katastrálního území viz grafická část, výkres:  

I.1  Výkres základního členění území    1 : 5 000 

I.2  Hlavní výkres      1 : 5 000  

I.3  Koncepce dopravní a technické infrastruktury  1 : 5 000 

II.1 Koordinační výkres      1 : 5 000 

Změnou č.1 ÚP byla prověřena hranice zastavěného území v souladu s § 58 stavebního zákona 
k 31.8.2019. Vzhledem k tomu, že je změna je zpracována nad aktuálním mapovým podkladem, bylo 
nutné upřesnit plochy, tak aby odpovídaly upřesněným hranicícm jednotlivých parcel. 

Hranice zastavěného území se mění: 

 u pozemků p.č.222, 224, 225, 226, 227/1, 227/3, 227/4 a 227/2, které  jsou vymezeny jako 
proluky (návrhové plochy Z5 a Z6) 
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Pozemky p.č. 424 a 423, které jsou nedílnou součástí plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
jsou vymezeny jako stabilizované. 

    

 

L. 2.  Odůvodnění  základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot 

Změna č.1 územního plánu Křtomil nemění urbanistickou koncepci platného územního plánu. Jsou 

navrhovány pouze dílčí změny.  

Dílčí změny Změny č.1 ÚP: 

1. Dokumentace je zpracována nad aktuální katastrální mapou. 

2. Celá dokumentace je převedena do metodiky MINIS 

Způsob 

využití 

popis Způsob 

využití 

MINIS 

popis 

BI plochy bydlení – bydlení 

individuální 

BV plochy bydlení v rodinných domech - 

venkovské 

BS plochy bydlení – bydlení smíšené SV plochy smíšené obytné - venkovské 

OV plocha veřejné vybavenosti OV plochy občanského vybavení - veřejná 

infrastruktura 

OS plocha pro rekreaci a sport   OS plochy občanského vybavení - tělovýchovná a 

sportovní zařízení 

P* plocha veřejných prostranství PV plochy veřejných prostranství 

DS plocha pro silniční dopravu DS plochy dopravní infrastruktury - silniční 

  DX plochy dopravní infrastruktury - se specifickým 

využitím (účelové komunikace) 

TV plocha pro vodní hospodářství TI plochy technické infrastruktury - inženýrské 

sítě 

VZ plocha pro zemědělskou a 

lesnickou výrobu 

ZV plochy výroby a skladování - zemědělská 

výroba 
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WT vodní plocha, tok W plochy vodní a vodohospodářské 

Z plochy zemědělské NZ plochy zemědělské 

L plochy lesní   NL plochy lesní   

SK Plocha krajinné zeleně NSp plochy smíšené nezastavěného území - 

přírodní   

SW Plocha suché nádrže NSx plochy smíšené nezastavěného území – 

plochy suchých nádrží – poldry 

 

 

 

3. Mění se koncepce ploch Z8 a Z9, ruší se návrh místních komunikaci, pozemek p.č. 242 je 

vymezen jako součást plochy Z8, obě části plochy Z9 jsou vymezeny jako plocha rezervy R1. 

Mění se funkce plochy Z7, již není vymezována jako plocha dopravní infrastruktury silniční, ale 

je vymezena jako plocha dopravní infrastruktury - se specifickým využitím (účelové komunikace). 
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4. Upřesňuje se lokalita Z11 dle územní studie (Ing. arch. Burýšková, 2019), v rámci lokality se 

vymezují plochy veřejných prostranství. Pozemek p.č. 317/3 je vymezen v souladu se 

skutečností jako ploch BV (v platném územním plánu je vymezen jako plocha veřejného 

prostranství). Plocha přestavby P2 se vymezuje jako plocha BV (v platném územním plánu je 

vymezena jako plocha dopravní infrastruktury). 

   

5.  Ruší se návrhová plocha P1 s vymezuje se jako stabilizovaná plocha veřejného prostranství. 

     

6. Na pozemku p.č. 365 se vymezuje přestavbová plocha P3 - plocha občanského vybavení – 

veřejná infrastruktura OV. 
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7. na pozemcích p.č. 53, 54, 55, 56 a 57 se vymezuje přestavbová plocha P4 - plocha 

občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

   

 

8. Nově se vymezuje přestavbová plocha (P5) bydlení v rodinných domech – venkovské a plocha 

veřejných prostranství P.  

   

9. Nově se vymezuje na dílčí části pozemku p.č. 41/1 plocha změny (Z15) plocha dopravní 

infrastruktury – silniční. 

  

10. Nově je vymezena základní krajinná osa. Podkladem jsou ÚAP ORP Přerov, kde je vymezena. 

Krajinné osy ve formě pomyslných vektorů jsou významně podílející se charakteristikou, která 

ovlivňuje krajinný ráz dané krajiny. Z důvodu zachování krajinného rázu je stanovena podmínka 

ochrany - v možné míře zachovat přírodní charakter, je nepřípustná zástavba a záměry, které 

by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru sídla 

a krajiny. Vymezení se týká plochy vodní a vodohospodářské. 
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11. Ruší se plocha Z1 a nově je vymezena jako koridor dopravní infrastrukutury  DK1, který je 

upraven. 

12. Ruší se plocha Z4 (plocha bydlení) a nově se vymezuje jako plocha smíšená nezastavěného 

území – přírodní NSp (K4). 

       

13. Obsah dokumentace je aktualizován dle platné legislativy 

L. 3.  Odůvodnění  urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně urbanistické koncepce, jedná se pouze o dílčí změny: 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 Ruší se plocha Z1 (plocha pro dopravní infrastrukturu) a nově je vymezena jako koridor 

dopravní infrastruktury  DK1. K úpravě dochází na základě požadavku vyplývajícího ze zadání. 

Zároveň došlo k upřesnění rozsahu koridoru vzhledem ke koordinaci s ÚPD Bystřice pod 

Hostýnem. 

 Ruší se plocha Z4 (plocha bydlení) a nově se vymezuje jako plocha smíšená nezastavěného 

území – přírodní NSp (K4) pro realizaci přírodní rekreační plochy s vodní plochou. Jedná se 

o obecní pozemek, který je z velké části v záplavovém území a obec zde již nechce realizovat 

výstavbu rodinných domů. ale vytvořit přírodní oddechovou plochu s vodním prvkem, změnila 

koncepci využití této plochy. 

 Ruší se plocha Z5 (plocha bydlení) a vymezuje se v souladu se stavebním zákonem jako 

proluka. 

 Ruší se plocha Z6 (plocha bydlení) a vymezuje se v souladu se stavebním zákonem jako 

proluka. 

 Mění se rozsah a funkce zastavitelné plochy Z7. Již není vymezována jako plocha dopravní 

infrastruktury silniční, ale je vymezena jako plocha dopravní infrastruktury – se specifickým využitím 

(účelové komunikace). 
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 Mění se rozsah zastavitelné plochy Z8 a to z důvodu změny koncepce řešení lokalit Z8 a Z9, 

kdy byly zrušeny návrhy místních komunikací v těchto lokalitách a navržena účelová komunikace. 

Pro lokalitu Z8 je stanovena zástavba pouze jako doplnění stávající zástavby a pozemky v zadní 

části směrem k vodoteči budou sloužit jako zahrady. 

 Ruší se plocha Z9 (plocha bydlení) a je na základě dohody obce s vlastníkem převedena na 

plochu  územní rezervy R1. V současné době není potřeba ani zájem na vymezení návrhových 

ploch v tomto území. 

 Vzhledem k tomu, že je zpracována územní studie, která upřesňuje vymezení veřejného 

prostranství v ploše Z11, byl podklad zapracován a bylo vymezeno veřejné prostranství v rámci 

plochy Z11. 

 Nově se vymezuje plocha Z15 (plocha dopravní infrastruktury – silniční). 

 

zastavitelná 

plocha 
Z15 

výměra 0,0498 ha 

popis a 
odůvodnění 

Plocha  se nachází  k.ú. Křtomil v severní části obce. Plocha bezprostředně navazuje na 
východní straně na zastavěné území. Je navržena pro zajištění obsluhy stávající plochy 
bydlení. 

limity žádné 

 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 Ruší se plocha P1 (plocha veřejných prostranství) z důvodu realizace. 

 Mění se funkční využití plochy P2 z plochy dopravní infrastruktury na plochu bydlení   

v rodinných domech – venkovské. Výměra zůstává beze změny. Důvodem je změna koncepce 

řešení tohoto území. 

 Nově se vymezují plochy P3-P5. 

 

plocha 

přestavby 

P3 

výměra 0,0623 ha 

popis a 
odůvodnění 

Plocha  se nachází  v k.ú. Křtomil v centrální části. Na pozemku p.č. 365 se vymezuje 

přestavbová plocha P3 – plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

Plocha je navržena pro vytvoření podmínek umístění kapličky. 

Problematika záplavového území je řešena již v územním plánu návrhem 
protipovodňových zdí. 

dopravní 
infrastruktura 

Ze stávajícího veřejného prostranství 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na stávající  jednotnou 
kanalizaci. 

limity Navržené záplavové území Q100. 

 

plocha 

přestavby 

P4 

výměra 0,0884 ha 
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popis a 
odůvodnění 

Plocha  se nachází  k.ú. Křtomil v centrální části při silnici II/150.  Na pozemcích p.č. 53, 

54, 55, 56 a 57 se vymezuje přestavbová plocha P4 – plocha občanského vybavení – 

veřejná infrastruktura OV. 

Plocha je navržena pro vytvoření podmínek umístění hasičské zbrojnice a jejího zázemí, 
nebo multifunkčního objektu, který bude sloužit pro sportovní a kulturní akce podporující 
soudržnost obyvatel. 

Vzhledem k tomu, že by mohla nastat situace,  že se obci  nepodaří pozemek 
získat, je v regulativech stanoveno, že je v této ploše podmíněně přípustný 
pozemek rodinného domu za podmínky, že nebude realizovaná plocha občanské 
vybavenosti. 

Z důvodu zachování charakteru území je navržena výška zástavby maximálně 2 NP 
a z důvodu odstranění dopravní závady je navržena odsunutá stavební čára.  

Problematika záplavového území je řešena již v územním plánu návrhem 
protipovodňových zdí. 

dopravní 
infrastruktura 

Ze stávající silnice II/150. 

Technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na stávající  jednotnou 
kanalizaci. 

limity Navržené záplavové území Q100. 

 

plocha 

přestavby 
P5 

výměra 0,1751 ha  

předpokládaný 
počet RD 

2 

popis a 
odůvodnění 

Plocha  se nachází  k.ú. Křtomil v jižní části obce v návaznosti na stávající zahrady. Jedná 

se o přestavbovou plochu bydlení v rodinných domech – venkovské a plochu 

veřejného prostranství. 

Plocha je navržena z důvodu vytvořit možnost realizovat rodinné domy.  Je navržena 
vzhledem k tomu, že se nachází v zastavěném  a efektivně využívá blízkost již realizované 
technické infrastruktury. Plocha veřejného prostranství je navržena pro zajištění obsluhy 
této plochy. 

dopravní 
infrastruktura 

Z nově navržené plochy veřejného prostranství (P5). 

Technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na navrženou 
jednotnou kanalizaci. 

limity Žádné. 

 

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Beze změny. 

L. 4.  Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
stanovení podmínek pro jejich využití 

 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Koncepce dopravní infrastruktury silniční zůstává zachována. Byl pouze upřesněn koridor přeložky 
silnice II/150 v souvislosti s návazností na Územní plán Bystřice pod Hostýnem.  

Z důvodu jednoznačnosti využití koridoru DK1 byly stanoveny podmínky pro využití. 
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Z důvodu změny koncepce řešení lokalit Z8 a Z9 byly zrušeny návrhy místních komunikací v těchto 
lokalitách a navržena účelová komunikace. Lokalita Z9 byla převedena do rezervy a pro lokalitu Z8 je 
stanovena zástavba pouze jako doplnění stávající zástavby a pozemky v zadní části směrem 
k vodoteči budou sloužit jako zahrady. Nově je vymezena místní komunikace pro lokalitu P5 
a upřesněno trasování místní komunikace v lokalitě Z11 (z tohoto důvodu i zrušen popis místní 
komunikace k sportovně rekreačnímu areálu). Nově je vymezena místní komunikace pro zajištění 
dopravní obsluhy části stabilizované plochy (Z15) 

 

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Umístění technické infrastruktury vymezené v územním plánu vyplývalo z návrhu, který byl nezbytný 
pro zajištění obsluhy zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestaveb. 

Z důvodu změny koncepce řešení lokalit Z8 a Z9 byly zrušeny návrhy sítí technické infrastruktury 
v těchto lokalitách. Lokalita Z9 byla převedena do rezervy a pro lokalitu Z8 je stanovena zástavba 
pouze jako doplnění stávající zástavby a pozemky v zadní části směrem k vodoteči budou sloužit jako 
zahrady. 

 

lokalita Počet RD (platná 
dokumentace 

Počet osob (platná 
dokumentace 

Počet RD ( změna 
č.1) 

Počet osob 
(změna č.1) 

Z8 10 30   

Z9 13 39 0 0 

P5 0 0 2 6 

celkem 23 69 2 6 

 

Nově jsou vymezeny návrhy technické infrastruktury pro lokalitu P5 a upřesněny pro lokalitu Z11. 

Koncepce technické infrastruktury zůstává zachována. Vzhledem k předpokládanému vývoji (snížení 
počtu navrhovaných rodinných domů) nedochází ke změnám ohledně potřeb dodávaných médií. 

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Koncepce občanského vybavení je v řešeném území stabilizována a změnou č.1 se nemění. Pouze 
pro zlepšení kvalit bydlení v obci a podporu občanské soudržnosti jsou navrženy plochy přestavby P3 
pro umístění kapličky a plocha P4 pro umístění hasičské zbrojnice a jejího zázemí. 

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Je respektována stávající koncepce veřejných prostranství, která je pro obec dostačující. Plochy změn 
jsou navrhovány ve vazbě na plochy změn – bydlení v rodinných domech – venkovské (plocha 
přestavby P5). 

L. 5.  Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti 
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně 

Koncepce uspořádání krajiny i územní systém ekologické stability jsou v řešeném území stabilizovány 
a změnou č.1 se nemění. 

Koncepce prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrana před povodněni, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně se změnou č.1 nemění. Bylo pouze upřesněno vymezení ploch 

smíšených nezastavěného území – ploch suchých nádrží – poldrů NSx (K1 a K2) a v návaznosti na 

toto upřesnění byla vymezena plocha smíšená nezastavěného území – přírodní NSp (K5) dle aktuální 
dokumentace (Hydro - eko projekce, s.r.o. 2019). 
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Nově je vymezena plocha smíšená nezastavěného území – přírodní NSp (K4) pro realizaci přírodní 
rekreační plochy s vodní plochou. 

L. 6.  Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je 
možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 
stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 
popřípadě stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití)  

Jednotlivé plochy byly uvedeny do souladu s metodikou MINIS verze 2.3. Viz Srovnávací text kap. F2. 

Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny a upřesněny ve vztahu k vyhlášce 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (§ 3 odst. 4 vyhlášky 
č. 501/2006Sb.).  

V plochách přírodních, vodních a vodohospodářských, zemědělských a smíšených nezastavěného 
území je dle charakteru plochy částečně vyloučeno umisťování některých staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona. Hlavními důvody je zejména ochrana 
přírody a krajinného rázu, ochrana zemědělského  půdního fondu a vodních toků. 

PLOCHY BYDLENÍ  

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění BV. 

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Plochy jsou vymezeny  dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - plochy bydlení. Vzhledem k charakteru   
ploch je stanoveno podrobnější členění ploch (BV).  

Změnou č.1 ÚP dochází k upřesnění formulací podmínek.  

Změnou č.1 ÚP je stanovena přípustná velikost budov pro obchodní prodej do 200 m
2
. Z důvodu 

zachování charakteru území je stanovena podmínka ve stabilizovaných plochách zachovat stávající 
výškovou hladinu a podmínka, že výška doplňkové zástavby k rodinným domům v dvorním traktu 
stabilizovaných ploch nesmí být vyšší než zástavba v ulici. 

Dále je stanovena podmínka zástavbu ve stabilizovaných plochách, plochách zastavitelných i plochách 
přestavby umísťovat pouze ve vazbě na plochy veřejných prostranství a plochy dopravní infrastruktury 
– silniční. Tato podmínka se vztahuje na hlavní stavby (rodinné domy). 

Dále byla změnou doplněna přípustnost pozemků protipovodňových opatření. Prostorové podmínky 
pro zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou stanoveny s ohledem na charakter a strukturu okolní 
zástavby.  Výčet prvků regulačního plánu je odůvodněn v textové části Odůvodnění, kap. N. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (SV). 

SV – plochy smíšené obytné – venkovské 

Plochy jsou vymezeny  dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - plochy smíšené obytné. Změnou č.1 ÚP 
dochází k upřesnění formulací podmínek.  

Vzhledem k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání.  

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (OV,OS). 

OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

Plochy jsou vymezeny  dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy občanského vybavení. Vzhledem 
k charakteru ploch jsou stanoveny změnou č.1 ÚP podmínky prostorového uspořádání pro plochu 
přestavby P3 a P4 a to výška zástavby a stavební čára u plochy P4. 

OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
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Plochy jsou vymezeny  dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy občanského vybavení. Vzhledem 
k charakteru ploch je stanovena podmínka prostorového uspořádání a to výška zástavby u objektů 
doprovodných služeb pro sportovní a rekreační zařízení, která se změnou nemění. 

Je doplněna přípustnost pozemků protipovodňové ochrany. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (PV). 

PV – plochy veřejných prostranství 

Plochy jsou vymezeny  dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy veřejných prostranství. Vzhledem 
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání. Změnou č.1 ÚP je 
doplněna přípustnost pozemků protipovodňové ochrany. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (DS a DX). 

DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční 

Plochy jsou vymezeny  dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy dopravní infrastruktury. Vzhledem 
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání. Změnou č.1 ÚP dochází 
k upřesnění formulací přípustných podmínek.  

DX – plochy dopravní infrastruktury – se specifickým využitím (účelové komunikace)   

Plochy jsou vymezeny  dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy dopravní infrastruktury. Vzhledem 
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání. Změnou č.1 ÚP dochází 
k doplnění této plochy s rozdílným způsobem využití do návrhu Změny č.1 ÚP včetně podmínek využití 
ploch. V platném územním plánu byly vyznačeny účelové komunikace jako liniové prvky. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (TI). 

TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 

Plochy jsou vymezeny  dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy technické infrastruktury. Vzhledem 
charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání. Změnou č.1 ÚP nedochází 
k doplnění, ale pouze k upřesnění formulací podmínek.  

PLOCHY  VÝROBY A  SKLADOVÁNÍ 

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (VZ). 

VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba  

Plocha je vymezena  dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy výroby a skladování. Změnou č.1 ÚP 
dochází k upřesnění formulací podmínek.  

Vzhledem k charakteru plochy je stanovena podmínka prostorového uspořádání zachovat stávající 
výškovou hladinu zástavby. Doplňuje se podmíněně přípustné využití: Bydlení za podmínky, že se 
jedná o byt pro osoby zajišťující dohled, správce, zaměstnance nebo majitele zařízení a za podmínky, 
že budou dodrženy hygienické limity hluku a znečištění ovzduší. 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

W – plochy vodní a vodohospodářské 

Plochy jsou vymezeny dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy vodní a vodohospodářské.  Změnou 
č.1 ÚP dochází k upřesnění formulací podmínek a to vč. vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v ust. §18 odst.5 SZ. Z důvodu komplexnosti a jednoznačnosti byly 
doplněny pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky staveb a opatření sloužících pro 
udržení vody v krajině a revitalizaci vodních toků a pozemky doprovodné a izolační zeleně. 
Je stanoveno, že vodní plocha v ploše změny v krajině K4 může být větší než 0,5 ha. Maximální 
omezení plochy je dáno velikostí plochy K4. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

NZ – plochy zemědělské 
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Plochy jsou vymezeny  dle §14 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy zemědělské. Změnou č.1 ÚP 
dochází k upřesnění formulací podmínek a to vč. vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v ust. §18 odst.5 SZ. Z důvodu komplexnosti a jednoznačnosti byla 
doplněna nepřípustnost pozemků staveb a zařízení pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, 
ekologických a informačních center a oplocení mimo podmíněně přípustného. Je doplněna 
podmíněná přípustnost oplocení za podmínky, že se jedná o oplocení pro zemědělské účely, změna 
druhu pozemku (např. výsadba sadu) v případě, že plocha nebude  oplocena a zalesnění za 
podmínky, že se nejedná o I. a II. tř.  ochrany ZPF. 

Vzhledem k charakteru ploch je vymezena podmínka prostorového uspořádání - nepřípustnost 
výškově a hmotově výrazných staveb v krajině. 

PLOCHY LESNÍ 

NL – plochy lesní 

Plochy jsou vymezeny  dle §15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy zemědělské. Změnou č.1 ÚP 
dochází k upřesnění formulací podmínek a to vč. vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v ust. §18 odst.5 SZ. Z důvodu komplexnosti a jednoznačnosti je doplněna 
přípustnost pozemků protipovodňových opatření, nepřípustnost pozemků staveb a zařízení pro 
zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů mimo přípustných a podmíněně přípustných, 
ekologických a informačních center a oplocení mimo podmíněně přípustného. Z důvodu komplexnosti 
a jednoznačnosti je doplněna podmíněná přípustnost pozemků drobných vodních ploch za podmínky, 
že slouží vodohospodářským účelům, pozemků veřejné dopravní a technické infrastruktury za 
předpokladu nezbytného a  co nejkratšího křížení ploch NL a oplocení za podmínky, že se jedná 
o oplocení pro lesnické účely. 

Vzhledem k charakteru ploch je vymezena podmínka prostorového uspořádání - nepřípustnost 
výškově a hmotově výrazných staveb. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (NSp, NSz a NSx). 

NSp – plochy smíšené nezastavěného území - přírodní 

Plochy  jsou vymezeny v souladu s § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy smíšené nezastavěného 
území – přírodní jsou vymezeny z důvodu ochrany a podpory ploch charakteru krajinné zeleně. 
Změnou č.1 ÚP dochází k upřesnění formulací podmínek a to vč. vyloučení umisťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v ust. §18 odst.5 SZ. Je doplněna podmíněna přípustnost 
viz kap. F.2 textové části I. Změny č.1 ÚP. 

NSx – plochy smíšené nezastavěného území – plochy suchých nádrží - poldry 

Plochy  jsou vymezeny v souladu s § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy smíšené nezastavěného 
území – plochy suchých nádrží - poldry jsou vymezeny z důvodu ochrany území před přívalovými dešti. 
Tato funkční plocha byla Změnou č.1 ÚP nově vymezena. Nahrazuje původní vymezení ploch vodních 
a vodohospodářských z důvodu podrobnější dokumentace. Nově je vymezena nepřípustnost oplocení, 
vzhledem k charakteru plochy a její funkčnosti. 

 

L. 7.  Odůvodnění 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 

Změnou č.1 ÚP se ruší návrh stavby splaškové kanalizace (VT03) až na jednu dílčí část (viz grafická 
část ÚP výkres č. I.1) vzhledem k tomu, že jedná již o pozemky ve vlastnictví obce. 

Změnou č.1 ÚP se ruší návrh stavby dešťové kanalizace (VT4) vzhledem ke změně koncepce ploch 
Z8 a Z9. 

Změnou č.1 ÚP se ruší návrh stavby jednotné kanalizace (VT5) vzhledem k tomu, že se jedná již 
o pozemky ve vlastnictví obce. 

Změnou č.1 ÚP se ruší návrh stavby vodovodního řadu (VT06) a  návrh stavby STL plynovodu (VT07) 
až na jednu dílčí část (viz grafická část ÚP výkres č. I.1) vzhledem k tomu, že jedná již o pozemky ve 
vlastnictví obce. 
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Změnou č.1 je nově vymezena stavba místní komunikace k lokalitě P5 (VD06),stavba vodovodního 
řádu (VT06) a stavba STL plynovodu (VT07) k této lokalitě, včetně souvisejících staveb a zařízení a to 
z důvodu, že část plochy se nachází na soukromých pozemcích. 

 

Z důvodu realizace byla změnou č.1 zrušena asanace VA01. 

Z důvodu odstranění dopravní závady a možnosti realizovat přestavbovou plochu P4 je navržena 
plocha asanace VA2. 

Popisy jednotlivých veřejně prospěšných staveb jsou uvedeny do souladu se stavebním zákonem 
v platném znění. 

 

L. 8.  Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch 
je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního 
území a případně další údaje podle  § 5 odst. 8 katastrálního zákona 

Změnou č.1 ÚP se ruší návrh veřejně prospěšné stavby PV01 a PV02 vzhledem k tomu, že byla již 
realizována.  

Návrh veřejně prospěšné stavby PV02 se ruší z důvodu změny způsobu využívání této plochy. Je nově 
vymezena jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovské. 

Nové plochy veřejně prospěšných staveb ani veřejně prospěšných opatření nejsou změnou č.1 ÚP 
vymezeny. 

 

L. 9.    Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Změnou č.1 územního plánu se vymezuje rezerva R1 pro plochy bydlení v rodinných domech – 

venkovské. Byla vyhodnocena potřebnost a využitelnost této plochy a vzhledem k dostatečnému 

množství ploch změn v obci byla tato plocha vymezena jako rezerva. 

 

L. 10.    Údaje o počtu listů změny č.1 územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části. 

Údaj o počtu listů se uvádí na základě bodu j) přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Grafická část je 
daná schváleným zadáním.  

Grafická část Změny č.1 územního plánu má čtyři výkresy: 

I.1    Výkres základního členění území                     1 : 5 000 

I.2    Hlavní výkres          1 : 5 000 

I./3   Koncepce technické infrastruktury                   1 : 5 000 

I.4   Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací  1 : 5 000 

 

Grafická část Odůvodnění Změny č.1 územního plánu má čtyři výkresy: 

II.1 Koordinační výkres 

II.3 Výkres širších vztahů 

II.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

II.5 Schéma změn 
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Výkres II.2  Koordinační výkres – výřez není již v souladu se stavebním zákonem v platném znění 
zpracováván.  

Výkres II.5 Schéma změn je nově zpracován z důvodu přehlednosti a jednoznačnosti Změny č.1. ÚP. 
V tomto výkrese jsou vyznačeny změny, které se týkají změn ploch s rozdílným způsobem využití.  

Celá dokumentace je zpracována na celé katastrální území vzhledem k tomu, že došlo ke změně 
katastrální mapy a zároveň i převedení zpracování dokumentace do metodiky MINIS verze 2.3. 

M.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Územní plán přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Jednak chrání krajinu, jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, zároveň 
přispívá k dosažení koordinací pro reálný způsob zainvestování stavebních pozemků pro bydlení, 
veřejná prostranství dopravní i technickou infrastrukturu. Změna č.1 ÚP tuto koncepci respektuje. 

Změnou č.1 ÚP dochází ke snížení navržených počtů rodinných domů o 21 viz kap. L.4 Odůvodnění 
změny č.1 územního plánu a proto nebyl proveden výpočet potřeby prováděn. K redukci došlo na 
základě upřesnění požadavků obce. 

N.  Vyčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 

VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU 

Jsou součásti kapitoly F.2 textové části územního plánu. 

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

 

Plocha Z2 

 šikmá střecha, červená barva střešní krytiny 

Šikmá střecha je stanovena s ohledem na okolní zástavbu, červená barva střešní krytiny je stanovena 
z důvodu sjednocení celkového charakteru zástavby při přechodu do krajiny. 
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Plocha Z8 

 šikmá střecha, zástavba pouze podél stávající místní komunikace 

Prvky regulačního plánu jsou stanoveny s ohledem na charakter a strukturu okolní zástavby. 

 

 

Plocha Z11 

 na hlavních budovách sedlová střecha (bez valeb a polovaleb), na vedlejších budovách 
(garáže, hospodářské budovy) střecha pultová nebo rovná,  

 maximální výška okapové hrany 5,5 m nad upraveným terénem, 

 maximální výška hřebene sedlové střechy 8 m nad upraveným terénem, 

 nejsou povoleny prvky pseudoslohů (např. arkýře, věžičky, rizality a historizující styly), 

 červená barva střešní krytiny 

 možnost střešních oken nebo kompaktně řešených vikýřů (ne řada jednotlivých vikýřů), 

 uliční čára hlavní stavby od hranice pozemku 6,0 m, 

 sklon střechy 25° - 45,  

 maximální výška oplocení do ulice 1,4 m od upraveného terénu,- oplocení lehké, 
transparentní (není přípustné plné oplocení např. zděné, plechové atd.) 

 oplocení ostatních částí pozemků drátěné, maximální výška podezdívky 50 cm 

Prvky regulačního plánu jsou stanoveny v souladu se zpracovanou územní studií. 
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Plocha P5 

 šikmá střecha 

Šikmá střecha je stanovena s ohledem na polohu a pohledovou exponovanost plochy. 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA  

Plocha P4   

 stavební čára – spojnice staveb na pozemku p.č.51 a 58  -  

 výška zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží, sedlová střecha, sklon střechy 35° - 45° 

Prvky regulačního plánu jsou stanoveny s ohledem na okolní zástavbu a nutnost odsunutí zástavby od 
stávající komunikace. 

 

 

O.  Vymezení použitých pojmů včetně definic, seznam 

používaných zkratek 

Pro potřeby územního plánu Křtomil jsou vymezeny tyto pojmy a z důvodu jednoznačnosti jsou 
definovány takto: 

Drobná výroba – výroba netovárního charakteru, která svým provozem nenarušuje užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru.  

 

Drobná architektura – stavby do 6,0 m² zastavěné plochy podporující identitu místa (například: kříže, 
pomníky, pamětní desky, kapličky, zvoničky).  
 

Drobná vodní plocha – vodní plocha do výměry 0,25 ha. 
 

Výšková hladina zástavby –  výška staveb nad přilehlým terénem. Je dána převládající výškou 
hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě.  

 

Doplňková zástavba ke stávající zástavbě – jedná se o stavby, které se stavbou hlavní svým 
účelem a umístěním souvisejí a zabezpečující její funkčnost (uživatelnost), nebo doplňují základní 
funkci stavby hlavní (např. garáže, zimní zahrady, skleníky, bazény…). 
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Koeficient zastavěné plochy – poměr mezi součtem výměr všech zastavěných ploch na pozemku 
k výměře tohoto pozemku. 
 

Neruší drobná výroba a služby – stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým 
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území nad míru obvyklou; za 
řemeslnou výrobu nelze považovat např. klempírny, lakovny a provozy, vyžadující vstup těžké 
nákladové dopravy do území. 
 

Drobné skladové hospodářství – stavby a zařízení určené pro skladování nějakého materiálu 
(surovin, výrobků, zboží, domácích či kancelářských potřeb, jednotlivých technických součástí apod.), 
ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. Svým charakterem a kapacitou nezvyšují 
dopravní zátěž v území nad míru obvyklou. 

 

Související dopravní infrastruktura – slouží pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným 
způsobem využití a navazujících částí sídla a zajišťující její provozování (např. komunikace, obratiště, 
parkování, odstavení vozidel, stezky a trasy pro pěší a cyklisty...). Související DI nepřenáší nadmístní 
dopravní vztahy. 
 

Související technická infrastruktura – slouží pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným 
způsobem využití a navazující části sídla (např. liniové trasy vodovodu, kanalizace, plynu, elektrického 
vedení...). 
 

Sedlová střecha – sestává ze dvou střešních rovin ohraničených dvěma okapy a dvěma štíty. Průnik 
střešních rovin tvoří hřeben. 
 

Šikmá střecha – střecha se sklonem krytiny v rozmezí 10° - 45°. 
 

Výškově a hmotově výrazná stavba v krajině – stavba, která z urbanistického hlediska vytváří nové 
pohledové dominanty a výrazné prvky. 
 

SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK 

ČSÚ Český statistický úřad RD  rodinný dům  

dB  decibel RK  regionální biokoridor 

DK  dálkový kabel RS   regulační stanice 

DOK  dálkový optický kabel STL  středotlaký plynovod 

  SZ  stavební zákon ve znění pozdějších 

 předpisů 

DP  dobývací prostor TV  televizní 

GIS geografický informační systém ÚAP  územně analytické podklady 

CHLÚ  chráněné ložiskové území ÚPD  územně plánovací dokumentace 

IP  interakční prvek   

k. ú.   katastrální území ÚP územní plán  

KPÚ  komplexní pozemková úprava ÚPP  územně plánovací podklad 

kV  kilovolt ÚSES  územní systém ekologické stability 

LC  lokální biocentrum VN  vysoké napětí 

LK   lokální biokoridor VRT vysokorychlostní trať 

MINIS  Minimální standard pro digitální  

 zpracování územních plánů v GIS 

VTL  vysokotlaký plynovod do 40 barů 

MTS  místní telefonní síť VVN  velmi vysoké napětí 

NN  nízké napětí ZPF  zemědělský půdní fond 

NTL  nízkotlaký plynovod ZÚR OK  Zásady územního rozvoje Olomouckého  

 kraje v platném znění 
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OP   ochranné pásmo  zástavba 
doplňková 
ke stavbě 
RD 

Jedná se o stavby, které se stavbou hlavní 
svým účelem a umístěním souvisejí a 
zabezpečující její funkčnost (uživatelnost), 
nebo doplňují základní funkci stavby hlavní 
(např. garáže, zimní zahrady, skleníky, 
bazény…). 

ORP  obec s rozšířenou působností    

OPÚ  obec s pověřeným obecním úřadem    

 

 

 


