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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pořízení územního plánu (dále jen ÚP) schválilo Zastupitelstvo obce Měrotín na svém zasedání dne 
27.9.2017, usnesení č. 37/2017/08 a ze dne 6.3.2019 č.usn. 4/2019/06. Pořizovatelem ÚP je Obecní 
úřad Měrotín dle § 6 odst 2 stavebního zákona č. 183/06 Sb. v platném znění, prostřednictvím 
kvalifikované osoby.  Určeným zastupitelem pro pořizování ÚP byla schválena Miroslava Vaňková 
(usnesením Zastupitelstva obce č. 15/2015/09 ze dne 9.12.2015).  

 

Zadání 

Návrh Zadání územního plánu Měrotín byl zpracován a projednán v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění.  

Návrh Zadání ÚP byl rozeslán dne 5.10.2018 Veřejná vyhláška o projednání návrhu Zadání ÚP byla 
zveřejněna na klasické i internetové úřední desce Obce Měrotín ode dne 5.10.2018 do 6.11.2018.  

Po řádném projednání byl návrh Zadání upraven dle uplatněných oprávněných požadavků a podnětů 
dotčených orgánů (DO) a stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování a předložen ke 
schválení Zastupitelstvu obce.  

Zadání ÚP Měrotín bylo schváleno Zastupitelstvem obce Měrotín usnesením č.2/13 dne 19.12.2018. 

Zadání územního plánu Měrotín bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
odboru životního prostředí (stanovisko ze dne 7.11.2018, č.j.: KUOK 116414/2018,), který provedl 
zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí s následujícím závěrem: územní plán Měrotín není nezbytné a účelné komplexně posuzovat 
z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Dále krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody posoudil 
koncepci - návrh zadání územního plánu Měrotín a v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny vydal samostatné stanovisko ze dne 12.10.2018; č.j. KUOK 107323/2018, 
že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality.  

Na základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu Měrotín.  

Návrh územního plánu Měrotín zpracovala Ing.arch. Vanda Ciznerová, USB, spol. s r.o. 

 

Společné jednání 

Pořizovatel oznámil dne 21.10. 2019 pod č.j. 306/2019 termín konání společného jednání o návrhu dle 
§ 50 stavebního zákona v platném znění. Jednání proběhlo 7.11. 2019 za přítomnosti starostky obce 
paní Miroslavy Vaňkové, určené zastupitelky, projektantky Ing.arch. Vandy Ciznerové. Záznam 
z jednání zpracovala kvalifikovaná osoba pořizovatele ing.arch. Jarmila Filipová a projednala 
s určenou zastupitelkou. Dotčené orgány (DO) se jednání neúčastnily, poslaly svá stanoviska 
písemně. V termínu pro společného jednání byly vzneseny připomínky občanů. Nové podněty byly 
projednány a schváleny v ZO (dne 28.1.2020) a konzultovány s KU OK, OŽP. Pak byly formou pokynů 
předány projektantce k zapracování do návrhu ÚP Měrotín pro veřejné projednání. 

Vyhodnocení stanovisek DO  je součástí odůvodnění OOP. 

Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu 
Měrotín na udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 
stavebního zákona. 

 

Stanovisko nadřízeného orgánu 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 7stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 500/2006, o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, 
v platném znění, předložil krajskému úřadu Návrh ÚP Měrotín, s příslušnými doklady o projednání, 
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k posouzení před řízením o vydání ÚP Měrotín. Krajský úřad Olomouckého kraje dne 9.1.2020 zaslal 
stanovisko s č.j. KUOK 3196/2020, jímž souhlasí s předloženým návrhem a konstatováním, že v řízení 
o ÚP lze pokračovat a návrh ÚP Měrotín lze veřejně projednat (§52 stavebního zákona). 

 

Veřejné projednání 

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona v platném znění a § 172 správního řádu 
oznámil konání veřejného projednání návrhu ÚP Měrotín. Oznámení bylo veřejnou vyhláškou č.j. MER 
94/2020 zveřejněno dne 13.5.2020 na úřední desce a webových stránkách obce ( www.merotin.cz). 
Termín konání veřejného projednání návrhu ÚP byl stanoven na 23.6.2020. Do 7 dnů po veřejném 
projednání tj. 30.6.2020 mohl každý uplatnit své připomínky nebo námitky.  Námitky ani připomínky 
nebyly doručeny, proto nebyl zpracován a rozeslán návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách 
dotčeným orgánům. Vyhodnocení stanovisek DO je součástí textové části Odůvodnění ÚP Měrotín.  

Projektantka návrh ÚP Měrotín upravila a pořizovatel předložil zastupitelstvu po  ověření  souladu ve 
smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění., že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky 
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu  k vydání, ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 
písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 
174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č.7 
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, opatření obecné povahy - územní 
plán Měrotín. 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

2.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Územní plán Měrotín je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 
schválenou vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20. 07. 2009 ve znění Aktualizací č. 1,2 
a 3, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 2. 9. 2019. 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1,2 a 3 je správní území obce 
Měrotín mimo rozvojové osy. 

ÚP respektuje a naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. 

ÚP respektuje a naplňuje 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. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Jsou chráněny a rozvíjeny kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví a krajinného rázu. Jsou respektovány hodnoty 
s legislativní ochranou, pro ochranu a rozvoj ostatních hodnot území jsou stanoveny podmínky. 
Je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny a je doplněn prvky ekologické stability. Urbanistická struktura území, která je dlouhodobě 
stabilizována a vymezena dopravním skeletem, je respektována. 

 (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. 
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V řešeném území je dbáno na zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy 
a ekologických funkcí krajiny. Rozvoj primárního sektoru podporuje ÚP stabilizací zemědělských 
ploch, přiměřeným rozvojem s pouze nejnutnějším dopadem na ornou půdu a stabilizací 
ekologických funkcí krajiny vymezením ÚSES. 

 (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.  

V rámci ÚP jsou vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro komplexní řešení zajišťující 
udržitelný rozvoj obce, při respektování požadavků vyplývajících ze strategických dokumentů 
rozvoje kraje a mikroregionu. Dílčí požadavky zadání ÚP byly na výrobních výborech projednány 
a bylo přijato řešení, které představuje přijatelný kompromis s ohledem na cíle územního 
plánování. 

 (16 a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území. 

 Územní plán z tohoto principu vychází, byla posuzována a následně koordinována prostorová, 

 odvětvová a časová hlediska. 

 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. 

V rámci řešení bylo hospodárně využíváno zastavěné území (viz přestavbové plochy P1-P5) 
a zajištěna ochrana nezastavěného území, tím že není navržena zástavba bez návaznosti na 
zastavěné území.  

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

Rozvojové záměry jsou umisťovány s ohledem na charakter krajiny, při respektování krajinného 
rázu a zásady nerozšiřování zástavby do volné krajiny. Převážná část navržených ploch je 
situována v návaznosti na stávající zástavbu. Stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, respektováním hodnot území a přírodních zdrojů 
a ochranou zemědělského půdního fondu jsou respektovány veřejné zájmy - zejména kvalita 
životního prostředí. 

ÚP vytváří, v rámci koncepce uspořádání krajiny, územní podmínky pro implementaci 
a respektování územních systémů ekologické stability, zvyšování a udržování ekologické stability, 
zajištění ekologických funkcí krajiny a zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 
V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území a koncepce uspořádání krajiny jsou 
stanoveny podmínky pro ochranu krajinného rázu. 

 (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. 

Zásady zajišťující migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka jsou dány 
vymezenými prvky ÚSES a dopravním skeletem včetně systému účelových komunikací. 

Jsou stanoveny zásady zajišťující prostupnost, trasování účelových komunikací je stabilizováno 
a doplněno (např. plocha DX (Z18)).  
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 (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně. 

Stávající plochy veřejné zeleně jsou respektovány, v návaznosti na plochy smíšené obytné jsou 
vymezeny plochy soukromé a vyhrazené zeleně. 

 (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 
specifických oblastech). Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst 
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
hipo).  

V rámci návrhu územního plánu byly prověřeny možnosti návrhu cyklostezek a byly ponechány 
pouze stávající cyklotrasy. 

 (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 respektováno, prostupnost krajiny je zachována. 

 (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).  

Pro zlepšení dostupnosti a prostupnosti území jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – se 
specifickým využitím (účelové komunikace) a plochy veřejných prostranství. 

 (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.  

Územní plán prověřil podmínky pro možnost uplatnění protierozních opatření a pro možnost 
uplatnění dalších opatření pro zvýšení retenčních schopností území, snížení rizika vodní a větrné 
eroze. ÚP vymezuje plochy Y1 – Y3 pro umístění protierozních opatření, které budou řešeny 
podrobnější dokumentací, stanovují se zásady pro zadržování, vsakování a využívání dešťových 
vod tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových podmínek. 

 (26) Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 
rizika vzniku povodňových škod. 

V řešeném území se nenachází území s vysokou mírou rizika povodňových škod, v řešeném 
území není stanoveno záplavové území. 

 (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.  

Umisťování veřejné infrastruktury je v závislosti na rozvojových plochách, technická infrastruktura 
je řešena v souladu s dopravní infrastrukturou. 

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

V obci jsou vybudována technická infrastruktura (plynovod, rozvody elektrické energie, rozvody 
elektronických komunikačních sítí, …), je vybudovaný veřejný vodovod a veřejná kanalizaci, 
odpadní vody jsou odváděny na ČOV Měrotín. 
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2.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR“), byly po projednání na zasedání 
Zastupitelstva Olomouckého kraje v souladu se schváleným  usnesením UZ/21/32/2008 vydány 
formou opatření obecné povahy č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274  dne 22. 2. 2008, s nabytím 
účinnosti dne 28. 3. 2008.  
Aktualizace č. 1 ZÚR, byla po projednání na zasedání  Zastupitelstva Olomouckého kraje v souladu  
se schváleným  usnesením UZ/19/44/2011 vydána formou  opatření obecné povahy č.j. KUOK 
28400/2011 dne 22. 4. 2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011.  
Aktualizace č. 2b ZÚR, byla po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v souladu  
se schváleným  usnesením UZ/4/41/2017 vydána formou opatření obecné povahy č.j. KUOK 
41993/2017  dne 24.4.2017, s nabytím účinnosti dne 19.5. 2017. 
Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 
19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 
104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019). 
 

ZÚR upřesňují rozvojovou osu republikového významu OS 8 , toto území není přímo dotčeno. Obec je 
svým územím sousedící k rozvojové ose a bude respektovat vazby z toho plynoucí.  

V územním plánu respektovat zařazení obce Měrotín v ZÚR OK do krajinného celku Haná - udržet 

charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský 

a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat především typ lesozemědělské a lesní krajiny 

a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet 

především na březích niv (řetězové urbanizační koridory). 

V obecné rovině splněno. 

Územní plán respektuje a řeší priority územního plánování Olomouckého kraje: 

kapitola A.1. Pro zajištění udržitelného rozvoje území (relevantní pro správní území obce Měrotín): 

- (odst. 3.2.1.) zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje;  

Územní plán zachovává současný stav polycentrického osídlení. 

- (odst. 5.1.) chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví;  

Při řešení návrhu územního plánu byly stanoveny zásady koncepce rozvoje obce, urbanistické 

koncepce a ochrany přírodních i kulturních hodnot území, které zajistí zachování hodnot řešeného 

území. 

- (odst. 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;  

V řešeném území se „staré ekologické zátěže“ nenacházejí. 

- (odst. 5.4.1.8.) podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy proti větrné 

erozi; 

Územní plán vymezuje plochy pro protierozní opatření (viz hlavní výkres). 

kapitola A.5.1. Koncepce ochrany přírodních hodnot 

- (odst. 74.10.) v co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území 

(nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině) optimálním využíváním zejména stávajících areálů 

a zastavěných ploch;  

Splněno, navrženy plochy přestavby. 

kapitola A.8.1. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem 

využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury 

- (odst. 90.1.) zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní 

krajiny, jejich ochrana hodnot území by měla být vyvážena se sociálně ekonomickým využitím 

území;  

Územní plán zachovává ráz urbanistické struktury respektující typickou sevřenou zástavbu. 

- (odst. 90.2.) vytvářet předpoklady pro zvyšování obytné atraktivity území a rozvoj perspektivních 

funkcí;  



Územní plán Měrotín  Textová část odůvodnění územního plánu 

 6 

Územní plán vytváří podmínky pro kvalitní obytné prostředí vymezením ploch veřejné zeleně 

(soukromé a vyhrazené). 

- (odst. 90.4.) nepodporovat vznik „satelitních městeček“ mimo zastavěné území sídla a již založenou 

sídelní strukturu; 

Územní plán respektuje založenou sídelní strukturu a návrhové plochy situuje v návaznosti na 

zastavěné území. 

- (odst. 91.1.) změny v území, zejména návrh rozvojových ploch bydlení a dimenzování nároků na 

technickou infrastrukturu, provádět s ohledem na hospodárné využití zastavěného území, zejména 

existujících proluk v zástavbě a ploch nevyužitých;  

Návrh územního plánu vymezuje plochy přestavby (P1-P5). 

- (odst. 91.3.) návrh rozvojových ploch bydlení stanovit přiměřeně s ohledem na očekávanou 

koupěschopnou poptávku v území obce i spádového území a možnosti optimálního využití území 

(nároky na vyvolané investice ve veřejné infrastruktuře); 

Koncepce návrhových ploch vychází z reálné potřeby obce, která je podložená výpočtem potřebnosti i 

polohou v blízkosti města Litovle. 

- (odst. 91.6.) při bilanční prognóze vývoje počtu obyvatel a bydlení v jednotlivých obcích v rámci 

zpracování ÚP obce vycházet z bilancí založených na hodnocení: 

- (odst. 91.6.1) vývoje počtu obyvatel;  

- (91.6.2) odhadu odpadu bytů a vývoje druhého bydlení;  

- (91.6.3) odhadu poklesu zalidněnosti bytů.  

Splněno viz textová část Odůvodnění kap.13. 

- (odst. 91.7.) bilance a prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení zpracované v rámci územně 

analytických podkladů popř. průzkumů a rozborů považovat za výchozí podklad: 

- (91.7.1) při návrhu koncepce rozvoje veřejné infrastruktury obce;  

- (91.7.2) pro stanovení reálného rozsahu nové bytové výstavby;  

- (91.7.3) pro vymezení nových zastavitelných území obce pro bydlení.  

Splněno viz textová část Odůvodnění kap.13. 

A.1.2.2. Z hlediska zabezpečení rozvoje rekreace a cestovního ruchu  

spadá území Měrotín do rekreačního krajinného celku (RKC) Bouzovsko, kde je třeba řešit a využívat 
území v souladu s pokyny uvedenými v Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a 
cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje (Urbanistické středisko s.r.o. Ostrava, 
2010):  

- podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu jako významného zdroje pracovních příležitostí 

a možností podnikání.  

Územní plán podporuje rozvoj rekreace vymezením ploch smíšených obytných venkovských, 

charakter území neumožňuje vytvářet podmínky pro realizaci ploch cestovního ruchu. 

- nepřipustit v území RC realizaci staveb a zařízení, která by svým provozem nebo charakterem 

(zejména provozy s nadměrnou hlučností, prašností, event. s nároky na těžkou dopravu a zařízení 

s výraznou vertikální siluetou) by narušovaly krajinný ráz a omezovaly rekreační využitelnost území 

Stávající areál respektuje krajinný ráz a svým provozem a charakterem ho nenarušují (včetně 

zakomponování prvků ÚSES). 

- podporovat rozvoj pěších turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých tras a rozvoj 

agroturistiky 

Je respektována stávající cyklotrasa, nové trasy nejsou navrhovány. 

- podporovat zřizování nových naučných stezek a přírodních a krajinných atrakcí (např. arboreta)  

Charakter území neumožňuje zřizování těchto stezek, území má lokální význam. 

- podporovat rozvoj jezdeckých sportů (jízdárny, hippostezky) a rozvoj balónového létání 

Charakter účelových komunikací v území umožňuje využití jako hippostezky 

A.1.2.3. Požadavky z hlediska ochrany a využití nerostných surovin 
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- pro ložisko vápence DP Měrotín:  

(odst. 75.1.2) objekt lze využít v plném rozsahu (objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. bez střetů 

zájmů, popř. s řešitelnými střety) - zásada č. 2; 

Jsou respektována chráněná ložisková území. Na jejich území jsou navrhovány pouze prvky ÚSES, 

jejichž funkce bude dočasně pozastavena při případné těžbě, a obnovena po jejím ukončení. 

A.1.2.4. Požadavky z hlediska ochrany kulturních a civilizačních hodnot 

kapitola A.5.3. Koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot 

76. Respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chráněných 

území (památkové zóny, památková ochranná pásma, území s archeologickými nálezy); 

Při řešení návrhu územního plánu byly respektovány hodnoty v území i kulturní limity. 

2.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍMI PODKLADY  

- Plán rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, 
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP. 

 
- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné 

vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004  
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP. 

 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

o je respektován, z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 
 

- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením OK v r. 2004 
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP. 

 
- Program zlepšení kvality ovzduší – zóna Střední Morava-CZ07 

o je respektován v obecných požadavcích, žádné konkrétní požadavky z programů 
nevyplývají. 
 

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje  
o  z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP. 

 
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

o  ÚP respektuje hlavní směry a cíle koncepce 
 

- Územní studie - Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting a.s.) 
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 

 
- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje 

o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 
 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 

 
- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 

o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 
 

- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 
 

- Územní studie rekreačních celků RC2-4 a RC6-12 
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 

 
- Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1 

Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel 
o z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP 

 

https://www.kr-olomoucky.cz/us-rekreacnich-celku-rc2-4-a-rc6-12-cl-890.html
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- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti 
s adaptací na změny klimatu 

o Územní studie krajiny je respektována a zjištěné skutečnosti z ní zapracovány do ÚP 
formou podmínek využití ploch v krajině, a to zejména ve vztahu k půdoochranným a 
protierozním opatřením, zadržení vody v krajině apod., jak stanovuje územní studie. 
Vymezeny jsou plochy erozně ohrožené a plochy s prioritou řešení protierozních 
opatření (Y1 -Y3). 
 

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. 
 

1. Zohlednit navržené, prověřené a posouzené řešení problémů v území z územních studií 
vložených do evidence územně plánovací činnosti. 
o zjištěné požadavky a skutečnosti jsou do ÚP zapracovány 

 
2. Prověřit a řešit návaznosti na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí: především 

návaznosti dopravní a technické infrastruktury (zejména cyklostezek), územního systému 
ekologické stability a limitů využití území. 
o Splněno viz textová část Odůvodnění kap.3. 

 
3. Respektovat platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí a koordinováno s nimi 

funkční a prostorové využití řešeného území (veřejná infrastruktura nadmístního významu, 
skladebné části ÚSES apod.) 
o Splněno viz textová část Odůvodnění kap.3. a textová část Územního plánu kap. C, D a E 

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

řešené území k.ú. Měrotín 

kód obce 568911 

počet obyvatel 273 (stav k 1.1.2017) 

rozloha řešeného území 214 ha 

kraj Olomoucký 

obec s rozšířenou působností Litovel 

obec s pověřeným obecním úřadem Litovel 

Řešené území se nachází v západní části Olomouckého kraje, v okrese Olomouc, cca 6 km západně 
od města Litovel. Funkci obce s rozšířenou působností (ORP) zastává pro Měrotín město Litovel. Obec 
je členem mikroregionu Litovelsko. Katastrálně sousedí s obcemi Bílá Lhota, Mladeč, Litovel, Slavětín. 

tab. 1  Koordinace vztahů se sousedícími obcemi 

obec  k. ú. Doprava Technická infrastruktura ÚSES, voda v krajině 

Bílá Lhota Hradečné u 
Bílé Lhoty 

III/03541 

cyklostezka 

nadzemní vedení vn 

VTL plynovod do 40 barů 

STL plynovod 

elektronické komunikační 
vedení 

OP vodního zdroje 

meliorace 

RK 1427  

 

přesah LBC 2 jako 
LBC 7 v ÚP Bílá Lhota 

Bílá Lhota Měník II/635 x RK 1427 vymezen 
v ÚP Bílá Lhota jako 
NRBK 

Mladeč Mladeč III/37310 nadzemní vedení vn 

VTL plynovod do 40 barů 

elektronické komunikační 
vedení 

K 132  

(není v ÜP Mladeč 
vymezen) 

Mladeč Sobáčov - VTL plynovod do 40 barů K 132 

LBK 1 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroregion_Podch%C5%99ib%C3%AD
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Litovel Chudobín cyklostezka STL plynovod 

vodovod 

OP vodního zdroje 

- 

Litovel Nová Ves u 
Litovle 

III/37310 x RK 1427  

Slavětín Slavětín u 
Litovle 

- x RK 1427  

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

4.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sídla formou komplexního návrhu 

uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území. 

ÚP je zpracován v souladu s cíli územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a udržitelný 

rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel. 

ÚP svým řešením respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

formulované v rámci Politiky územního rozvoje ČR (viz. kap. 2.) 

Komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky pro 

dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 

Ochrana veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních předpisů, je respektována (viz. kap. 

6. Odůvodnění ÚP). 

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

infrastruktury a hospodářským podmínkám (viz. kap. 11. Odůvodnění ÚP). 

ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území (viz. kap. 4.2. Odůvodnění ÚP) a ochranu 

nezastavěného území (viz. kap. 4.3. Odůvodnění ÚP). 

ÚP je v souladu s úkoly územního plánování (viz. kap. 4.4. Odůvodnění ÚP). 

4.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných a chráněných 

hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z potřeby zachování 

charakteru urbanistické struktury sídla, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování 

krajinného rázu. 

ÚP stanovuje obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, umožňující základní ochranu 

a zachování kvality urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. 

A) OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou: 

 nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP: 

číslo rejstříku památka ulice, nám./umístění 

16284/8-1875 kostel sv. Martina východní část obce 

33465/8-1875 fara u kostela 

Podmínky ochrany dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 archeologie 

Řešené území je z hlediska ochrany archeologického dědictví považováno za území s doloženými 

archeologickými nálezy. 
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Při jakýchkoliv zásazích do terénu (skrývka, hloubení základů staveb, výkopů při výstavbě inž. sítí, 

dopravní infrastruktury apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a 

situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu - je nutno respektovat 

podmínky vyplývající z § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: 

Stavebník je povinen písemně ohlásit termíny zahájení zemních prací již od doby přípravy staveb, 

nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, 

Brno, v.v.i., uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného 

archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provedení archeologických výzkumů a umožnit 

této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Úhrada 

nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

 válečné hroby, pietní místa 

číslo stavba ulice, nám./umístění 

CZE7105-54873 válečný hrob s ostatky na hřbitově 

Podmínky ochrany dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. 

Na základě podkladů ÚAP a průzkumů území byly vymezeny kulturní hodnoty, přispívající ke 

kulturnímu dědictví a identitě sídla, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové 

péče a které je třeba chránit: 

 objekty přispívající k identitě území (památky místního významu) 

Objekty (např. drobné sakrální stavby, boží muka, kříže, památníky, pomníky a sochy…), které 

přispívají k identitě území, jeho historické kontinuitě a v obrazu sídla a krajiny mají svou estetickou 

hodnotu, kterou je nutno zachovat. 

číslo stavba ulice, nám./umístění 

1 kaple Panny Marie na návsi , pozemek p.č. 505/4 

2 socha Panny Marie Lurdské před kapli 

3 kamenný kříž na hřbitově 

4 
litinový kříž 

u farního kostela, pozemek p.č. 

327 

5 litinový kříž za obcí směrem na Slavětín 

6 hranolová boží muka u polní cesty 

7 Kamenný kříž polní cesta do Mladče p.č. 344/2 

8 hrobka manželů Izákových na hřbitově 

9 Náhrobek Josefa Novotného na hřbitově 

10 kříž Polní cesta „u Skalky“ 

 pietní pásmo okolo veřejného pohřebiště  

Je vymezeno pro ochranu a zachování piety okolo hřbitova, ve vzdálenosti 100 m od areálu 

pohřebiště.  

B) OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU 

Územní plán 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. 

V řešeném území jsou respektovány tyto přírodní hodnoty: 

 zvláště chráněná území přírody 

Do řešeného území zasahují: 

 CHKO Litovelské Pomoraví 
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 přírodní památka Geologické varhany 

 lokality Natura 2000  

Do řešeného území zasahuje lokalita soustavy:  

 stanoviště CZ714073 – Litovelské Pomoraví. 

 Ptačí oblast CZ0711018 - Litovelské Pomoraví 

 přírodní park 

Přírodní park se v řešeném území nenachází. 

 významné krajinné prvky 

Registrované významné krajinné prvky se v řešeném území nenachází. 

 migrační významná území a koridory 

Migrační významná území a koridory se v řešeném území nenachází. 

 pásmo 50 m od okraje lesa 

Do pásma 50 m od okraje lesa zasahuje zastavitelná plocha Z5,  P1. 

Podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z důvodu ochrany 

krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení), včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně 

s vazbou na ÚSES, a dále ochrany vodních toků a ploch. 

C) OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

Územní plán respektuje civilizační hodnoty s legislativní ochranou: 

 ochranná a bezpečnostní pásma – viz kap. 10.4.1. a 10.4.2. 

Řešením ÚP Měrotín jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, 

spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní 

dostupnosti, dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.). 

D) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP navrženo tak, aby byly minimalizovány 

stávající i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní 

prostředí. Pro stávající a navržené plochy s potenciálním rizikem negativních vlivů v blízkosti obytných 

zón, jsou stanoveny podmínky pro ochranu zdraví a životního prostředí, které přispívají k zajištění 

pohody bydlení v sídle i s ohledem na případné budoucí záměry, popř. změnu legislativy. 

Řešené území se nachází v oblasti nízkého až středního rizika výskytu radonu z geologického 

podloží. Dle map radonového indexu se zastavěné území nachází v oblasti nízké kategorie 

radonového indexu geologického podloží. Z tohoto důvodu jsou stanoveny podmínky ochrany 

životních podmínek v kap. B.2.2. 

4.3. POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí 

a koncepcí řešení krajiny: 

 ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při 

respektování krajinného rázu 

 s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 

území a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším 

způsobem využití zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím) a využitím 

nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území 

 navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající 

urbanistickou strukturu 
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 zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na míru využití zastavěného území a potenciál 

rozvoje území 

 požadavky na ochranu nezastavěného území jsou dále řešeny (s ohledem na § 18 zákona 

č. 183/2006 Sb.) stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 

4.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 při tvorbě ÚP byl zjišťován a posuzován stav území, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty byly 

respektovány (viz. kap. 4.2. Odůvodnění ÚP) 

 výsledkem zjištění a posouzení stavu území je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

a stanovení koncepce řešení; koncepce rozvoje území vychází z hodnot a podmínek v území, 

požadavků nadřazené ÚPD (viz. kap. 2. Odůvodnění ÚP) a požadavků zadání ÚP (viz. kap. 9.1. 

Odůvodnění ÚP) 

 navrhované změny v území byly prověřeny a posouzeny z hlediska veřejného zájmu, přínosu, 

problémů, rizik a hospodárného využívání veřejné infrastruktury 

 urbanistické, architektonické a estetické požadavky byly stanoveny jednak koncepcí ochrany 

a rozvoje hodnot území (viz. kap. 4.2. Odůvodnění ÚP) a dále podmínkami pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití 

 ÚP vymezil plochy pro realizaci protierozní opatření (Y1, Y2, a Y3) a dále se v rámci vymezených 

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 

 vymezením smíšených ploch přispívá ÚP k vytváření podmínek pro odstraňování důsledků 

náhlých hospodářských změn 

 ÚP vytváří podmínky pro obnovu sídelní struktury zejména vymezením ploch přestavby, rozvoj 

sídelní struktury je řešen převážně doplněním zastavitelných ploch na okraji zastavěného území; 

podmínky pro kvalitní bydlení jsou vytvářeny jednak vhodným rozmístěním ploch s rozdílným 

způsobem využití a dále stanovením zásad pro ochranu zdravých životních podmínek a životního 

prostředí 

 vymezením veřejně prospěšných staveb vytváří ÚP podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků na změny v území 

 v ÚP nejsou vymezeny plochy pro asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

 ÚP vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů (viz. kap. 6. 

Odůvodnění ÚP) 

 při zpracování územního plánu byly uplatněny poznatky zejména z oboru architektury, 

urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče 

 ÚP vytváří podmínky pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (viz. kap. 7. Odůvodnění ÚP) 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto 

stavebnímu zákonu (dále jen SZ). 

– vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

– vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů. 

S ohledem na specifické podmínky a charakter území dle § 3 ods.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou 

plochy smíšené obytné, plochy bydlení, plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy 

veřejných prostranství, plochy zeleně, plochy výroby a skladování, plochy dopravní infrastruktury, 
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plochy technické infrastruktury a plochy smíšené nezastavěného území podrobněji členěny nebo 

specifikovány. 

S ohledem na specifické podmínky a charakter území byly stanoveny plochy s jiným způsobem 

využití, než je stanoveno v ust. § 4-19  vyhlášky č. 501/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 3 ods.4 

jsou vymezeny a podrobněji členěny další plochy s rozdílným způsobem využití:  

– plochy zeleně (ZS) – důvodem k vymezení je ochrana zelených ploch v sídle 

Z důvodu ochrany stávajících ploch před nežádoucím využitím či zrušením nebo v případě 

infrastruktury z důvodu zajištění obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou byly vymezeny 

některé plochy (např. PV, TI, RI, NSp,…) s výměrou menší než 2000 m
2
.  

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.     

1. Požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy jsou v obecné 
rovině respektovány. 

2. Požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů jsou 
v obecné rovině respektovány.  

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

6. 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, 

7. Požadavky zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon 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 

8. 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: 

Ochranná pásma 
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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 

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 

 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 

 Bezpečnostní pásma plynovodů 

Druh plynového zařízení bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovod do 40 barů nad DN 250 40 

9. 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. 

10. Požadavky zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou respektovány: 

– v řešeném území se nenacházejí 

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  

– V řešeném území se nachází výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území 
včetně dobývacího prostoru i výhradní ložisko (chráněné ložiskové území 06620000 Skalka – 
Brodka, případně v podkapitole E) uvést i výhradní ložisko B 3066200 Měrotín – Skalka 
a dobývací prostor 6 0289 Měrotín). 

– V řešeném území je evidován nebilancovaný zdroj nerostných surovin (cementářské korekční 
sialické suroviny N 5089400 Měrotín, nejedná se však o limit v území) 

– V řešeném území nejsou evidována poddolovaná území. 

– V řešeném území nejsou evidována sesuvná území. 

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) 
jsou respektovány: 

– Významné krajinné prvky (VKP) ze zákona – les, vodní tok a údolní niva (údolní nivy nejsou 
vyznačeny v grafické části). V řešeném území se nenacházejí registrované  



Územní plán Měrotín  Textová část odůvodnění územního plánu 

 15 

– ÚP vymezuje v rámci významných krajinných prvků plochy s odpovídajícím využitím přírodního 
charakteru.  

– respektovány je hranice CHKO Litovelské Pomoraví, území lokality Natura 2000 a přírodní 
památky Geologické varhany. 

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

– V rámci návrhu zastavitelných ploch byl kladen důraz na koncepci, která co nejméně narušuje 
organizaci ZPF a odnímá jen nejnutnější plochu ZPF. V návaznosti na zastavěné území, kde je 
obec možné prostorově rozvíjet, se nachází půdy vyšší bonity, takže nebylo možné se v rámci 
návrhu vyhnout předpokládanému záboru těchto půd. Podrobnější odůvodnění ÚP viz kap. 13. 
textové části II. Odůvodnění územního plánu. 

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.  

– Stávající plochy PUPFL a plochy ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa jsou v územním plánu 
zohledněny a dále řešeny např. stanovením podmínky na umístění objektů bydlení. Podrobnější 
odůvodnění ÚP viz kap. 13. textové části II. Odůvodnění územního plánu. 

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

– mimo zastavěné území je území s doloženým výskytem archeologických nálezů 

– na katastrálním území obce se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR viz kap. 4.2. textové části územního plánu 

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, rodinná hrobka rodiny 
Spurných se nachází na místním hřbitově. 

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

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. 

b) Zóny havarijního plánování 

Řešené území není součástí zón havarijního plánování.  

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými 

účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné 

vlastnosti obytných a jiných budov. 

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době 

válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty. 

stálé úkryty – v obci se nenachází 

Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) – budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného 
a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým 
účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je 
vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních 
objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány 
svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců 
s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním 
úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby 
obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ. 

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje Obecný úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude 

provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v 

provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby 

ukrytí obyvatel a návštěvníků sídla při vzniku mimořádné události (MU) v době míru zajišťuje 
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Obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie, únik 

nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů 

jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších 

objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. 

Hlavní kapacity jsou v prostorách obecního úřadu. 

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno 

orgány obce v jejich dokumentaci. 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Zajištění evakuace organizuje Obecní úřad. Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné 

události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných 

osob a osob bez přístřeší), využití obecního úřadu. 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je 

řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Obecní úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné 

skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem 

provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného 

občanského vybavení. 

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany 

a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území 

V řešeném území nejsou nebezpečné látky skladovány, z hlediska využití ploch s rozdílným 

způsobem využití (které řeší ÚP) není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno. 

V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. 

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není 

úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru 

obce zásadní: 

doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl. 
č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek 
(včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu místních částí v případě zneprůjezdnění komunikací 
v obci, místo zúženého profilu v historické zástavbě bude možno objet po jiných komunikacích, 

při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost 
v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 
+ V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice, 

sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel - jedná se o zařízení 

napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná, nejlépe 

betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany 

příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry. 

Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě 

nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Na území obce nejsou nebezpečné látky skladovány. HZS OK nepředpokládá potřebu řešit 

v rámci ÚP Měrotín. 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
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Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, 

zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. Při nouzovém 

zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody. 

6.1. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR: 

- Vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách LK TSA (vymezeném dle ustanovení 

§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno 

respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 

výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, 

speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), 

venkovního vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na 

základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz ÚAP jev 102a. Ve vzdušném prostoru 

vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být 

výškově omezena nebo zakázána. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 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) 

7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve 

svém stanovisku ze dne 12. 10. 2018 č. j. KUOK 107323/2018 vyloučil významný vliv na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a tímto orgánem také stanoviskem ze dne 7. 

11. 2018 č. j. KUOK 116414/2018 nebyl uplatněn požadavek na zpracování SEA vyhodnocení ÚP 

Domašov, není stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území. 

8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 
ZOHLEDNĚNO 

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, viz. kap. 7. textové části 

Odůvodnění územního plánu Měrotín. 
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9. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO 
ÚPRAVU NÁVRHU 

9.1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

ÚP Měrotín je zpracován na základě Zadání územního plánu Měrotín (dále jen zadání ÚP), které 
bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2018. Požadavky vyplývající ze zadání byly 
respektovány. 

V rámci prací na návrhu územního plánu se uskutečnily pracovní jednání, na kterých byly jednak 
konkretizovány požadavky obce, jednak koordinovány jednotlivé záměry. 

A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,  

požadavek řešení v ÚP 

Řešeným územím Územního plánu Měrotín bude 
správní území obce Měrotín, které je tvořeno jedním 
katastrálním územím – k. ú. Měrotín o celkové 
rozloze 214 ha.  

Splněno viz grafická část. 

Zastavěné území bude aktualizováno v celém 
řešeném území v souladu se stavebním zákonem  
a souvisejícími právními předpisy. Vymezení 
zastavěného území bude vymezeno na podkladu 
aktuální katastrální mapy a uvedeno do souladu s 
právním stavem v území 

Splněno viz grafická část. 

Území obce bude členěno na plochy s rozdílným 
způsobem využití ve smyslu obecných požadavků 
na vymezování ploch (vyhláška č. 501/2006 Sb.) 
Plochy s rozdílným způsobem využití bude možno s 
ohledem na specifické podmínky a charakter území 
dále podrobněji členit. 

Splněno viz grafická část a kap. C. textové části 
Územního plánu Měrotín. 

ÚP Měrotín stanoví podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití (hlavní využití, dále 
přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněně 
přípustné využití se stanovením konkrétní 
podmínky, případně popis charakteru zástavby). 

Splněno viz grafická část a kap. F. textové části 
Územního plánu Měrotín. 

Stávající urbanistická koncepce bude zachována a 
to zejména s ohledem na stávající urbanistické, 
architektonické a kulturní hodnoty. Prioritou je 
ochrana výjimečných přírodních hodnot území 
včetně ochrany pohledového obrazu významných 
krajinných horizontů a významných krajinných, resp. 
kulturně historických dominant. 

Respektováno, viz grafická část a kap. B. textové části 
Územního plánu Měrotín. 

Cílem rozvoje obce je vybudování kvalitních 
životních podmínek jejích obyvatel. Stavební rozvoj 
bydlení se bude rozšiřovat přiměřeně s ohledem na 
potřeby obce a bude koordinován s ohledem na 
dostupné kapacity veřejné infrastruktury. Nové 
aktivity v zastavěném i nezastavěném území nesmí 
ohrožovat životní prostředí (hlukem, imisemi apod.), 
přírodní hodnoty a zdroje (prvky ÚSES, chráněná 
území přírody, cenné krajinné prvky, zdroje vody a 
další.). Změny v krajině budou směřovat k posílení 
ekologické stability území. 

ÚP zachovává kontinuitu se stávající urbanistickou 
koncepcí a koncepcí technické infrastruktury viz 
grafická část a kap. C. textové části Územního plánu 
Měrotín. 

Neuvažovat s výrazným rozvojem výrobní funkce v 
území. 

Respektováno, výrobní funkce není navržena. 

V územním plánu nevymezovat nové plochy pro 
těžbu nerostných surovin. 

Respektováno, plochy pro těžbu nerostných surovin 
nejsou navrženy. 

A.1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI 

A.1.1. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 

Viz kapitola 2.1 

A.1.2. Požadavky vyplývající ze ZÚR OK, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
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Viz kapitola 2.2 

Z krajských územně plánovacích podkladů je dále třeba respektovat: 

požadavek řešení v ÚP 

Z krajských územně plánovacích podkladů je 
třeba respektovat: 

 

- Plán rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje 

Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení 
ÚP. 

- Plán odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje, vydaný ve formě 
obecně závazné vyhlášky 
Olomouckého kraje č. 2/2004  

Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení 
ÚP. 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje 

Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení 
ÚP. 

- Integrovaný program snižování emisí 
Olomouckého kraje, vydaný nařízením 
OK v r. 2004 

Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení 
ÚP. 

- Program zlepšení kvality ovzduší – 
zóna Střední Morava-CZ07 

Respektováno, koncepce ÚP zohledňuje zásady pro 
tvorbu ÚPD z hlediska ochrany ovzduší, realizace 
opatření ke snižování emisí možná v rámci ploch 
s rozdílným využitím území. 

- Koncepce rozvoje silniční sítě na 
území Olomouckého kraje  

V obecné rovině splněno. 

- Koncepce strategie ochrany přírody a 
krajiny pro území Olomouckého kraje 

Respektováno. 

- Územní studie - Větrné elektrárny na 
území Olomouckého kraje (Ecological 
Consulting a.s.) 

Respektováno. 

- Studie ochrany před povodněmi na 
území Olomouckého kraje, 

V obecné rovině splněno. 

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

V obecné rovině splněno. 

- Územní energetická koncepce 
Olomouckého kraje. 

Respektováno. 

- Územní studie rozvoje cyklistické 
dopravy v Olomouckém kraji; 

V obecné rovině splněno. 

- Územní studie rekreačních celků RC2-
4 a RC6-12; 

V obecné rovině splněno. 

- Národní program snižování emisí 
České republiky 

V obecné rovině splněno. 

- Střednědobá strategie (do roku 2020) 
zlepšení kvality ovzduší v ČR 

V obecné rovině splněno. 

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

V obecné rovině respektováno, realizace opatření pro 
podporu ekologické stability krajiny možná v rámci 
ploch s rozdílným využitím území. Respektovány 
zásady řešení střetu ÚSES s chráněným ložiskovým 
územím. 

- Strategie rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje. 

Z koncepce nevyplývají konkrétní požadavky na řešení 
ÚP. 

 

 

A.1.3. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

požadavek řešení v ÚP 

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, 
vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek 
a příležitostí i pro řešení slabých stránek a hrozeb 

Respektováno. 

Chránit a rozvíjet hodnoty v území uvedené v ÚAP. Respektováno. 

https://www.kr-olomoucky.cz/us-rekreacnich-celku-rc2-4-a-rc6-12-cl-890.html
https://www.kr-olomoucky.cz/us-rekreacnich-celku-rc2-4-a-rc6-12-cl-890.html
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požadavek řešení v ÚP 

Nevyužité zastavitelné plochy z dosud platného 
územního plánu obce prověřit ze současných 
hledisek potřebnosti, střetů s hodnotami a limity 
využití území, reálnosti napojení na technickou a 
dopravní infrastrukturu a na základě tohoto 
prověření tyto plochy převzít, upravit či úplně 
vyloučit z nového územního plánu. 

Území bylo prověřeno, návrhové plochy byly 
aktualizovány vzhledem k potřebám a situaci v území. 

Požadavky obce a občanů na vymezení nových 
zastavitelných ploch územním plánem posuzovat  
ve vztahu k celkové koncepci rozvoje obce, za 
současného uplatňování požadavků na ochranu 
hodnot řešeného území a při respektování limitů 
využití území a s ohledem na morfologii terénu. 

koncepci a ochraně hodnot řešeného území i výpočtu 
potřebnosti ploch nebyly některé vymezeny: 
1) Požadavek na změnu využití ploch orné půdy 
(Po) p.č. 305 a 304 na plochy bydlení (Bo). 

 

Návrh plochy by byl v rozporu s urbanistickou koncepcí 

stabilizovat sídlo jako souvisle urbanizovaný celek, 

respektovat charakteristickou ucelenou, sevřenou 

zástavbu, zachovat kompaktnost obce. Od stávající 

zástavby je plocha oddělena elektrickým vedením vn. 

Celá plocha je limitována ochranným pásmem PUPFL. 

Plochu nelze přímo obsloužit z  veřejného prostranství 

ani z plochy dopravní infrastruktury silniční. 
2) zařazení pozemků p.č. 108/13, 108/23 a 108/25 do 
ploch bydlení (Bo). 

 
Vyhověno částečně (108/23) vzhledem k ochraně 
krajinného rázu a nedostatečným tlakovým poměrům 
ve vodovodní síti. 
3) Žádost o změnu plochy dopravy - parkovací stání 
(DS)  na pozemku p.č. 262/12, plochy orné půdy 
(Po) na pozemcích p.č. 262/41 a 262/30 a plochy 
trvalého travního porostu (Pt) na pozemcích p.č. 
246/3 a 246/1 na návrhové plochy bydlení (Bo). 
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požadavek řešení v ÚP 

 

 
Návrh plochy by byl v rozporu s urbanistickou koncepcí 
stabilizovat sídlo jako souvisle urbanizovaný celek, 
respektovat charakteristickou ucelenou, sevřenou 
zástavbu, zachovat kompaktnost obce. Část plochy 
je limitována ochranným pásmem PUPFL, část plochy 
se nachází v ploše pro protierozní opatření. 

Prověřit vymezení nových zastavitelných ploch s 
rozdílným způsobem využití nutných pro udržitelný 
rozvoj obce a zajištující rovnoměrný rozvoj 
jednotlivých složek společnosti (zejména těch pro 
bydlení, občanskou vybavenost, pracovní 
příležitosti, infrastrukturu atd.). 

Prověřeno a vymezeny plochy smíšené obytné 
venkovské. 

Stanovit podmínky prostorového uspořádání 
zastavěného a zastavitelného území s ohledem na 
stávající hodnoty území tj. charakteristickou 
strukturu zástavby, její parcelaci, typický způsob 
umísťování staveb, orientaci nezastavěných částí 
pozemků (zahrad) směrem do volné krajiny včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

Splněno, viz textová část územního plánu Měrotín. 

Chránit stávající významné prvky sídelní zeleně a 
další přírodní prvky a navrhnout jejich další rozvoj, 
zejména v souvislosti s rozšiřováním zastavěného 
území. Zajistit propojenost a návaznost systému 
zeleně sídla na krajinnou zeleň. 

Splněno, vymezeny plochy zeleně. 

Respektovat zájmy obrany státu a civilní ochrany 
obyvatelstva a majetku.  

V obecné rovině respektováno. 

 
Požadavky dotčených orgánů vzešlé z projednávání návrhu zadání ÚP Měrotín 

požadavek řešení v ÚP 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání 
s majetkem odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, ze dne 
31.10.2018, č.j. 86873/2018-1150-OÚZ-BR, 
SpMO 3878//2018-1150-249.   
Požadavky na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany ČR do textové a grafické 
části návrhu Územního plánu Měrotín. 
Požadavky na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany ČR do textové a grafické 
části návrhu Územního plánu Měrotín. 
 

Splněno viz grafická část a kap.6.1 Odůvodnění 
územního plánu. 

Celé správní území obce se nachází ve  
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požadavek řešení v ÚP 

vymezeném území Ministerstva obrany ČR: 
- Vzdušném prostoru pro létání v malých a 
přízemních výškách LK TSA (vymezeném dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu), 
který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. 
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb 
tvořících dominanty v terénu, větrných 
elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s 
vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže 
plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových 
těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona  
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany - viz ÚAP jev 
102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od 
země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé 
zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. MO ČR požaduje 
respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany ČR. Do grafické části pod 
legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní 
území obce je situováno ve vzdušném prostoru 
pro létání v malých a přízemních výškách 
Ministerstva obrany ČR”. 

 

Státní pozemkový úřad, odbor 
vodohospodářských staveb, Husinecká 
1024/11a, 13000 Praha 3 – Žižkov, dne 
16.10.2018, obdrženo dne 16.10.2018,  č.j. SPU 
456094/2018/0. 
V dotčeném zájmovém území se nachází stavba 
vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ 
„HMZ Měrotín“, ID 5060000194-11201000, 
otevřený kanál v celkové délce 0,475 km, 
pořízený roku 1922, v ČHP 4-10-03-010/0. 
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je 
nutné zachovat podél otevřených HOZ 6 m 
oboustranný manipulační pruh. Do HOZ 
nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové 
vody.  
Na uvedených vodních dílech HOZ je 
zajišťována běžná údržba, např. odstranění 
splavené ornice, sečení porostů a odstraňování 
náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. 
Doporučujeme, aby průběh výše uvedených 
staveb HOZ byl pořizovatelem územního plánu 
vzat na vědomí a zejména aby trasy HOZ byly 
zpracovatelem územního plánu doplněny do 
koordinačního výkresu.  

Respektováno, zakresleno v grafické části - 
Koordinačním výkresu. 
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požadavek řešení v ÚP 

Pro informaci sdělujeme, že se na části 
zájmového území mohou nacházet také 
podrobná odvodňovací zařízení (POZ). 
Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu 
farmáře 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-
melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny 
v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová 
směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.  

 

Obvodní báňský úřad,  pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého, 
Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava, ze dne 
12.10.2018, obdrženo 16.10.2018, č.j. SBS 
31375/2018/OBÚ-05 
Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého (dále také 
OBÚ), požaduje  zajistit ochranu dobývacího 
prostoru Měrotín - ev. č. 6 0289 (dále také DP) s 
těžbou výhradního ložiska vápence povrchovým 
způsobem organizací Vápenka Vitoul s. r. o. se 
sídlem v obci Mladeč. DP je stanoven OBÚ dle 
ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona a 
vedené v evidenci OBÚ v souladu  
s ustanovením § 29 odst. 3 téhož zákona. V 
návrhu zadání je nutno požadovat zajištění 
ochrany DP dle ustanovení § 27 odst. 6 horního 
zákona. 
Z pohledu územního plánování je dobývací 
prostor dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. limitem 
území č. 57  
a je nutno ho v návrhu zadání územního plánu 
uvést v textové části v kapitole Dobývání ložisek 
nerostných surovin, kde by mělo být uvedeno 
např. znění „V řešeném území obce je 
vymezená plocha pro dobývání nerostů a to dle 
ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
stanovením dobývacího prostoru  
s názvem Měrotín - ev. č. 6 0289 pro těžené 
výhradní ložisko vápence. Současně musí být 
uvedený DP uveden v textové části v kapitole 
Limity území. DP je nutno taktéž vyznačit v 
mapových přílohách návrhu ÚP (zpravidla v 
koordinačním výkresu) v souladu s ustanovením 
§ 26 odst. 3 horního zákona. 

Respektováno, zakresleno v grafické části - 
Koordinačním výkresu a uvedeno v kap.6 Odůvodnění 
územního plánu. 

 

A.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A.2.1. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR  

Viz kapitola 2.1. 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/
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A.2.2. Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje respektovat 

požadavek řešení v ÚP 

Při návrhu zásobování pitnou vodou v územních 
plánech obcí vycházet z aktuálního Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze 
schválených Plánů oblasti povodí Dyje, Moravy a 
Odry. 

Respektováno, uvedené dokumentace nemají vliv na 
řešení územního plánu. 

Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v 
územních plánech obcí vycházet z aktuálního znění 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje a ze schválených Plánů oblasti povodí Dyje, 
Moravy a Odry. V sídlech s méně jak 10 000 
ekvivalentních obyvatel upřednostňovat napojení 
těchto sídel na stávající větší čistírny odpadních vod 
(dále jen „ČOV“) a budování společných ČOV pro 
více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost 
čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných odpadních 
vod. 

Obec má vybudovanou kanalizaci včetně čistírny 
odpadních vod. 

Na území obce respektovat stávající dálkové VTL 
plynovody páteřní distribuční soustavy 
zabezpečující zásobování území kraje zemním 
plynem. 

Respektováno, plochy změn (zastavitelné plocha a 
plochy přestavby) nezasahují do ochranného pásma. 

A.2.3. Požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů  
Prověřit rozvoj stávající sítě účelových cest s 
ohledem na vyšší prostupnost a členitost krajiny a 
také s ohledem na jejich protierozní a ekologickou 
funkci. 

Jsou navrženy plochy pro umístění protierozních 
opatření, které budou řešeny podrobnější dokumentací. 

Požadavek na dostavbu chybějících systémů pro 
zásobování pitnou a odkanalizování a čištění 
odpadních vod již není aktuální. Systémy byly 
realizovány. Obec je napojena na vodovod 
Pomoraví, u vodojemu Chudobín je vybudována 
čerpací stanice, která přivádí pitnou vodu do 
vodojemu Měrotín a odtud gravitačně do 
spotřebiště. Obec má vybudovanou jednotnou 
kanalizaci zakončenou ČOV Měrotín. 

Vzato na vědomí, respektováno. 

Prověřit a navrhnout napojení nově vymezovaných 
zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu. 
Technická infrastruktura v zastavěném území a 
zastavitelných plochách bude řešena a navržena 
jako koncepce jednotlivých druhů infrastruktury, 
inženýrské sítě nebudou navrhovány v podrobnosti 
náležející následné projektové dokumentaci. 

Respektováno, zastavitelné plochy a plochy přestavby 
budou napojeny na technickou infrastrukturu. 

Respektovat podmínky stanovené ZÚR OK pro 
oblast telekomunikací: stávající rádiové zařízení 
a rádiové směrové spoje; stávající 
radiokomunikační objekty televizních a 
rozhlasových vysílačů  a televizních převáděčů; při 
výstavbě objektů a anténních stožáru veřejných 
radiokomunikačních sítí, zejména v horských 
oblastech a chráněných krajinných oblastech 
vyžadovat koordinaci všech operátorů a povolovat 
pouze jednu stavbu společnou pro všechny 
operátory. 

Respektován, nejsou navrženy plochy pro elektronická 
komunikační zařízení.  

Podporovat opatření vedoucí ke snížení spotřeby 
energie na vytápění a modernizace spalovacích 
zařízení. 

Respektováno v obecné rovině, pro vytápění a ohřev 
teplé vody bude, v převážné míře, i nadále používán 
zemní plyn. 

A.3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

A.3.1. Požadavky z Politiky územního rozvoje ČR 

žádné další nevyplývají. 

A.3.2. Požadavky vyplývající ze ZÚR OK 

- z hlediska ochrany přírody 
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požadavek řešení v ÚP 

(odst. 71.1.-71.12.) K ochraně jednotlivých prvků 
ÚSES a způsobu jejich zapracování do ÚP dodržet 
zásady stanovené v ZÚR OK. 

Respektováno. Nadmístní ÚSES upřesněn, vložena 
lokální biocentra. 

(odst. 72.) Při využití území a jeho změnách 
respektovat vymezení, charakter a funkci 
jednotlivých skladebných prvků ÚSES. 

Respektováno, viz odůvodnění v kap. 10.E2. 

(odst.74.1.) Při řešení změn využití území, při 
upřesňování tras liniových staveb v rámci 
vymezených koridorů vždy hledat řešení, která 
vyloučí, popř. budou minimalizovat vlivy na 
vyhlášená velkoplošná  
a maloplošná chráněná území, evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, 
přírodní parky, registrované významné krajinné 
prvky a přechodně chráněné plochy. Optimální 
řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné 
dokumentace. Stavby budou v souladu s platnými 
právními předpisy posuzovány z hlediska vlivů na 
životní prostředí (EIA). 

ÚP nevymezuje nové liniové stavby koridorů ze ZUR 
OK. 

(odst. 74.4) Podporovat a realizovat krajinotvorná 
opatření podporující žádoucí environmentální i 
estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást 
na posilování retenční schopnosti krajiny, zvyšování 
druhové diverzity a ekologické stability, protierozní 
ochranu a migrační průchodnost pro živočichy. 

Respektováno, řešeno jako přípustné podmínky v rámci 
ploch s rozdílným způsobem využití.  

(odst. 74.5.) Při využití území respektovat vymezení 
nadregionálních a regionálních prvků územního 
systému ekologické stability krajiny:  
- NRK 132 nadregionální biokoridor 
- RK 1427 regionální biokoridor 
- RBC 269 regionální biocentrum 

Respektováno, upřesněno, po prověření není RBC 269 
na území obce vymezeno. 

Respektovat zásady ochrany jednotlivých prvků 
ÚSES stanovené v ZÚR OK kapitole A.4.- 
zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených 
v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního 
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
plocha koridorů veř. infrastruktury, ÚSES a ÚR. 

Respektováno, viz odůvodnění v kap. 10.E2. 

V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a 
funkční optimalizaci využití území (nikoliv extenzivní 
rozvoj zástavby v krajině) optimálním využíváním 
zejména stávajících areálů a zastavěných ploch. 

Respektováno, řešeno jako přípustné podmínky v rámci 
ploch s rozdílným způsobem využití.  

- z hlediska zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví 
Respektovat zařazení obce Měrotín do krajinného 
celku A. Haná 

Respektováno, řešeno v podmínkách využití ploch 
v krajině. 

(odst. 81.) U jednotlivých krajinných matric (typů 
uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj 
jejich rozhodujících atributů: 
(odst. 81.1.) v krajinném celku A respektovat a 

udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny 
s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a 
lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat 
především typ lesozemědělské a lesní krajiny a 
navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich 
břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet 
především na březích niv (řetězové urbanizační 
koridory) 

Respektováno, řešeno v podmínkách využití ploch 
v krajině. 

A.3.3. Požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů  
Prověřit a případně stanovit opatření pro snížení 
rizika eroze zemědělské půdy. 

Jsou vymezeny plochy pro umístění protierozních 
opatření. 

Prověřit lokální (místní) prvky ÚSES vymezené dle 
dosud platného územního plánu dle jejich 
aktuálního stavu a zajistit jejich koordinaci s limity a 
záměry v území a jejich návaznost na území 
okolních obcí. 

Respektováno. Zapracováno do návrhu ÚP a 
koordinováno s vymezením ÚSES okolních obcí. 
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Vytvořit podmínky pro realizaci doplňkové zeleně v 
krajině v návaznosti na kostru ÚSES. 

Respektováno, řešeno v podmínkách využití ploch 
v krajině. 

Stanovit podmínky pro vyloučení nežádoucího 
oplocování a terénních úprav v krajině. 

Respektováno. 

Při tvorbě  územně  plánovací dokumentace 
minimalizovat zábory zemědělské půdy a zejména 
zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo 
vysokou bonitou. 

Respektováno.viz kap 13. 

Snažit se především využívat stávajících ploch, 
které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního 
fondu. 

Respektováno.viz kap 13. 

Minimalizovat zábor PUPFL. Respektováno, zábor PUPFL není navržen. 

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 

JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

B.1. Z Politiky územního rozvoje 

Nevyplývají žádné požadavky. 

B.2. Ze  ZÚR OK 

Nevyplývá požadavek. 

B.3. Další požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů  

požadavek řešení v ÚP 

Plochy a koridory územních rezerv budou vymezeny 
v případě jejich výhradní potřeby. U takto 
vymezených ploch budou stanoveny podmínky 
jejich využití tak, aby nebylo zamezeno 
současnému využívání území a znemožněno využití 
budoucí.  

V rámci řešení nejsou vymezeny koridory územních 
rezerv. 

C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ 

NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

C.1. Z Politiky územního rozvoje 

Nevyplývají žádné požadavky. 

C.2. Požadavek vyplývajících ze ZÚR OK. 

požadavek řešení v ÚP 

Ze ZÚR OK budou prověřeny skladebné části 
nadregionálního a regionálního ÚSES a 

nefunkční části vymezeny jako veřejně prospěšná 
opatření. 

Respektováno, viz odůvodnění v kap. 10.E2. 

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 

D.1. Z Politiky územního rozvoje 

Nevyplývají žádné požadavky. 

D.2. Ze ZÚR OK 

Nevyplývají žádné požadavky. 

D.3. Požadavky z ÚAP. 

požadavek řešení v ÚP 

Prověřit požadavek na vymezení plochy nebo 
koridoru, ve kterých bude rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu. 

Tento požadavek nevyplynul. 
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požadavek řešení v ÚP 

Prověřit vymezení ploch nebo koridorů, ve kterých 
bude rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci.  

Tento požadavek nevyplynul. 

Požadavek na prověření vymezení ploch, ve kterých 
bude rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody, bude upřesněno v rámci zpracování návrhu 
územního plánu. 

Tento požadavek nevyplynul. 

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Není uplatněn. 

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 

USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 

VYHOTOVENÍ 

požadavek řešení v ÚP 

Obsah textové i grafické části návrhu ÚP Měrotín bude zpracován 
v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti v platném znění.  
Textová část bude zpracováním odpovídat formě opatření obecné 
povahy.  
Grafická část bude zpracována na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 
5 000.  
Obsah textové i grafické části odůvodnění ÚP Měrotín bude zpracován v 
souladu s přílohou č. 7 vyhlášky  č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací 
činnosti v platném znění. Textová část bude upravena do podoby, kdy 
bude možné část odůvodnění, zpracované pořizovatelem, kontinuálně 
připojit.  
Dokumentace bude zpracována v digitální podobě v podrobnosti 
odpovídající měřítku územního plánu, nad aktuální katastrální mapou. 
Bude použit souřadnicově orientovaný mapový podklad  
( S-JTSK). Data čistopisu územního plánu budou zpracována a předána 
dle metodiky MINIS, verze 2.2 - Minimální standart pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS.  
 
Obsah dokumentace Územního plánu Měrotín:  
 
a)     Návrh územního plánu bude zpracován v rozsahu stanoveném 
přílohou č. 7 vyhlášky  
   č. 500/2006 b., Oddíl I – Obsah územního plánu           

 - textová část  
 - grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem v 

měřítku katastrální mapy,   
výkres základního členění území 1: 5 000 
hlavní výkres 1: 5 000 
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 
 

Splněno, pouze výkres 
Širších vztahů je 
z důvodu větší 
přehlednosti vyhotoven 
v měřítku 1 : 25 000. 
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požadavek řešení v ÚP 

b) Odůvodnění územního plánu bude zpracováno v rozsahu 
stanoveném přílohou č. 7  vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., Oddíl II – Obsah odůvodnění územního plánu:  
    - textová část 
    - grafická část:  
výkres širších vztahů  1:100 000  
koordinační výkres 1: 5 000  
výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1: 5 000. 
 
Vymezená část územního plánu může obsahovat prvky regulačního 
plánu. 
 

 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

požadavek řešení v ÚP 

Požadavky nejsou uplatněny. 
 

Tento požadavek 
nevyplynul. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru řešení základní koncepce obce, se požadavek na vyhodnocení vlivů 

územního plánu na udržitelný rozvoj území nebude požadovat, navrhovaná koncepce nebude 

posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí ani soustavu Natura 2000.  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství svým stanoviskem ze  

dne 7.11.2018, č.j. KUOK 116414/2018, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona provedl 

posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, podle §10i odst. 2 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí se závěrem, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat 

z hlediska vlivů na životní prostředí a zároveň toto stanovisko dle §45i odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny stanovuje skutečnost, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení 

s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti ve správním obvodu krajského úřadu.  

9.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU PO SPOLEČNÉM 
JEDNÁNÍ 

požadavek řešení v ÚP 

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Svatoplukova 
84, 615 00 Brno:  
Upřesňují zájmové území MO pro vyjmenované nadzemní stavby a stavby 
přesahující 30 m nad terénem a požadují zapracovat do odůvodnění 
textové části ÚP, kap. Zvláštní zájmy MO ČR a v koordinačního výkresu 
ÚP uvést, že „celé správní území je zájmovým územím MO z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Splněno, doplněn text do 
kap.6.1 Odůvodnění 
územního plánu a do  
Koordinačního výkresu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1:  
souhlasí s podmínkou doplnění zákresu výhradního ložiska a vypuštění 
zákresu prognózního zdroje v koordinačním výkrese. 

Splněno viz. Koordinační 
výkres 

KUOK, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc:  
ochrana přírody,  
Opakovaně upozorňují na přírodní památku Geologické varhany (kód 
území 708). 

Prověřeno. V návrhu bylo 
již zapracováno. 
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požadavek řešení v ÚP 

Česká geologická služba, Praha:  
Připomínky k návrhu ÚP:  
Text:   
kap. E.2.2. Podmínky využití ploch ÚSES 
v nepřípustném využití uvedená těžba nerostných surovin si protiřečí 
s textem Odůvodnění kap. A.1.2.3. Požadavky ochrany a využití 
nerostných surovin, kde je v souladu se ZUR OK uvedeno, že na území 
CHLÚ jsou navrhovány pouze prvky ÚSES, jejichž funkce bude dočasně 
pozastavena při případné těžbě a obnovena po jejím ukončení, ale i 
s následující kapitolou F odst. 82.12 Plochy přírodní – podmíněně 
přípustné. 
Koordinační výkres: 
zákres CHLÚ se kryje se zákresem výhradního ložiska B 306620 Měrotín 
–Skalka, což ČGS doporučuje doplnit do legendy, 
doporučují zakreslit nebilancovaný zdroj N 5089400 Měrotín 
doporučují odstranit značku prognózního zdroje surovin, která je převzata 
s ZUR OK.  

Splněno viz textová část 
kap. 85.13, textová část 
Odůvodnění kap. 2.2., 
podkap. A.1.2.3a grafická 
část (Koordinační výkres 
II.2). 

Pokyny určené zastupitelky a pořizovatele: 
- zapracovat podněty pro výstavbu RD p.č.329/2 a 146/9 k.ú. 

Měrotín viz záznam ze společného jednání (Konzultováno s KU 
OK, OŽP e-mail ze dne 6.1.2020) 

 

Splněno, vymezena 
plocha Z20, upravena 
plocha Z2 v návaznosti 
na tyto plochy vymezeny 
plochy Z19 a Z20. Viz 
textová část kap. C.2 a 
grafická část (výkresy I.1, 
I.2, II.2.) 

- zapracovat podnět pana Pluskala (zahrnutí stávající hospodářské 

budovy na p.č. 352/4 a 352/2 k.ú. Měrotín do ploch SV) formou 

aktualizace zastavěného území 

Splněno viz grafická část 
(výkresy I.1, I.2, II.2.) 

 

- prověřit změnu funkčního využití plochy bývalého vepřína z plochy 

zemědělské výroby na plochu smíšenou výrobní 

Prověřeno a vymezeno 
viz textová část kap. C a 
F a grafická část  
(výkresy I.2, II.2.) 

- prověřit rozšíření veřejné prostranství pro přístup k ČOV případně 

omezit oplocování pozemku v místě komunikace 

Prověřeno a vymezeno 
viz grafická část  (výkresy 

I.2, II.2.), omezení 
oplocování pozemku 
v místě komunikace 
není stanoveno, dle 
sdělení obce již není 
zapotřebí 

- sjednotit do ploch veřejného prostranství plochy místní 

komunikace a zatrubněného toku p.č.122     

Splněno, vymezena 
plocha Z11 viz textová 
část kap. C.2.1, F. a 
grafická část (výkresy I.1, 
I.2, II.2.) 
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požadavek řešení v ÚP 

- zkontrolovat v textové části odůvodnění vymezení plochy Z1 
uváděné jako územní rezerva, opravit nebo doplnit o vysvětlení 
(upozornění orgánu ochrany ZPF – str. 55-56 a 59)    

Plocha Z1 není uváděna 
jako územní rezerva. 
V odůvodnění  
navrhované plochy Z1 je 

uvedeno: „Platný 
územní plán vymezuje 
na ploše lokality Z1 
plochu územní rezervy 
pro bydlení.“ Tedy, že 
platný územní plán 
vymezuje územní 
rezervu pro bydlení a 
návrh územního plánu 
v tomto prostoru 
vymezuje zastavitelnou 
plochu Z1. Tím je 
odůvodněna kontinuita 
návrhu ÚP s platným 
ÚP. 
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10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území je vymezeno správní hranicí obce Měrotín, je tvořeno katastrálním územím Měrotín. 

Rozkládá se v Prostějovské pahorkatině a Bouzovské vrchovině, v SO ORP Litovel, v Olomouckém 

kraji. 

název kraje Olomoucký kraj 

kód kraje CZ071 

název SO ORP Litovel 

kód SO ORP 7105 

název obce Měrotín 

kód obce 568911 

výměra řešeného území [ha] 214 

počet obyvatel (1.1.2019) 270 

nadmořská výška [m n. m.] 327 

IDENTIFIKACE V GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI 

Plochy změn (rozvojové plochy) jsou identifikovány pořadovým číslem, po případném vyřazení 

některé z lokalit není provedeno přečíslování, písmeno před číslem označuje: 

Z (zastavitelné plochy), P (plochy přestavby), K (plochy změn v krajině) 

10.A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

(k bodům 1-2) 

Zastavěné území bylo vymezeno dle § 58 stavebního zákona, v souladu s aktuálním stavem území, 

k 30. 6. 2019.  

Zastavěné území je v grafické části vyznačeno ve výkresech I. 1 Výkres základního členění území 

a I. 2 Hlavní výkres. 

Výchozím podkladem byla hranice intravilánu. Při vymezování zastavěného území v rámci ÚP došlo 

(v souvislosti s aktuální mapou KN a stavem území) k úpravám hranice v celém území. Součástí 

zastavěného území jsou i stávající stavby v krajině, např. stavby pro rodinnou rekreaci, stavby 

technické infrastruktury a další stavby, evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela, příp. 

další pozemkové parcely pod společným oplocením. 

1 - Hlavní část – souvislá zástavba 

Vymezení hranice zastavěného území vychází z hranice intravilánu a dále zahrnuje pozemky 
zastavěných stavebních pozemků, stavebních proluk, pozemních komunikací nebo jejich částí, ze 
kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další 
pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území.  

2 – tři plochy v severozápadní části katastrálního území - dvě plochy technické infrastruktury a jedna 
plocha zastavěného území v PUPFL. 

3 – jedna plocha jižně od hlavní částí zastavěného území – zemědělská stavba 

4 – dvě plochy severně od hlavní části zastavěného území – zemědělský areál, čistírna odpadních 
vod 

5 – dvě plochy západně od hlavní části zastavěného území – rodinná rekreace 

6 – jedna plocha jihovýchodně od obce – plocha technické infrastruktury 
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10.B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

(k bodům 3-6) 

Základní koncepce rozvoje území vychází ze syntézy požadavků vyplývajících z návaznosti na platný 

ÚPO, ze zadání ÚP, z nadřazené územně plánovací dokumentace, z požadavků obce, občanů a ze 

stavu území. 

Cílem je vytvořit územní předpoklady pro ochranu kulturních, přírodních a civilizačních hodnot 

a vytvořit podmínky pro jejich další rozvoj. 

Základní koncepce spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území a ve využití 

nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území. Navržené plochy změn navazují na zastavěné 

území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu. 

Cílem je vytvořit územně technické podmínky pro udržitelný rozvoj obce a ochranu charakteru obce. 

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

(k bodům 4-6) 

Viz textová část odůvodnění kap. 4.2. 

10.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

10.C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

(k bodům 14-18) 

Obec má platný Územní plán sídelního útvaru Měrotín (schválený 16. 11. 2005) a Změnu č. 1 
(schválenou 20. 8. 2012). Z důvodu zachování kontinuity byly prověřeny a upřesněny plochy změn 
vycházející z této dokumentace. ÚP zachovává kontinuitu se stávající urbanistickou koncepcí 
a stabilizuje sídlo jako souvisle urbanizovaný celek, respektuje urbanistickou strukturu, danou terénní 
konfigurací, krajinným rázem a hodnotami území. 

Urbanistická koncepce vychází ze zásady zachování kompaktní zástavby typické pro tuto oblast, při 

maximálním využití stávající dopravní a technické infrastruktury, respektování polohy a významu obce 

a vyhodnocení účelného využití zastavěného území. Jsou koordinovány záměry a požadavky na 

prověření uvedené v „Zadání územního plánu Měrotín“ s ochranou hodnot území a limity využití 

území. Cílem navržené urbanistické koncepce je zejména logické a přehledné uspořádání ploch 

s rozdílným způsobem využití a jejich rozmístění v území tak, aby byla minimalizována rizika 

vzájemných negativních vlivů. 

Při vymezování jednotlivých ploch bylo postupováno dle vyhlášky o obecných požadavcích na 

využívání území. V rámci ÚP jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby a jsou pro ně 

stanoveny podmínky využití území. Koncepce rozvoje spočívá jednak v intenzivnějším 

a variabilnějším způsobu využití zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím) a dále 

ve využití nezastavěných ploch (vymezení ploch přestavby) v zastavěném území. Navržené 

zastavitelné plochy převážně navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou 

strukturu.  

V obci je poptávka po nových plochách umožňujících rodinné bydlení, proto bylo na tento požadavek 

reagováno a byly vymezeny plochy přestaveb a zastavitelných ploch smíšených obytných 

venkovských.   

Navrženým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití omezuje ÚP riziko negativních vlivů na 

prostředí (exhalace, hluk…), podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně technické podmínky 

pro kvalitní životní prostředí. 

Urbanistická koncepce se promítá do rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití: 
(k bodu 19) 
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PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI 
(k bodu 19.1.) 

Stávající plochy rodinné rekreace jsou vymezeny v západní a severozápadní části katastru. Plochy 

změn nejsou navrženy. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
(k bodu 19.2.) 

Stabilizované plochy občanského vybavení veřejného – veřejná infrastruktura (OV) zahrnují 

plochy kostela, fary, kapličky, zdravotního střediska, obecního úřadu, obchodu a hasičské zbrojnice. 

Plocha hřbitova je vymezena jako stabilizovaná plocha občanského vybavení – hřbitovy (OH). 

Stabilizované plochy tělovýchovných a sportovních zařízení (OS) zahrnují plochy hřiště (tzv. 

stadion) a hasičského cvičiště. Plochy změn občanského vybavení nejsou vymezeny. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
(k bodu 19.3.) 

Převážná část obce je tvořena zástavbou rodinných domů, ovšem v území jsou umístěny i služby a 

drobné nerušící provozy, pro zachování pestrosti funkčního využití je proto vymezena jako plochy 

smíšené obytné (SV). Přestavbové plochy smíšené obytné venkovské jsou vymezeny ve větších 

prolukách v zastavěném území obce pro doplnění její struktury. Menší proluky navazující na místní 

komunikace jsou vymezeny jako stabilizované plochy. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na okrajích 

sídla pro uspokojení poptávky po bydlení, která v obci existuje. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
(k bodu 19.4.) 

Stabilizované plochy silniční a plochy se specifickým využitím (účelové komunikace) (DX) jsou 

maximálně respektovány. Plocha změny je navržena za farou pro pěší propojení zastavěného území 

se zastavitelnými plochami. 

Územní plán v regulativech ploch s rozdílným využitím umístění účelových komunikací, stezek pro 

pěší a cyklisty umožňuje. 

Podrobněji viz kap. D.1. Koncepce dopravní infrastruktury textové části územního plánu. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
(k bodu 19.5.) 

Stabilizované plochy technické infrastruktury (TI) - vodojem, čistírna odpadních vod, plochy 

technické infrastruktury Vápenky Vitoul s.r.o. jsou maximálně respektovány. 

Podrobněji viz kap. D. 2. Koncepce technické infrastruktury textové části územního plánu. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
(k bodu 19.6.) 

Stabilizovaná plocha drobné a řemeslné výroby (VD) se nachází v jihovýchodní části obce. Plochy 

zemědělské výroby (VZ) se nacházejí severně a jižně od zastavěného území. Nové plochy drobné 

a řemeslné výroby a plochy zemědělské výroby se nevymezují. 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
(k bodu 19.7.) 

Stabilizovaná plocha smíšená výrobní (VS) se nachází v severovýchodní části obce. Funkce plochy 

je vymezena z důvodu umožnění mnohostranného využití plochy bývalého objektu živočišné výroby. 

Nové plochy drobné a řemeslné výroby a plochy zemědělské výroby se nevymezují. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
(k bodu 19.8.) 

Stabilizované plochy veřejných prostranství (PV) a veřejné zeleně (ZV) jsou maximálně 

respektovány, pro jejich zachování, regeneraci a rozvoj jsou v rámci ÚP stanoveny podmínky. 
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V rámci ÚP jsou vymezeny plochy změn veřejných prostranství pro umožnění obsluhy rozvojových 

ploch dopravní a technickou infrastrukturou.  

Návrh veřejné zeleně ZV je díky stanoveným podmínkám pro plochy s rozdílným způsobem využití 

umožněn i v rámci ploch veřejných prostranství. Rozvojová plocha je vymezena za farou. 

Podrobněji viz kap. D.5. Koncepce veřejných prostranství textové části územního plánu. 

PLOCHY ZELENĚ 
(k bodu 19.9.) 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) stabilizované a navržené jsou vymezeny ve vazbě na 

plochy smíšené obytné venkovské, kde tvoří rozhraní mezi sídlem a krajinou. 

10.C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

o navrhované plochy změn jsou vymezeny jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, 
s příslušnými podmínkami (stanovení hlavního využití, přípustného a nepřípustného využití, příp. 
podmíněně přípustného využití), včetně dalších podmínek využití území stanovených ve 
výrokové části 

o plochy změn jsou situovány s ohledem na stávající strukturu území tak, aby nedocházelo 
k vyvolání negativních dopadů na již zastavěné území a zhoršení kvality obytného prostředí 

o pro plochy změn jsou stanoveny podmínky řešení dopravní obsluhy v rámci stávajících 
a navržených ploch dopravní infrastruktury nebo ploch veřejných prostranství, odstavná stání pro 
motorová vozidla zajistit na ploše změny (vlastním pozemku) 

o pro plochy změn jsou stanoveny podmínky zajistit napojení na technickou infrastrukturu; jedná se 
o požadavek řešit nejpozději v rámci územního řízení způsob napojení rozvojové plochy na 
stávající nebo územním plánem navrženou technickou infrastrukturu (především veřejný 
vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovodní síť, veřejnou síť el. vedení, napojení na 
telekomunikační kabely...) 

10.C.2.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

(k bodu 20.) 

plocha změny: Z1 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha vychází územního plánu obce Měrotín v platném znění a je rozšířena o 
jeden pozemek na východní straně. Plocha se nachází v jihovýchodní části obce. 

Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu. 

předpokládaný 
počet RD 

4 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně ze stávající a navržené plochy veřejného 
prostranství Z13. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, stávajícího STL plynovodu, navržené sítě nn 
a odkanalizování na navrženou splaškovou kanalizaci. 

limity STL plynovod, OP vodního zdroje 2. stupně. 

 

plocha změny: Z2 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha vychází územního plánu obce Měrotín v platném znění. Plocha se nachází 
v jihovýchodní části obce. 

Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu, doplní 
a uzavře stávající urbanistickou strukturu. 

předpokládaný 
počet RD 

6 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně ze stávající a navržené plochy veřejného 
prostranství Z13. 

technická 
infrastruktura 

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

limity - 

  

plocha změny: Z3 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 
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popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha vychází z platného územního plánu obce Měrotín, na pozemku je již 
realizován rodinný dům, ale není zapsán v katastru. Plocha se nachází v severovýchodní 
části obce. 

Dochází k realizaci nové zástavby, která navazuje na stávající zástavbu a doplňuje.  

předpokládaný 
počet RD 

1 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně ze stávajícího veřejného prostranství. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
navrženou splaškovou kanalizaci. 

limity OP vodního zdroje 2. stupně. 

 

plocha změny: Z4 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha vychází z platného územního plánu obce Měrotín. Plocha se nachází 
v severovýchodní části obce. Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na 
stávající zástavbu, doplní a uzavře stávající urbanistickou strukturu. 

předpokládaný 
počet RD 

1 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně ze stávajícího veřejného prostranství. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
navrženou splaškovou kanalizaci. 

limity Archeologické naleziště, OP vodního zdroje 2. stupně. 

 

plocha změny: Z5 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v jižní části obce. Jedná se o novou plochu, která navazuje na stávající 

zástavbu. 

předpokládaný 
počet RD 

1 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně z navrženého veřejného prostranství Z12. Pěší 

obsluha plochy bude z veřejného prostranství na severní straně. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
navrženou splaškovou kanalizaci. 

limity OP lesa 

 

plocha změny: Z6 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v jižní části obce. Jedná se o novou plochu, která navazuje na stávající 

zástavbu. 

předpokládaný 
počet RD 

1 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně ze stávající a navržené plochy veřejného 
prostranství Z11. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
navrženou splaškovou kanalizaci. 

limity OP nadzemního vedení vn, archeologické naleziště. 

  

plocha změny: Z7 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha vychází z platného územního plánu obce Měrotín. Plocha se nachází 
v severovýchodní části obce. Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na 
stávající zástavbu, doplní a uzavře stávající urbanistickou strukturu. Vzhledem k poloze a 
okolní zástavbě lze umístit i bytový dům. 

předpokládaný 
počet RD 

1 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze silnice III/37310, variantně z navržené plochy veřejného 
prostranství Z10. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
stávající splaškovou kanalizaci. 

limity OP silnice. 
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plocha změny: Z8 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z platného územního plánu obce Měrotín, kdy byl upraven tvar. 

Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu a zacelí okraj 
sídla. 

předpokládaný 
počet RD 

5 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně z navržené plochy veřejného prostranství Z10. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
stávající splaškovou kanalizaci. 

limity Nadzemní vedení vn, OP silnice 

 

plocha změny: Z9 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z  územního plánu obce Měrotín v platném znění, kdy byl upraven tvar. 

Vznikne možnost realizace nové zástavby a vytvoření oboustranné zástavby s nově 
navrženou plochou Z8. 

předpokládaný 
počet RD 

2 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena výlučně z navržené plochy veřejného prostranství Z10. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
stávající splaškovou kanalizaci. 

limity - 

  

plocha změny: Z10 způsob využití plochy: veřejná prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Jedná se o návrhovou plochu z platného územního plánu obce Měrotín. Plocha se nachází 
v západní části obce.  

Vymezuje se z důvodu umožnění obsluhy zastavitelných ploch Z7, Z8 a Z9 dopravní a 

technickou infrastrukturou. 

limity - 

 

plocha změny: Z11 způsob využití plochy: veřejná prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází ve střední části obce, jedná se o novou plochu, která nebyla vymezena 
v územním plánu obce v platném znění. 

Vymezuje se z důvodu umožnění obsluhy zastavitelné plochy Z6 dopravní a technickou 

infrastrukturou a z důvodu umožnění realizace protipovodňových opatření a revitalizace 
stávající dešťové vpusti. 

limity OP nadzemního vedení vn, archeologická naleziště. 

 

plocha změny: Z12 způsob využití plochy: veřejná prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v jižní části obce. 

Vymezuje se z důvodu umožnění obsluhy zastavitelné plochy Z5 (přes plochu Z16) dopravní 

a technickou infrastrukturou.  

limity - 

 

plocha změny: Z13 způsob využití plochy: veřejná prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází ve východní části obce. 

Vymezuje se z důvodu umožnění obsluhy zastavitelných ploch Z1 a Z2 dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

limity - 

 

plocha změny: Z14 způsob využití plochy: zeleň vyhrazená soukromá ZS 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z  územního plánu obce Měrotín v platném znění, kdy byla část návrhové 
plochy bydlení nově vymezena jako plocha zeleně vyhrazené soukromé.  

Plocha se nachází ve východní části obce. Navazuje na zastavitelnou plochu Z3.  

dopravní 
infrastruktura 

Bez dopravní obsluhy. 
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technická 
infrastruktura 

Bez napojení na technickou infrastrukturu. 

limity Archeologické naleziště. 

 

plocha změny: Z15 způsob využití plochy: zeleň soukromá a vyhrazená ZS 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z  územního plánu obce Měrotín v platném znění, kdy byla část návrhové 
plochy bydlení nově vymezena jako plocha zeleně vyhrazené soukromé. 

Plocha se nachází ve východní části obce. Navazuje na zastavitelnou plochu Z4.  

dopravní 
infrastruktura 

Bez dopravní obsluhy. 

technická 
infrastruktura 

Bez napojení na technickou infrastrukturu. 

limity Archeologické naleziště. 

 

plocha změny: Z16 způsob využití plochy: zeleň soukromá a vyhrazená ZS 

popis a 
odůvodnění 

Nová návrhová plocha, která nebyla v územním plánu obce v platném znění vymezena. 

Plocha se nachází v jižní části obce. Navazuje na zastavitelnou plochu Z5. Vymezuje se z 

důvodu potřeby zajistit přístup dopravní obsluhou na plochu Z5 a navázání na stávající 
zeleň, která vytváří izolaci od plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba. 

dopravní 
infrastruktura 

Bez dopravní obsluhy. 

technická 
infrastruktura 

Bez napojení na technickou infrastrukturu. 

limity - 

 

plocha změny: Z17 způsob využití plochy: veřejné prostranství – veřejná zeleň ZV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z  územního plánu obce Měrotín v platném znění. 

Plocha se nachází v jihozápadní části obce. Navazuje na návrhové plochy Z8 a Z10. 

dopravní 
infrastruktura 

Z navržené plochy Z18. 

technická 
infrastruktura 

Bez napojení na technickou infrastrukturu. 

limity OP nadzemního vedení vn, OP lesa. 

 

plocha změny: Z18 způsob využití plochy: plocha dopravní infrastruktury se specifickým 
využitím (účelové komunikace) DX 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z  územního plánu obce Měrotín v platném znění. 

Plocha se nachází jihozápadně od zastavěného území obce. 

Vymezuje se z důvodu umožnění propojení pěší obsluhy zastavitelných ploch Z7, Z8 a Z9 se 
zastavěným územím. 

limity OP lesa, OP nadzemního vedení vn. 

  

plocha změny: Z19 způsob využití plochy: zeleň soukromá a vyhrazená ZS 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z  územního plánu obce Měrotín v platném znění, ale plnící jinou funkci 

Plocha se nachází v jihovýchodní části obce v návaznosti na plochu Z2. 

 

limity - 

  

plocha změny: Z20 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Nová návrhová plocha, která nebyla v územním plánu obce v platném znění vymezena. 

Plocha se nachází v severní části obce. Vznikne možnost realizace nové zástavby, která 
naváže na stávající zástavbu, doplní a uzavře stávající urbanistickou strukturu.  

limity OP lesa, pietní pásmo hřbitova, OP vodního zdroje 2. stupně. 

  

plocha změny: Z21 způsob využití plochy: Veřejná prostranství PV 
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popis a 
odůvodnění 

Nová návrhová plocha, která nebyla v územním plánu obce v platném znění vymezena. 

Plocha se nachází v severní části obce. Vymezuje se z důvodu umožnění obsluhy 
zastavitelné plochy Z20 dopravní a technickou infrastrukturou.  

limity OP lesa, pietní pásmo hřbitova, OP vodního zdroje 2. stupně, STL plynovod. 

10.C.2.2 PLOCHY PŘESTAVBY 

(k bodu 21.) 

plocha změny: P1 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Nová návrhová plocha, která nebyla v územním plánu obce v platném znění vymezena. 

Plocha se nachází v jižní části obce, jedná se o proluku. 

Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu. 

předpokládaný 
počet RD 

1 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajících komunikací. 

technická 
infrastruktura 

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

limity OP lesa, archeologické naleziště. 

 

plocha změny: P2 způsob využití plochy: smíšené obytné venkovské SV 

popis a 
odůvodnění 

Nová návrhová plocha, která nebyla v územním plánu obce v platném znění vymezena. 

Plocha se nachází v západní části obce u hřbitova. 

Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na stávající zástavbu, doplní a 
uzavře stávající urbanistickou strukturu. 

předpokládaný 
počet RD 

1 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající místní komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z navrženého vodovodu, STL plynovodu, navržené sítě nn a odkanalizování na 
navrženou splaškovou kanalizaci. 

limity Pietní pásmo hřbitova. 

plocha změny: P3 způsob využití plochy: zeleň soukromá a vyhrazená  ZS 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha částečně z platného územního plánu obce Měrotín. 

Plocha se nachází v západní části obce u hřbitova. 

dopravní 
infrastruktura 

Z navržené plochy P2, případně ze stávající místní komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Bez napojení na technickou infrastrukturu. 

limity Pietní pásmo hřbitova. 

 

plocha změny: P4 způsob využití plochy: Veřejná prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Návrhová plocha z  územního plánu obce Měrotín v platném znění. 

Plocha se nachází ve východní části obce. 

Vymezuje se z důvodu umožnění dopravní obsluhy zastavitelných ploch Z1 a Z2. 

limity - 

10.C.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

(k bodu 22.-23.) 

Plochy sídelní zeleně (zeleň v zastavěném území) tvoří společně s plochami veřejných prostranství 

kostru sídla umožňující rozvoj a revitalizaci míst pro pobyt, odpočinek a setkávání občanů ve 

veřejném prostoru. Systém sídelní zeleně je převážně stabilizován a mimo plochy Z17 není navržena 

žádná plocha. Plocha Z17 je navržena pro odclonění nově navrhované komunikace (Z18) vymezené 

pro obsluhu skuliny zastavitelných ploch Z7, Z8 a Z9.  

Další typy ploch sídelní zeleně se vymezují z důvodu ochrany obytného a veřejného prostředí. Jedná 

se o plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Ty jsou vymezeny např. jako plochy příslušné k plochám 

bydlení, zajišťují ochranu obrazu sídla a ochranu plynulého přechodu do krajiny. Jedná se 

o nestavební části ploch pro rozvoj bydlení. Vymezeny jsou plochy Z14, Z15, Z16 a P3. 
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Podmínky využití území, stanovené územním plánem, umožňují umisťování sídelní zeleně i v rámci 

dalších ploch s rozdílným způsobem využití (např. v rámci ploch veřejných prostranství, ploch bydlení, 

ploch smíšených obytných…). Sídelní zeleň je vítanou součástí většiny ploch veřejných prostranství. 

10.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

10.D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován.  

10.D.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA 

A) SILNIČNÍ DOPRAVA 

(k bodu 24.-27.) 

Silnice 

Řešeným územím prochází silnice 

II/635 – Olomouc - Mohelnice 

III/03541 - Hradečná 

III/37310 – Savín - Měrotín 

III/37311 – Měrotín - průjezdná 

Silnice II/635 je v majetku Olomouckého kraje, a je spravována Správou a údržbou silnic OK. Je 
krajského významu a bude mimo zastavěné území upravována v kategorii S 7,5/80.MO2 12/9/50 
(doporučený typ). 

Silnice III/03541, III/37310 a III/ 37311 jsou v majetku Olomouckého kraje, jsou lokálního významu, 
mimo zastavěné území budou upravovány v kategorii S 6/60, v zastavěném území pak ve funkční 
skupině C jako obslužné a typu MO2 8/6/50 (doporučený typ).  

Dopravní napojení návrhové plochy Z7 a Z8 na silnici III. třídy bude řešeno v souladu s platnou 
legislativou. 

Místní komunikace 

Systém místních komunikací je poměrně jednoduchý a je navázán na silnice III/37310 a III/37311. 

Trasa silnice III/37310 probíhá ze severu k jihu a na ni je napojena západně místní komunikace ke 

kostelu. Silnice III/37311 vede východně ze silnice III/37310 a z ní jsou vedeny krátké místní 

komunikace. 

Místní komunikace obsluhují celé zastavěné území, budou podle ČSN 73 6110 navrženy a 
upravovány ve funkční skupině C, např. v kategorii MO2 8/6,5/30 jako obslužné komunikace 
obousměrné, směrově nerozdělené, umožňující přímou obsluhu všech objektů.  

Místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a ploch změn i přestavby, jsou 
součástí stabilizovaných a navržených ploch veřejných prostranství – PV. Nově navržené místní 
komunikace navazují na stávající.  

10.D.1.2. NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

(k bodu 28.-30.) 

Pěší doprava 

V obci není vedena žádná značená turistická trasa, v katastrálním území a v obci jsou památkově 

chráněné objekty a přírodní památky. Proto by bylo vhodné doznačit připojení obce na červenou 

značku procházející obcí Mladeč, jejíž součástí je i naučná stezka NS Třesín. 

Cyklistická doprava 

V obci a ani katastrálním území nejsou vedeny značené cyklistické trasy, ale ze stejného důvodu jako 
trasy pěší doporučujeme propojit obec s cyklotrasou č. 6033, která je vedena obcí Mladeč.  

Účelové komunikace 
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Stávající účelové komunikace jsou zachovány. Je vymezena jedna plocha změn (Z18) pro zajištění 
prostupnosti území.  

10.D.1.3. VEŘEJNÁ DOPRAVA 

(k bodu 31.-32.) 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  

Řešená obec je dopravně obsloužena Integrovaným dopravním systémem Olomouckého kraje, a to 

autobusovými linkami číslo: 890 303 Litovel – Bouzov 890 304 Červenka – Litovel – Luká - Konice 890 

307 Litovel - Nové Zámky - Bílá Lhota 890 309 Litovel – Luká – Bohuslavice 933 250 Mohelnice – 

Moravičany – Bílá Lhota Celkem obec obslouží v pracovní dny 14 spojů, v neděli pak 2 spoje. 

Autobusové linky nejsou přímo z obce napojeny na vlakovou dopravu a na krajské město, ale jsou 

napojeny v Litovli a Července. Dopravní spojení s krajským městem je možné pouze s přestupem. 

Obec má zřízenu jednu zastávku, v katastrálním území je zřízena také jedna zastávka: Měrotín, náves 

– v centru obce, autobus zastavuje na autobusové točce, kde je vybudována čekárna a nástupiště pro 

cestující. Autobusové linky do obce zajíždí. Bíla Lhota, Hradečná rozc. - je na severním okraji katastru 

na silnici II/635, slouží spíše pro turisty, od obce je příliš vzdálená. Na zastávce zastavuje 39 spojů v 

obou směrech v pracovní dny a 8 spojů v neděli. Do obce však zajíždí jen 18 spojů. Na silnici jsou 

vybudovány zastávkové zálivy pro oba směry. Případná úprava zastávek bude navržena a 

realizována dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425. Zástavba obce nepřesahuje docházkovou vzdálenost 

400 m od zastávky na návsi.  

VLAKOVÁ DOPRAVA  

V katastrálním území není situována železniční trať, ale severně okraje katastrálního území končí 

regionální železniční trať č. 274 Litovel, Předměstí – Mladeč a zpět. Trať je v provozu v sobotu a 

neděli a slouží zejména pro turisty. Pro řešenou obec není zřízena zastávka, nejblíže severně obce je 

vlaková zastávka Mladeč v blízkosti silniční křižovatky II/635 s III/37310. 

10.D.1.4.  STATICKÁ DOPRAVA ( DOPRAVA V KLIDU) 

(k bodu 33.-34.) 

Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury, tj. i dopravy v klidu. 

Plochy pro parkování jsou součástí veřejného prostranství. 

Pro odstavení vozidel jsou využívány individuální garáže rodinných domů a jejich parcely. Kromě toho 

existuje několik dalších ploch, které parkování slouží.. 

Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch dopravní 

infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 

které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu. 

Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto 

objekty, pokud možno na pozemku stavby. Parkovací plochy v obci budou navrhovány dle ČSN 73 

6110 a to pro automobilizaci 1 : 2,5. 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

V řešeném území se nenachází zařízení železniční dopravy. 

LETECKÁ DOPRAVA 

V řešeném území se nenachází zařízení letecké dopravy. 

VODNÍ DOPRAVA 

V řešeném území neprochází žádný záměr na vedení vodní dopravy.  

 

H) DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ  

V řešeném území se nenachází dopravní zařízení. 
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I) INTENZITY DOPRAVY 

Silnice a dálnice V roce 2016 bylo provedeno poslední celostátní sčítání intenzity dopravy na silnicích 

a dálnicích. Obcí prochází silnice III. třídy č. 37310 Savín – Měrotín a č. 37311 Měrotín – průjezdná, 

na kterých nebylo sčítání intenzity dopravy prováděno. Severním okrajem katastrálního území je 

vedeno těleso silnice II/635 Mohelnice – Litovel - Olomouc, na které bylo sčítání intenzity dopravy 

prováděno. Dálnice D 35 je zcela mimo zastavěné území a její provoz a tím i hluk do obce nezasahuje 

z důvodu konfigurace krajiny a vzdálenosti od zdroje dopravního hluku 

Intenzita dopravy v roce 2016 

silnice 

dálnice 

 

stanoviště 

 

popis 

vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 

II/635 7-0040 x s 4441 a 37317 – vyústění 4499 324 1789 29 2142 

Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2035 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy 

dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání 10/2012). Na silnicích II. a III. třídy se 

předpokládá mezi lety 2016 a 2035 nárůst těžké dopravy o 4 % a osobní dopravy o 43 %. 

Intenzita dopravy v roce 2035 

Silnice 

dálnice 

stanoviště popis vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 

II/635 7-0040 x s 4441 a 37317 – vyústění 4499 337 2 558 41 2 936 

Vzhledem k tomu, že do silnice II/635 zasahuje pouze výběžek severního okraje katastrálního území 

hlukové zatížení není třeba posuzovat, obec je v dostatečné vzdálenosti od zdroje hluku. Od silnice 

k obci jsou lesní plochy a zemědělsky obdělávaná pole, která jsou pro hluk pohltivým terénem. 

Zastavěné území je od silnice II/635 vzdáleno nejblíže 800 m. 

10.D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 (k bodu 35.-37.) 

Z důvodu zabezpečení obsluhy obce technickou infrastrukturou jsou vymezeny plochy a trasy 

technické infrastruktury.  

Inženýrské sítě jsou vedeny převážně ve veřejných prostranstvích, aby se minimalizovaly dopady do 

soukromého vlastnictví. 

Z důvodu zabezpečení dodávky všemi médii jsou plochy změn napojeny na stávající nebo navržené 

inženýrské sítě. 

Z důvodu nezhoršování odtokových poměrů je navrženo hospodaření s dešťovými vodami (HDV). 

10.D.2.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.D.2.2.1. Zásobování vodou   

(k bodu 38.) 

Zdroje vody: 

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Pomoraví, z vodovodu VHS Olomouc. Vydatnost 

zdrojů pro skupinový vodovod je dostatečná. 

V řešeném území se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů – II. stupně. 

Zásobovací systém: 

V obci je vybudován veřejný vodovod z roku 2017. Vodovod je napojen na SV Pomoraví. Z VDJ 

Chudobín je výtlačným řadem délky cca 1000 zásobován nově vybudovaný VDJ Měrotín 2x50 m
3
. 

Celková délka vodovodní sítě je cca 3580 m. 
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Vodovodní řady byly budovány postupně, v současnosti je docíleno úplné pokrytí obce. Zásobovací 
řady veřejného vodovodu pokrývají celé zastavěné území – je zásobován bytový fond, občanská 
vybavenost. 

Z hlediska profilů stávajícího potrubí jsou vodovodní řady pro zásobování obyvatelstva, občanské 
vybavenosti i průmyslu vyhovující. 

Případné rekonstrukce řeší správce vodovodní sítě (mimo podrobnost územního plánu). 

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna. 

Odůvodnění: 

 zásobování vodou je v celém řešeném území stabilizováno 

 zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající vodovodní síť, která bude 

vedena v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 

infrastruktury 

 nové vodovodní řady jsou umisťovány především do nových přístupových komunikací 

 potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch 

veřejných prostranství a ploch pro dopravu 

 konkrétní napojení jednotlivých nemovitostí bude řešit správce systému podrobnější 

dokumentací 

 vzhledem k výškovému umístění vodojemu je u ploch Z1 a Z2 je nedostačující tlak vody 
(majitel bude řešit na vlastní náklady) 

 

Zabezpečení proti požáru 

Z požárního hlediska jsou stávající profily (DN 80 až DN 100) vodovodních řadů vyhovující.  

10.D.2.2.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod 

(k bodu 39.) 

Stoková síť: 

V obci je vybudována nová kombinovaná síť s převažující jednotnou gravitační kanalizací z roku 2017, 
která je napojena na vlastní ČOV (350 EO). Vzhledem ke konfiguraci terénu je v systému 
odkanalizování vybudovaná čerpací stanice. Celková délka stokové sítě je 1689 m. 

Čistírna odpadních vod: 

V obci je vybudovaná čistírna odpadních vod. 

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna. 

Odůvodnění: 

 odkanalizování včetně likvidace odpadních vod je stabilizované 

 zastavitelné plochy a plochy přestavby budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci 

v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu  

 dešťové vody ze zastavěného území budou odváděny stávajícím způsobem 

 z důvodu nezhoršování odtokových poměrů v území bude u zastavitelných ploch a ploch 

přestavby hospodařeno s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy – přednostně bude 

řešeno vsakování na pozemku stavby, nebude-li možné vsakování, pak jejich zadržování a 

regulované odvádění oddílnou kanalizací do vod povrchových 
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 případnou potřebu rekonstrukce kanalizačních zařízení řeší správce tohoto zařízení – nad 

podrobnost územního plánu 

V katastrálním území Měrotín byly, (dle platných ÚAP), realizovány plochy odvodnění, plochy 

meliorací nezasahují do rozvojových ploch. 

10.D.2.3. ENERGETIKA 

10.D.2.3.1 Zásobování elektrickou energií 

(k bodu 40.)  

Nadřazené sítě a zařízení vvn 

Do řešeného území nezasahují trasy nadřazených sítí. 

Sítě a zařízení vn 22 kV 

Území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV z nadzemních vedení s napětím 

22 kV. 

Na řešeném území jsou v provozu celkem cca 3 sloupové trafostanice 22/0,4 kV zásobující 

elektrickou energií distribuci i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují 

současným požadavkům na zajištění odběrů. 

Sítě a zařízení nn 

Rozvody nízkého napětí jsou provedeny jak kabelovými vedeními, tak venkovními nadzemními 

vedeními na betonových sloupech podél komunikací. Odtud jsou závěsnými kabely napojeny přes 

střešníky jednotlivé rodinné domy. Ukončení kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních na 

jednotlivých objektech, v pilířích na hranici parcely nebo ve skříních na sloupech. 

Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě je dobrý a vyhovující. Současným i výhledovým 

potřebám odběrů síť nn vyhovuje.  

Odůvodnění: 

Stávající systém je stabilizovaný, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť nn, a to v rámci 

veřejných prostranství a dopravních ploch. 

 byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn a vvn 

 pro zajištění výhledových potřeb dodávky elektrické energie bude využito výkonu stávajících 

trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající transformátory vyměnit za výkonnější, pokud 

je to technicky možné, příp. doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí 

 z důvodu zabezpečení dodávky elektrické energie pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb 

bude síť nízkého napětí rozšířena a zahuštěna novými vývody - rozvojové lokality budou 

napojeny do stávajícího systému sítě nn 

 plochy pro umístění větrných a fotovoltaických elektráren nejsou navrženy 

10.D.2.3.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

(k bodu 41.)  

Základní charakteristika 

Obec Měrotín je zásobován zemním plynem ze STL plynovodu napojeného na STL systém obce 

Hradečná. 

VTL plynovody do 40 barů 

Řešeným územím procházejí trasy VTL plynovodů do 40 barů. 

STL plynovody 

V obci jsou vybudovány STL plynovody rozvádějící zemní plyn k jednotlivým nemovitostem.  

NTL plynovody 
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V obci nejsou provozovány NTL plynovody. 

Odůvodnění: 

 zásobování plynem je stabilizované 

 dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL plynovod do 40 barů a 

VTL regulační stanice, která je dostatečně kapacitní (mimo řešené území) 

 z důvodu zabezpečení dodávky zemního plynu budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb 

napojeny na stávající STL plynovody v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 

10.D.2.3.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

(k bodu 42.)  

Základní charakteristika 

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj. Byty v rodinných domech jsou zásobovány 
individuálně tj. samostatně v každé bytové jednotce, a to převážně zemním plynem. 

Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, je používáno jako topné medium převážně: 

 pevné palivo 

 elektrická energie 

Obnovitelné zdroje energie – mohou být využívány lokálně. 

Odůvodnění: 

 zásobování teplem v obci je stabilizováno 

 z důvodu zabezpečení dodávky tepla budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb napojeny 
na stávající síť plynovodů, a to v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch 

 využívání alternativních zdrojů, např. tepelná čerpadla, solární energii, lze využívat lokálně 

10.D.2.3.4 VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

(k bodu 43.)  

Pošta a telekomunikace 

Poštovní služby jsou pro řešené území zajišťovány na poště Slavětín a Litovel. 

Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou. MTS v obci je 
provedena nově kabelovým vedením v zemi. Kabely jsou uloženy v zemi včetně přípojek do objektů. 

Řešeným územím neprocházejí trasy dálkových kabelů. 

Radiokomunikace 

Nad řešeným územím prochází radioreléový paprsek veřejné komunikační sítě. 

Odůvodnění: 

 koncepce veřejných komunikačních sítí je v řešeném území stabilizována 

 z důvodu zabezpečení elektronických komunikací pro napojení zastavitelných ploch a ploch 
přestaveb budou tyto napojeny na stávající systém elektronických komunikací v rámci 
veřejných prostranství a ploch pro dopravu 

 

POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU: 

Je stanovena pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit bude potřeba stanovena 
podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků. 

Specifická potřeba vody: 
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Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky 
č. 120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) 
včetně vybavenosti a drobného podnikání 

specifická potřeba vody:   120 l/ob.den 

koeficient denní nerovnoměrnosti  1,5 

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody. 

Potřeba elektrického příkonu: 

Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to 
elektřinou a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat 
o stupeň elektrizace "A", kde se elektrická energie používá jen ke svícení a pro běžné elektrické 
spotřebiče. 

bytový odběr    0,85 kW/bj  

nebytový odběr    0,35 kW/bj 

Potřeba plynu: 

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m
3
/h. 

Orientační bilance obytných ploch 

Číslo Funkční využití - bydlení Počet 
bytových 
jednotek 

Počet 
obyvatel 

Potřeba vody Qm 

(m3/d) 

Množství 
odpadních vod 

(m3/d) 

Potřeba plynu 

(m3/h) 

Příkon el. energie 

(kW) 

Z1 smíšené obytné venkovské 4 12 2,16 2,16 8 4,8 

Z2 smíšené obytné venkovské 8 24 4,32 4,32 16 9,6 

Z3 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

Z4 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

Z5 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

Z6 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

Z7 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

Z8 smíšené obytné venkovské 5 15 2,7 2,7 10 6 

Z9 smíšené obytné venkovské 2 6 1,08 1,08 4 2,4 

Z20 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

P1 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

P2 smíšené obytné venkovské 1 3 0,54 0,54 2 1,2 

10.D.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

(k bodu 44.-47.) 

Koncepce nakládání s odpady je stabilizována a nemění se. Nakládání s odpadem v Měrotíně je 

upraveno obecně závaznou vyhláškou, vycházející ze platných zákonných předpisů. Odvoz odpadu je 

zajištěn mimo řešené území. Na řešeném území se plochy skládek nenavrhují.  

10.D.4. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

(k bodu 48.- 51.) 

Obec má základní občanské vybavení. Stávající plochy občanského vybavení jsou dlouhodobě 

stabilizované. Plochy změn nejsou navrhovány. 

10.D.5. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

(k bodu 52.-54.) 

Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, krátkodobou 

rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť a umožnění setkávání občanů ve veřejném 

prostoru. ÚP stanovuje zásady koncepce veřejných prostranství, umožňující jednak zachování a 

regeneraci stávajících ploch a dále rozvoj nových veřejných prostranství, včetně podmínek pro 

zachování a realizaci zeleně. 



Územní plán Měrotín  Textová část odůvodnění územního plánu 

 46 

ÚP navrhuje plochy změn pro umožnění obsluhy stabilizovaných ploch a ploch změn dopravní a 

technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací, pěších propojení a odstranění 

dopravních závad. 

10.E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, UZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVACÍCH 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

10.E.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 

10.E.1.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

(k bodu 55.-58.) 

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce 

je patrný přírodní kontrast otevřené zemědělské krajiny území a uzavřeného krajinného prostoru 

zalesněných údolí vodních toků. Na každý typ krajiny jsou vázány specifické typy pestrosti krajinných 

společenstev.  Zemědělská krajina je tvořena rozsáhlými bloky orné půdy a vykazuje minimální 

zastoupení rozptýlené krajinné zeleně, na území katastru se nachází pouze tři větší remízky, krajinná 

zeleň je dále zastoupena pouze podél vodních toků a účelových komunikací. Historická struktura 

krajiny je zachována v podobě páteřní cestní sítě. Koncepce řešení krajiny v územním plánu obce má 

za cíl posílit podíl zeleně v tomto území takovým způsobem, aby nebyl narušený otevřený prostor 

a zemědělská podstata krajiny. Území plán v krajině též vymezuje ÚSES ve formě biocenter 

a biokoridorů, které zvyšují ekologickou stabilitu krajiny.   

Dopad do krajiny v zemědělské oblasti i lesním celku mají záměry nadmístního významu, a to koridor 

pro vysokorychlostní železniční trať, který zasahuje výrazně do lesního komplexu, dále koridor pro 

rozšíření dálnice D1 a koridor elektrického vedení.  

ÚP respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro ochranu krajinného rázu, stanovuje 

zásady koncepce uspořádání krajiny. V celém řešeném území je uplatněn a respektován princip 

nevytvářet v krajině nová sídla nebo samoty a neumisťovat zde nové stavby, kromě staveb 

přípustných a podmíněně přípustných v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. 

10.E.1.2. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEN VYUŽITÍ V KRAJINĚ 

(k bodu 59.) 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) 

(k bodu 59.1.) 

Stabilizované plochy jsou respektovány. Umisťování vodních nádrží umožňuje ÚP v rámci ploch 

v krajině, např. ploch zemědělských, ploch smíšených nezastavěného území apod. 

Vodní toky 

V řešeném území se nacházejí tyto vodní toky: 

IDTV název vodního toku správce vodního toku 

10106442 Měrotínský potok Povodí Moravy, s. p. 

10189136 Hradečka Povodí Moravy, s. p. 

Vodní plochy 

V řešeném území se nenachází vodní plochy. 
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Odůvodnění: 

vodní plochy jsou stabilizované, nové plochy se nenavrhují. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ) 

(k bodu 59.2.) 

Jako plochy zemědělské produkční jsou vymezeny intenzivně využívané pozemky zemědělského 

charakteru v rámci velkých půdních bloků. Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn 

nejsou vymezeny. ÚP navrhuje, v souvislosti s rizikem vodní eroze, řešit formou podmínek využití 

území a návrhu ploch změn v krajině K1 – K3 zvýšení podílu přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné 

půdy rozdělit vzrostlou zelení a účelovými komunikacemi s protierozní funkcí. 

PLOCHY LESNÍ (NL) 

(k bodu 59.3.) 

Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa. Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn 

nejsou vymezeny. Zalesnění menšího rozsahu lze realizovat i v rámci dalších ploch v krajině, např. 

ploch zemědělských a ploch smíšených nezastavěného území.  

PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP) 

(k bodu 59.4.) 

Zahrnují plochy lesa, krajinné zeleně, luk, vodních toků a vodní plochy s vyšším stupněm ekologické 

stability. Plochy slouží k zajištění podmínek pro funkčnost biocenter. 

Stabilizované plochy nejsou vymezeny, plochy změn jsou vymezeny. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ (NSp) 

(k bodu 59.5.) 

Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, postagrární lada, dále plochy extenzivně využívané, 

které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti hospodářsky 

obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích mimo 

les. 

Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn jsou vymezeny (K1-K3 pro realizaci části 

nadregionálního biokoridoru. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (NSz) 

(k bodu 59.6.) 

Jedná se o převážně plochy trvalých travních porostů, zajišťující protierozní, estetickou a ekologickou 

funkci. 

Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn nejsou vymezeny. 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ (NT) 

(k bodu 59.7.) 

Plochy využívané pro těžbu nerostů a plochy s tím související. Stabilizované plochy jsou respektovány 

v severní části katastru, plochy změn nejsou vymezeny. 

10.E.1.3 PŘEHLED PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 

(k bodu 60.) 

identifikace navrhovaný způsob vymezení popis současného a 
lokalizace 

odůvodnění vymezení plochy 

K1 
NSp – plochy smíšené 
nezastavěného území - 
přírodní 

Zemědělská půda 
v severovýchodní části 
katastru.  

Důvodem pro vymezení je zajištění 
plné funkčnosti biokoridoru, který je 
zde vymezen s ohledem na vhodné 
stanovištní a prostorové podmínky. 
Zahrnuje aktuální krajinnou zeleň a 
trvalé travní porosty, vymezením 
těchto ploch dojde k jejich rozšíření. 
Vzhledem k nízkému podílu krajinné 
zeleně v zemědělské krajině přispěje 
biocentrum k posílení ekologické 
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stability krajiny. 

K2 
NSp – plochy smíšené 
nezastavěného území - 
přírodní  

Zemědělská půda 
v severní části katastru.  

Důvodem pro vymezení je zajištění 
plné funkčnosti biokoridoru, který je 
zde vymezen s ohledem na vhodné 
stanovištní a prostorové podmínky. 
Zahrnuje aktuální krajinnou zeleň a 
trvalé travní porosty, vymezením 
těchto ploch dojde k jejich rozšíření. 
Vzhledem k nízkému podílu krajinné 
zeleně v zemědělské krajině přispěje 
biocentrum k posílení ekologické 
stability krajiny. 

K3 
NSp – plochy smíšené 
nezastavěného území - 
přírodní 

Zemědělská půda 
v severní části katastru.  

Důvodem pro vymezení je zajištění 
plné funkčnosti biokoridoru, který je 
zde vymezen s ohledem na vhodné 
stanovištní a prostorové podmínky. 
Zahrnuje aktuální krajinnou zeleň a 
trvalé travní porosty, vymezením 
těchto ploch dojde k jejich rozšíření. 
Vzhledem k nízkému podílu krajinné 
zeleně v zemědělské krajině přispěje 
biocentrum k posílení ekologické 
stability krajiny. 

10.E.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

10.E.2.1. KONCEPCE ROZVOJE 

(k bodům 61 - 62.) 

V řešeném území je zastoupen nadmístní ÚSES, jehož koncepce vychází z řešení Zásad územního 

rozvoje Olomouckého kraje. Ty vymezují podél východní hranice řešeného území nadregionální 

biokoridor K132 a podíl západní hranice řešeného území regionální biokoridor RK 1427.  

Koncepce vymezení lokálního územního systému ekologické stability je převzata z platného územního 

plánu a byla koordinována s územními plány okolních obcí. Při řešení ÚSES byly zohledněny i další 

funkce, jako např. zadržení vody v krajině, funkce protierozní a krajinotvorná. 

Vymezené skladebné části ÚSES:  

Nadregionální biokoridor 

(k bodu 63.) 

označení význam současný stav cílová společenstva 

K 132  

 

nadregionální 
biokoridor 
částečně 
funkční, 
částečně 
existující  

V jižní části na hranici s obcí Mladeč drobný vodní tok 
v terénním zářezu, na oboustranný doprovodný porost 
dřevin s pestrou druhovou skladbou navazují přírodě 
blízké luční porosty. Jedná se o souvislé porosty 
mohutných stromů s keřovým okrajem, z druhů převažuje 
jasan ztepilý, olše lepkavá a vrby (bílá a křehká), hojnou 
příměs tvoří dub letní, habr, místy topol osika, javor mléč, 
javor babyka a jilm. V keřovém patře hojně zastoupena 
líska, bez černý, svída krvavá a růže šípková. Ve střední 
části orná půda a trvalé travní porosty. 

Do trasy nadregionálního biokoridoru jsou vložena dvě 
biocentra lokálního významu. 

Pro zajištění funkčnosti nadregionálního biokoridoru jsou 
na zemědělských půdách vymezeny plochy změn v krajině 
K1 – K3.  

Vlhká společenstva 
vodních toků, břehové 
porosty a lesní 
společenstva.   

Regionální biokoridor 

(k bodu 64.) 

označení význam současný stav cílová společenstva 

RK 1427 

 

regionální 
biokoridor 

Zalesněná vyvýšenina Skalka (335 m n. m.) v těsné 
blízkosti vápencového lomu. Lesní porost tvoří habrová 

Lesní společenstva.   
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označení význam současný stav cílová společenstva 

funkční, 
existující  

pařezina s dubem a lípou, přecházející v pestrá ekotonová 
společenstva - cennější lokalita travinobylinných 
společenstev s výskytem teplomilných chráněných a 
ohrožených druhů rostlin. Ve střední a severní části je 
biokoridor trasován podél toku Hradečky s břehovým 
porostem pestré druhové skladby místy lemován vlhkými 
loukami. Na svazích lesní porosty tvořené většinou 
dubovými a habrovými pařezinami. 

Do trasy regionálního biokoridoru jsou vložena dvě 
biocentra lokálního významu. 

Vymezená biocentra místního (lokálního) významu: 

(k bodu 65.) 

označení význam současný stav cílová společenstva 

LBC 1  

Geologické 

varhany 

lokální biocentrum 
funkční, existující 
vložené do 
regionálního 
biokoridoru RK 
1427 

Zarůstající opuštěný lom s geologickým a 
geomorfologickým krasovým útvarem (přírodní 
památka Geologické varhany), ke kterému přiléhá 
pastvina s teplo a suchomilnou květenou, na 
svazích Z expozice lesní porost, v nivě polokulturní 
louky. 

Mozaika lesních a 
travinobylinných 
společenstev. 

LBC 2  

U Šuminy 

lokální biocentrum 
funkční, existující 
vložené do 
regionálního 
biokoridoru RK 
1427 

Neregulovaný tok Hradečky s břehovými porosty 
vrb, olší a dubů, v úzké nivě vlhké louky. Na 
prudkých svazích lesní porosty - dubová a habrová 
pařezina s příměsí buku, modřínu a borovice 

Lesní společenstva, v 
nivě společenstva 
vlhkých luk.  

LBC 3  

Hádky 

lokální biocentrum 
funkční, existující, 
vložené do 
nadregionálního 
biokoridoru K 132 

Malý vodní tok v údolí s výraznou úzkou nivou, 
oboustranný doprovodný porost dřevin s pestrou 
druhovou skladbou, místy polokulturní až přírodě 
blízké luční porosty. Z druhů převažuje jasan 
ztepilý, olše lepkavá a vrby (bílá a křehká), hojnou 
příměs tvoří dub letní, habr, místy topol osika, javor 
mléč, javor babyka a jilm. V keřovém patře hojně 
zastoupena líska, bez černý, svída krvavá a růže 
šípková. Mohutný dub letní napadený ochmetem, 
který je součástí doprovodného porostu toku SV od 
obce. 

Břehové porosty, lesní 
porosty, v nivě 
společenstva vlhkých 
luk 

LBC 4  

Skalky 

lokální biocentrum 
funkční, existující, 
vložené do 
nadregionálního 
biokoridoru K 132 

Zalesněná vyvýšenina Skalka (335 m n. m.) v 
těsné blízkosti vápencového lomu. Lesní porost 
tvoří habrová pařezina s dubem a lípou, 
přecházející v pestrá ekotonová společenstva - 
cennější lokalita travinobylinných společenstev s 
výskytem teplomilných chráněných a ohrožených 
druhů rostlin. 

Lesní porosty. 

Vymezené biokoridory místního (lokálního) významu: 

(k bodu 66.) 

označení význam současný stav cílová společenstva 

LBK 1 
biokoridor lokálního významu 
existující, funkční 

Lesní porosty na svazích 
údolí malého vodního toku, 
břehové porosty podél 
vodního toku. 

Lesní společenstva, břehové 
porosty. 

Interakční prvky 

Jejich realizace je přípustná v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

v nezastavěném území. 

Odůvodnění 

Koncepce vymezení ÚSES přebírá vymezení z platného územního plánu. Vymezení biocenter a 

upřesnění tras biokoridorů bylo zpřesněno nad katastrální mapu a dle stanovištních podmínek daného 

území. Pro plnou funkčnost ÚSES se předpokládá realizace v rámci vymezených ploch změn v krajině 



Územní plán Měrotín  Textová část odůvodnění územního plánu 

 50 

K1 – K3. Jsou navrženy jako plochy smíšené nezastavěného území – přírodní pro zabezpečení 

funkčnosti ÚSES. 

10.E.2.2.    PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ÚSES  

(k bodům 67.-68.) 

Jsou stanoveny podmínky využití ploch ÚSES, tak aby zajistily jejich funkčnost. 

10.E.3. PROSTUPNOST KRAJINY 

(k bodu 69.) 

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – se specifickým využitím 
(účelové komunikace) (DX), které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na 
pozemky ZPF a PUPF a vedení pěších tras. Stabilizované plochy jsou respektovány. Je vymezena 
plocha změny, a to pro zajištění propojení zastavitelných ploch se zastavěným územím. 

Podrobněji - viz kap. 10.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury. 

10.E.4. OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI 

Protierozní opatření: 

(k bodům 70.-72.) 

Pro snížení přímého odtoku jsou navrženy plochy pro protierozní opatření (Y1, Y2, Y3), které 
budou řešeny podrobnější dokumentací a které zahrnují celou škálu opatření pro eliminaci rizik. Pro 
minimalizaci extravilánových vod je rovněž nutno provést změnu organizace povodí – navrhnout 
organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně - 
technická (průlehy, zelené pásy) opatření. 

Umístění protierozních opatření je rovněž umožněno v rámci podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území. 

Návrh dalších konkrétních protierozních opatření bude řešen v případě potřeby podrobnější 
dokumentací.  

Ochrana před povodněmi: 

(k bodu 73) 

Do řešeného území nezasahuje záplavové území. 

Pro zlepšení povrchového odtoku do zatrubněného vodního toku je navržena plocha přestavby P5, ve 

které obec plánuje realizovat protipovodňová opatření. 

ÚP vytváří podmínky pro případnou preventivní ochranu území především v rámci koncepce 
uspořádání krajiny, a to jednak vlastním vymezením a uspořádáním ploch s rozdílným způsobem 
využití a také stanovením podmínek pro tyto plochy, které umožňují realizovat opatření přispívající 
k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů apod. 

10.E.5. REKREACE 

(k bodům 74.-78.) 

Koncepce rekreace vychází ze stavu v území. ÚP respektuje stabilizované plochy rekreace. Nové 

plochy ÚP nenavrhuje, v území se nenachází žádné vhodné plochy.  

10.E.6. DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

(k bodu 79) 

V řešeném území se v severní části nachází výhradní ložisko nerostných surovin (vápenec) Měrotín – 

Skalka, pro jehož ochranu je vymezeno chráněné ložiskové území Skalka – Brodka (č. 06620000) a 

dobývací prostor (č. 60289) Měrotín pro těžené výhradní ložisko vápence. Tato území jsou 

respektována. 

V řešeném území nejsou evidovány poddolovaná a sesuvná území. 
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10.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY 

10.F.1. PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

(k bodům 80.-83.) 

Jednotlivé plochy byly prověřeny na základě využití území a celkové urbanistické koncepce.  

Plochy byly vymezeny ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb.).  

10.F.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

(k bodům 84.-85.) 

Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny, viz kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu textové části územního plánu. Plochy se vymezují podle stávajícího a 
požadovaného způsobu využití. 

Pro podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití je využita metodika MINIS, verze 2.3. 

V krajině jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské, plochy lesní a 
plochy smíšené nezastavěného území. Pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině jsou 
stanoveny podmínky (s ohledem na § 18 zákona č. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo maximálně ochráněno 
nezastavěné území, přírodní hodnoty území a prvky ÚSES. Vyjmenované využití (stavby, zařízení a 
opatření) lze ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území umisťovat, 
pokud nejsou vysloveně vyloučeny. Z tohoto důvodu jsou u ploch v krajině (W, NZ, NL, NSp, NSz, 
NT) uvedeny jako nepřípustné stavby pro bydlení, výrobu, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra 
(mimo přípustných a podmíněně přípustných), aby bylo řešené území chráněno před nekontrolovanou 
výstavbou rozsáhlých objektů v krajině (např. haly pro výrobu, sklady, sila, pily apod.) nebo objektů 
jejichž provoz by potenciálně mohl mít nepříznivý vliv na okolní krajinu (např. návštěvnost staveb pro 
rekreaci nebo cestovní ruch, ekologických center, případná dopravní obsluha a parkování vozidel 
apod.), přičemž jako přípustné a podmíněně přípustné využití jsou uvedeny stavby menšího rozsahu, 
které jsou podrobně specifikovány v rámci kap. 16. Definice pojmů. V případě, že se objeví záměr na 
výstavbu většího objektu v krajině, je pak nutno řešit takový požadavek změnou ÚP. 

Vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 
zákona bylo provedeno v souladu s veřejným zájmem daným ochranou nezastavěného území 
(krajiny) v souladu s Evropskou úmluvou o krajině (Florencie 2000). 

Veřejný zájem na jejich vyloučení je u všech ploch stejný a je dán naplňováním republikových 
i krajských priorit územního plánování a cílů a úkolů územního plánování, zejména § 18 odst. 4, který 
ukládá chránit krajinu jako podstatnou složku životního prostředí života obyvatel. Požadavek ochrany 
krajiny je zakotven i v ZÚR JMK jako koncepce ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a 
požadavek na respektování cílových charakteristik krajiny. 

PLOCHY REKREACE 

(k bodu 85.1) 

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

RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Plochy jsou vymezeny dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - plochy bydlení. Z důvodu zachování 
charakteru zástavby a ochrany krajinného rázu je stanovena podmínka ve stabilizovaných plochách 
zachovat stávající výškovou hladinu.  

Plochy změn nejsou vymezeny. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

(k bodu 85.2.) 

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

OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  
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Plochy jsou vymezeny dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy občanského vybavení. Z důvodu 
ochrany krajinného rázu je v zastavitelných plochách a plochách přestavby stanovena maximální 
výška zástavby a maximální intenzita využití pozemku a ve stabilizovaných plochách podmínka 
zachovat stávající výškovou hladinu. 

Plochy změn nejsou vymezeny. 

OH – plochy občanského vybavení - hřbitovy 

Plochy jsou vymezeny dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy občanského vybavení. Z důvodu 
ochrany krajinného rázu je ve stabilizovaných plochách stanovena podmínka zachovat stávající 
výškovou hladinu. 

Plochy změn nejsou vymezeny. 

OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

Plochy jsou vymezeny dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy občanského vybavení. Z důvodu 
ochrany krajinného rázu je ve stabilizovaných plochách stanovena podmínka zachovat stávající 
výškovou hladinu. Plochy změn nejsou vymezeny. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

(k bodu 85.3.) 

 SV – plochy smíšené obytné venkovské 

Plochy jsou vymezeny dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - plochy smíšené obytné. Vzhledem 
k charakteru ploch je stanovena velikost přípustné prodejní plochy do 400 m

2
. Plochy změn jsou 

vymezeny. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

(k bodu 85.4.) 

Vzhledem k charakteru ploch je stanoveno podrobnější členění (DS, 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 včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. 

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

Plochy jsou vymezeny dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy dopravní infrastruktury. Vzhledem 
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. Je vymezena jedna plocha změn. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

(k bodu 85.5.) 

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

TI – plochy inženýrských sítí 

Plochy jsou vymezeny dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy technické infrastruktury. Vzhledem 
charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. Plochy změn nejsou vymezovány. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

(k bodu 85.6.) 

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

VD – drobná a řemeslná výroba 

Plocha je vymezena dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy výroby a skladování. Z důvodu 

ochrany krajinného rázu je ve stabilizovaných plochách podmínka zachovat stávající výškovou 

hladinu  a stávající intenzitu využití pozemku. Přímá návaznost ploch na kapacitně dostačující plochy 

dopravní infrastruktury je zajištěna ze stávajících komunikací. Plochy změn nejsou vymezovány. 

VZ – plochy zemědělské výroby 
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Plocha je vymezena dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy výroby a skladování. Z důvodu 

ochrany krajinného rázu je ve stabilizovaných plochách podmínka zachovat stávající výškovou 

hladinu. Přímá návaznost ploch na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury je zajištěna 

ze stávajících komunikací. Plochy změn nejsou vymezovány. 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

(k bodu 85.7.) 

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

VS – plochy smíšené výrobní 

Plocha je vymezena dle § 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy smíšené výrobní. Z důvodu ochrany 

krajinného rázu je ve stabilizovaných plochách podmínka zachovat stávající výškovou hladinu  

a stávající intenzitu využití pozemku navýšit max. o 10%. Přímá návaznost ploch na kapacitně 

dostačující plochy dopravní infrastruktury je zajištěna ze stávající komunikace. Plochy změn nejsou 

vymezovány. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

(k bodu 85.8.) 

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

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 včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. Plochy změn jsou vymezeny. 

ZV – plochy veřejné zeleně  

Plochy jsou vymezeny dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy veřejných prostranství. Vzhledem 
k charakteru ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. Plochy změn nejsou vymezeny. 

PLOCHY ZELENĚ 

(k bodu 85.9.) 

ZS – plochy zeleně soukromé a vyhrazené 

Plochy jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Doplnění tohoto druhu plochy 
bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odst.1, písm. 
c. vyhlášky č.500/2006 Sb.  

Jedná se o významnější plochy zeleně v zastavěném území, které pro jejich specifický charakter 
nebylo vhodné začlenit do druhů ploch dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. z důvodu omezení zastavitelnosti 
těchto ploch zeleně uvnitř zastavěného území. 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

 (k bodu 85.10.) 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

Plochy jsou vymezeny dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy vodní a vodohospodářské. 
Vzhledem k způsobu využití ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu.      

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

(k bodu 85.11.) 

NZ – plochy zemědělské 

Plochy jsou vymezeny dle §14 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy zemědělské. Vzhledem k charakteru 
ploch nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu.     

Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena podmíněná přípustnost oplocení.     

PLOCHY LESNÍ 

(k bodu 85.12.) 

NL – plochy lesní 
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Plochy jsou vymezeny dle §15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy lesní. Vzhledem k charakteru ploch 
nejsou vymezovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu.     

Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena podmíněná přípustnost oplocení.    

PLOCHY PŘÍRODNÍ  

(k bodu 85.13.) 

NP – plochy přírodní 

Plochy jsou vymezeny  dle §16 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – plochy přírodní. Vzhledem k charakteru 

ploch v řešeném území není potřeba vymezení podmínek prostorového uspořádání včetně 

základních podmínek ochrany krajinného rázu. Na pozemku p. č. 776 v k. ú. Dobrochov lze umístit 

soustavu tůní s výsadbou dle existující projektové dokumentace (Vodohospodářský ateliér s.r.o., 

2018). 

Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena podmíněná přípustnost oplocení. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

(k bodu 85.14.) 

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. 

NSz – plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské 

Plochy jsou vymezeny v souladu s § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy smíšené nezastavěného 
území – zemědělské jsou vymezeny z důvodu oddělení ploch ryze zemědělsky obdělávaných od 
extenzivně obdělávaných ploch charakteru trvalých travních porostů. 

NT – plochy těžby nerostů - nezastavitelné 

Plochy jsou vymezeny v souladu s § 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy těžby nerostů jsou vymezeny 
z důvodu zajištění podmínek pro hospodárné využívání nerostů a pro ochranu životního prostředí. 

10.G. 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 

(k bodům  86. -87.)  

V rámci ÚP jsou navrženy veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

V rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby: 

Dopravní a technická infrastruktura – vymezené plochy (VDT1 – VDT4) jsou nezbytné pro zajištění 

obsluhy navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou (zahrnují komunikace, chodníky 

a inženýrské sítě). 

Dopravní infrastruktura – vymezená plochá (VD1) je nezbytná pro realizaci účelové komunikace 

a zajištění prostupnosti území.  

V rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšná opatření: 

Stavby ke snižování ohrožení území přírodními katastrofami – vymezená plocha (VE1) je nezbytná 

pro řešení protipovodňových opatření. 

Územní systém ekologické stability – vymezená plocha (VU1 – VU3) je nezbytná pro založení prvku 

územního systému ekologické stability. 

Opatření ke zvyšení retenční schopnosti a diverzity ploch v krajině – vymezené plochy (VK1, VK2, 

VK3) jsou nezbytné pro zvýšení retenčních schopností území a pro snižování ohrožení území před 

erozí. 
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10.H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

(k bodu 88.)  

V rámci ÚP nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby (VPS) ani veřejně prospěšná opatření (VPO), 

pro které lze uplatnit předkupní právo. 

10.I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

(k bodu  89.)  

Kompenzační opatření nejsou stanovena. 

10.J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

(k bodu  90.)  

Nejsou vymezeny. 

10.K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

(k bodu  91.)  

Nejsou vymezeny, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení. 

10.L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

(k bodu  92.)  

Nejsou vymezeny, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení. 

10.M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

(k bodu  93.)  

Nejsou vymezeny, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení. 

10.N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

(k bodu  94.) 

Není stanovena, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení. 

10.O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

(k bodu 95.)  

Nejsou vymezeny významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 

dokumentace jen autorizovaný architekt a které jsou nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení.  

11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území. Hospodárné využití 

zastavěného území je primárně řešeno navrženými plochami přestavby a využitím proluk. 

Intenzivnější využití zastavěného území je dále umožněno stanovením podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití.  
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Stabilizované plochy se smíšeným využitím (smíšené obytné), vymezené v dostatečném rozsahu, 

umožňují polyfunkční využití ploch nejen pro bydlení.  

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Prognóza obyvatelstva Olomouckého kraje do r. 2025 

 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 Absolutní počet obyvatel 

Olomoucký kraj 642783 639161 641681 642 664 641 250 636 925 

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s. 

Vývoj počtu obyvatelstva v obci Měrotín 

Ozn. 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2019 

 344 370 374 322 293 291 264 274 

Pramen: ČSÚ 

Vývoj domovního a bytového fondu – počet obydlených bytů 

Ozn. 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2019 

 86 93 93 86 94 92 94 90 

 

Dle projekce bude počet obyvatel v Olomouckém nejprve mírně klesat. V Měrotíně od posledního 
sčítání obyvatelstva počet obyvatel mírně roste. V dlouhodobém kontextu bude tato situace stejná. 

Pro výpočet potřeby bytů do r. 2030 budeme uvažovat počet obyvatel 274 a počet trvale obydlených 
bytů 90. 

Potřeba nových bytů a ploch pro bydlení do roku cca 2030 

počet obyvatel:  274 

trv. obydl. byty:  90 

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst 

počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů 

(asanace). 

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení: 

počet domácností se bude zvyšovat 

nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců 

předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,6% 

míra soužití zůstane na stejné úrovni 

Dle této prognózy by bylo v Měrotíně potřeba bytů: 

obložnost
1)

         2,5 osob/byt 

potřeba bytů pro 274 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:  98 bytů 

274 : 2,5 = 109,2 

10% z 109 je 11 (po zaokrouhlení) 

                                                      

1)
 Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) 

pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj 
MMR, Bytová politika ČR, 2009). 

V řešeném území lze předpokládat snižování obložnosti bytů až na hodnotu cca 2,5 (k roku 2030). Navržená 
hodnota 2,5 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Pokles 
hodnoty navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování standardu bydlení. 
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109 – 11 = 98 

výpočet odpadu bytového fondu: 

11 x 0.006 x 90 = 9,174 = 6 (po zaokrouhlení) 

11 = počet let (2019 – 2030), 0,006 = % odpadu, 90 = trv. obydl. byty 

 

disponibilní počet bytů v r. 2030 (odečten odpad ve výši 11*0.006*139)  90 - 9 = 81  

cca do r. 2030 je potřeba        8 bytů 

98 – 90 = 8 

Pro období do r. 2030 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 8 nových bytů 

celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2030 cca 98 (90 + 8). 

nárůst počtu bytů o: 8 

8 : 90 = 0,088 = 8,88% 

V případě, že budeme uvažovat s ohledem na předpokládané záměry v území rozložení bytů 

v rodinných domech 100% a bytových domech 0%: 

počet bytů v rodinných domech: 8 
počet bytů v bytových domech: 0 

 počet bytů obložnost počet obyvatel počet obyvatel 

/ ha 

průměrná velikost 

parcely* 

cca potřebná 

plocha (ha) 

RD 8 2,5 20 - 1600 m
2
 1,28 

celkem 8 - 20 - - 1,28 

* včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků 

celková potřebná plocha 1,28 ha + 10% (0,128 ha) =1,408 ha 

10% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, ostatní veřejná 

prostranství, veřejná zeleň, dětská hřiště, apod.) – vyplývá z vysokého zastoupení smíšených ploch 

Plochy pro bydlení v návrhu ÚP Měrotín 

plochy 

změn 

rozsah obytných ploch navržených v rámci ÚP 

(ha) 

celkem 

(ha) 

SV 3,99 3,99 

SV – plochy smíšené obytné venkovské 

 

V rámci ÚP Měrotín jsou navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné) o celkové výměře cca 

3,99 ha, přičemž vypočtená potřebná plocha pro bydlení činí 1,408 ha. 

 

Navržená výměra převyšuje vypočtenou potřebnou plochu. Jedná se o navýšení vzhledem k poloze 

obce u města Litovle, kdy bude částečně řešena i problematika bydlení širšího regionu. 

 

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

Z hlediska dopravní a technické infrastruktury a ÚSES nezasahují do řešeného území zájmy 
nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR JMK. 
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13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

13.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu 

zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, 

kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 

č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Přiřazení jednotlivých tříd 

ochrany kódům BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita aktuální katastrální mapa. Druhy pozemků a rozsah 

zemědělské půdy odpovídá údajům z katastru nemovitostí. Kvalita zemědělské půdy byla určena dle 

podkladu BPEJ poskytnutých z územně analytických podkladů ORP Litovel. 

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje 

o celkovém úhrnu záboru ZPF 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Členěny jsou 

identicky v celé dokumentaci. V případě, že se nějaká lokalita nenachází v tabulce vyhodnocení 

záboru ZPF na konci kapitoly je uvedena v  tabulce ploch pro ÚSES nebo ploch bez dopadu do ZPF, 

které jsou uvedeny v tabulkách následujících za tabulce vyhodnocení záboru ZPF. 

Z1 zastavitelné plochy 

P1 plochy přestavby 

K1 plochy změn v krajině  

 

Bonitované půdně ekologické jednotky 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 

bonitované půdně ekologické jednotky členěné do tříd ochrany. Zastoupení tříd ochrany a rozložení 

návrhových ploch řešených návrhem územního plánu je zřejmé z následujícího obrázku.  

Převážná část orné půdy je tvořena zemědělskou půdou I. a II. třídy ochrany, i obec je lokalizována na 

těchto kvalitních půdách. Severovýchod obce leží na zemědělské půdě I. třídy ochrany, jihozápad na 

zemědělské půdě II. třídy ochrany. Z tohoto důvodu je rozvoj obce mimo tyto kvalitní půdy téměř 

nemožný, na půdě nižší ochrany leží pouze malá část na severu obce. Pokud by byly využívány tyto 

půdy na severu obce, tak by docházelo k nežádoucímu rozšiřování zástavby do volné krajiny, proto 

byly v koncepci využívány především plochy v přímé návaznosti na současnou zástavbu, ačkoliv jsou 

lokalizovány na půdách vysoké kvality. Z velké části byly využity pro rozvoj plochy, které byly 

schváleny v již platném ÚP (změna č. 1), rozloha těchto ploch byla upravena na současné potřeby 

využití území (převážně zvětšena). Urbanistická koncepce respektuje historickou strukturu osídlení. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

V řešeném území se nachází areál zemědělské výroby ve východní části katastru u obce. 

Obhospodařování zemědělských ploch je na většině území katastru zajištěno subjektem provozujícím 

zemědělský areál. Menší část zemědělské půdy je obhospodařována jinými subjekty. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území nejsou zpracovány Komplexní pozemkové úpravy.  

Opatření k zajištění ekologické stability, protierozní opatření 
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ÚP vymezuje a upřesňuje nadregionální, regionální i lokální ÚSES.  V krajině jsou pro zajištění 

funkčnosti ÚSES vymezeny plochy změn v krajině K1 – K3. 

Realizace protierozních opatření je přípustná i v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití vymezených v nezastavěném území. Pro snížení následků nepříznivých stavů ve 

vztahu k extravilánovým vodám je vymezena plocha P5 (PX). 

Síť zemědělských účelových komunikací 

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů 

je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.   

Investice do půdy 

V řešeném území jsou realizovány odvodňovací systémy. Návrhem nejsou dotčeny. 

Odůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami 

Koncepce územního plánu přebírá část ploch z původního platného ÚPO. Část ploch z původní 

koncepce je vypuštěna, část je vymezena nad rámec platného územního plánu a odůvodněna. 

Plochy veřejných prostranství a zeleň jsou odůvodněné společně s navrhovanými plochami, pro něž 

představují přístupovou komunikaci nebo související plochu bydlení nestavebního charakteru 

(zahrada u obytného domu), bez daných navržených ploch by jejich návrh postrádal účel. 

Odůvodnění jednotlivých lokalit: 

identifikace 

způsob 

využití 

(návrh) 

zábor 

ZPF 

zábor tříd 

ochrany 

ZPF 

odůvodnění, veřejný zájem 

Z1 SV 0,9606 0 

Lokalita pro bydlení je navržena v souladu s koncepcí 
platného územního plánu. Vymezena je na východní hranici 
zastavěného území v území, které bylo v platném ÚPO 
navrženo k zástavbě a bylo již zastavěno. Platný územní plán 
vymezuje na ploše lokality Z1 plochu územní rezervy pro 
bydlení. Z důvodu zastavění podstatné části zastavitelných 
ploch (B3) a po zrušení zastavitelné plochy (B4) se podíl 
disponibilních ploch pro výstavbu snížil o cca 3,5 ha. Lokalita 
B3 byla vymezena v rozsahu 2,56 ha a lokalita B4 v rozsahu 
0,94 ha (na zemědělské půdě I. třídy ochrany). Na základě 
vyčíslení potřebnosti je využita plocha územní rezervy na 
zemědělské půdě IV. a V. třídě ochrany ZPF. Navrhovaný 
záměr je v souladu s §4, odst.1 bodu bú a C), zákona č. 
334/92 Sb., v aktuálním znění. 

Z2 SV 1,3778 0 

Lokalita pro bydlení je navržena v souladu s koncepcí 
platného územního plánu. Vymezena je na východní hranici 
zastavěného území v území, které bylo v platném ÚPO 
navrženo k zástavbě jako lokalita B6 a nebylo dosud využito. 
Jako související plocha zajišťující obsluhu plochy Z2 je 
vymezena plocha veřejného prostranství, v trase stávající 
polní cesty (lokalita Z13). Na základě vyčíslení potřebnosti je 
využita plocha územní rezervy na zemědělské půdě IV. a V. 
třídě ochrany ZPF. Navrhovaný záměr je v souladu s §4, 
odst.1 bodu b) a c), zákona č. 334/92 Sb., v aktuálním znění. 
Součástí původní plochy z platného ÚP č.B6 je i vymezená 
plocha pro sídelní zeleň Z19, která vytváří přechod 
zastavěného území do krajiny. 

Z13 PV 0,0997 0 

Z19 ZS 0,6787 0 

Z3 SV 0,1129 0 
Lokality Z3 a Z4 jsou vymezeny pro bydlení na části 
odsouhlasené plochy B5 z platného územního  plánu. Lokalita 
B5 byla vymezena ve větším rozsahu, než navrhované plochy 
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identifikace 

způsob 

využití 

(návrh) 

zábor 

ZPF 

zábor tříd 

ochrany 

ZPF 

odůvodnění, veřejný zájem 

Z4 SV 0,0706 0 

Z3 a Z4. Dále je z důvodu podpory urbanistické koncepce 
jednoznačně vymezeno území pro zastavění obytným domem 
a území pro navazující zeleň zahrad. Tím je zajištěna ochrana 
zemědělské půdy před nadměrným zatížením zastavitelných 
ploch. V podmínkách využití území ploch zeleně zahrad není 
výstavby pro bydlení přípustná. Plochy Z14 a Z15 jsou 
jednoznačně vymezeny v závislosti na plochách Z3 a Z4 a 
jejich vymezení bez ploch pro bydlení nemá opodstatnění.  Na 
základě vyčíslení potřebnosti (viz kap. 11) je využita plocha 
územní rezervy na zemědělské půdě IV. a V. třídě ochrany 
ZPF. Navrhovaný záměr je v souladu s §4, odst.1 bodu b) a 
c), zákona č. 334/92 Sb., v aktuálním znění.  

Z14 ZS 0,1743 0 

Z15 ZS 0,1483 0 

Z5 SV 0,1804 0 

Lokalita pro bydlení je vymezena na jihovýchodní hranici 
zastavěného území. Jedná se o nově vymezenou lokalitu pro 
jeden rodinný dům (Z5) a jako související plocha zajišťující 
obsluhu plochy Z5 je navržena plocha pro veřejné prostranství 
Z12. Z důvodu podpory urbanistické struktury území je 
jednoznačně vymezeno území pro zastavění obytným domem 
(Z5) a území pro navazující zeleň zahrad (Z16). Tím je 
zajištěna ochrana zemědělské půdy před nadměrným 
zatížením zastavitelnými plochami a eliminováno riziko 
nežádoucí intenzifikace zástavby v území. Plochy Z12 a Z16 
jsou jednoznačně vymezeny v závislosti na ploše Z5 a jejich 
vymezení nemá bez plochy Z5 opodstatnění. Plocha pro 
bydlení je vymezena na základě vyčíslení potřebnosti (viz 
kap. 11) je využita zemědělská půda v III. třídě ochrany ZPF. 
Navrhovaný záměr je v souladu s §4, odst.1 bodu b) a c), 
zákona č. 334/92 Sb., v aktuálním znění. 

Z12 PV 0,0093 0 

Z16 ZS 0,1913 0 

Z6 SV 0,3014 0 

Lokalita pro bydlení je vymezena na jižní hranici zastavěného 
území. Jedná se o nově vymezenou lokalitu (Z6) a jako 
související plocha zajišťující obsluhu této plochy je navržena 
plocha pro veřejné prostranství Z11.  Lokalita Z11 je navržena 
v souladu s platným ÚPO (vymezena zde byla plochy P6). 
Plocha pro bydlení Z6 je vymezena na základě vyčíslení 
potřebnosti (viz kap. 11) je využita zemědělská půda v III. 
třídě ochrany ZPF. Navrhovaný záměr je v souladu s §4, 
odst.1 bodu b) a c), zákona č. 334/92 Sb., v aktuálním znění.  

Z11 PV 0,0216 0 

Z7 SV 0,1449 0 
Lokality Z3 a Z4 jsou vymezeny pro bydlení plně v souladu 
s koncepcí platného územního plánu, který v tomto území 
vymezuje plochu pro bydlení B1 (ve třech segmentech) a 
plochu D1 pro jejich obsluhu. Návrh územního plánu tuto 
koncepci plně přebírá a v souladu s aktuální legislativní a 
metodickou úpravou řešení územně plánovací dokumentace 
rozděluje původní řešení plochy   D1 na části úseky mimo 
zastavěné území a obsluhu v zastavitelném území. Součástí 
řešení mimo zastavěné území je i plochy Z17 pro plochu 
zeleně. Důvodem vymezení ploch je potřeba zajistit dostatek 
rozvojových ploch pro rozvoj bydlení v obci – viz vyčíslení 
potřebnosti (viz kap. 11). Pro rozvoj jsou využity zemědělské 
půdy III. třídy ochrany. Navrhovaný záměr je v souladu s §4, 
odst.1 bodu b) a c), zákona č. 334/92 Sb., v aktuálním znění.  

Z8 SV 0,4077 0 

Z9 SV 0,1950 0 

Z10 PV 0,1260 0 

Z17 ZV 0,0286 0 

Z18 DX 0,0130 0 
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identifikace 

způsob 

využití 

(návrh) 

zábor 

ZPF 

zábor tříd 

ochrany 

ZPF 

odůvodnění, veřejný zájem 

P2 SV 0,1576 0,0792 

Lokalita P2 je vymezena pro bydlení v severozápadní části 
zastavěného území v ulici naproti hřbitovu. Jako související 
plocha s plochou P2 je z důvodu podpory urbanistické 
koncepce jednoznačně vymezeno území pro navazující zeleň 
zahrad (lokalita P3). Tím je zajištěna ochrana zemědělské 
půdy před nadměrným zatížením zastavitelných ploch. 
V podmínkách využití území ploch zeleně zahrad není 
výstavby pro bydlení přípustná. Plocha pro bydlení využívá 
návaznosti na inženýrské sítě. Plocha P3 je jednoznačně 
vymezena v závislosti na ploše P2 a její vymezení bez plochy 
pro bydlení nemá opodstatnění. Důvodem vymezení ploch je 
potřeba zajistit dostatek rozvojových ploch pro rozvoj bydlení 
v obci – viz vyčíslení potřebnosti (viz kap. 11). Pro rozvoj jsou 
využity zemědělské půdy I. a IV. třídy ochrany. Navrhovaný 
záměr je v souladu s §4, odst.1 bodu a) a c), zákona č. 
334/92 Sb., v aktuálním znění. Návrh je součástí zastavěného 
území, vlastní zastavitelná plocha je minimalizovaná na 
nezbytný rozsah, ostatní plocha je vymezena jako plocha 
zahrad, tedy jakou plocha související s plochou pro bydlení. 
Plocha pro bydlení v severní části zastavěného území je 
vymezena také jako kompenzace zrušené lochy B4 
z platného územního planu o výměře cca 0,98 ha, která 
zahrnovala zemědělské půdy v II. třídě ochrany. Dalším 
důvodem je pak bezprostřední návaznost plochy P2 na sítě 
veřejné infrastruktury a vybudování měkkého přechodu 
zastavěného území do krajiny vymezením plochy zeleně 
zahrad (P3). V porovnání s variantou řešení, která by 
zachovala odsouhlasenou plochu B4 v platném ÚPO (ZPF I. 
tř.o. v rozsahu 0,98 ha) je varianta vymezení plochy P2 a 
související plochy zeleně zahrad P3 v celkovém rozsahu cca 
0,2 ha výhodnější. 

P3 ZS 0,2352 0,1473 

P4 PV 0,0135 0 

Jedná se o rozšíření stávající plochy veřejného prostranství 
v zastavěném území, které je součástí platného územního 
plánu jako lokalita č. D7 pro dopravu (územní shoda cca 
80%). Důvodem vymezení je zajištění dobrého komfortu 
obsluhy zastavěného území. 

Z20 SV 0,0801 0 

Lokalita Z20 pro bydlení a lokalita Z21 pro zajištění její 
obsluhy je vymezena v severní části zastavěného území. 
Vznikne možnost realizace nové zástavby, která naváže na 
stávající zástavbu, doplní a uzavře stávající urbanistickou 

strukturu. Důvodem vymezení ploch je potřeba zajistit dostatek 
rozvojových ploch pro rozvoj bydlení v obci – viz vyčíslení 
potřebnosti (viz kap. 11). Pro rozvoj jsou využity zemědělské 
půdy I. a IV. třídy ochrany. Navrhovaný záměr je v souladu s 
§4, odst.1 bodu a) a c), zákona č. 334/92 Sb., v aktuálním 
znění.  

Z21 PV 0,0961 0 

 

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: Vzhledem k nízkému podílu 

nezastavěných ploch nezemědělské půdy převažuje vymezení návrhových ploch na zemědělské 

půdě. Na nezemědělských půdách je vymezena plocha pro bydlení (P1), vymezená v zastavěném 

území a tím je snížen podíl potřebných ploch pro bydlení, které by bylo dle vyčíslení potřebnosti nutno 

hledat v extravilánu obce. Plocha P1 je navržena v rozsahu 0,0745 ha.  

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 

v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána 

především jako samozásobitelské zahrady a sady či jako trvalé travní porosty, enklávy velkovýrobně 

obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují. 
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Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Územní plán vymezuje v zastavěném území 

plochy přestaveb, které jsou z větší části vymezeny na enklávách zemědělské půdy, na pozemcích 

zahrad a trvalých travních porostů, a tím snižují potřebu rozvoje sídla na úkor intenzivně 

obhospodařované zemědělské půdy ve volné krajině. Plochy přestaveb s dopadem do ZPF jsou 

vyhodnoceny. 

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 

schválené dokumentaci: V maximální možné míře jsou využívány plochy, které již byly schváleny 

dosavadní dokumentací. Rozlohy ploch byly upraveny dle současných potřeb využití území. Vazba 

jednotlivých lokalit na lokality vymezené v platném územním plánu je uvedena v tabulce na konci 

kapitoly. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 

zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované 

plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj 

bydlení jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy 

osídlení. 

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení 

návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových 

poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou 

samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou 

kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční 

schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci. 

Kvalita zemědělské půdy dle tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části. V území převažují 

zemědělské půdy III. až V. třídy ochrany, v omezení míře jsou zastoupeny zemědělské půdy I. a II. 

třídy ochrany, a to zejména v severozápadní části zastavěného území. 

Etapizace: Není navržena etapizace.  

13.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 

Územní plán nenavrhuje plochy s dopadem do ploch PUPFL.  

Do pásma 50 m od okraje lesa zasahuje zastavitelná plocha Z5 a P1.  
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M.3. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 
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I. II. III. IV. V. 

Z1 SV 0,9606    0,2276 0,7330 0 ne/ne ne  
územní rezerva pro 

bydlení 
100% 

Z2 SV 1,3778    1,2279 0,1499 0 ne/ne ne  
lokalita B6 - bydlení 

100% 

Z3 SV 0,1129     0,1129 0 ne/ne ne  
lokalita B5 - bydlení 

100% 

Z4 SV 0,0706     0,0706 0 ne/ne ne  
lokalita B5 - bydlení 

100% 

Z5 SV 0,1804   0,1804   0 ne/ne ne  nová 

Z6 SV 0,3014   0,3014   0 ne/ne ne  nová 

Z7 SV 0,1449   0,1449   0 ne/ne ne  
lokalita B1 - bydlení 

100% 

Z8 SV 0,4077   0,4077   0 ne/ne ne  
lokalita B1 - bydlení 

100% 

Z9 SV 0,1950   0,1950   0 ne/ne ne  
lokalita B1 - bydlení 

100% 

Z20 SV 0,0801    0,0801  0 ne/ne ne   

P2 SV 0,1576 0,0792   0,0784  0 ne/ne ne  nová 

SV celkem 3,9890 0,0792 0 1,2294 1,614 1,0664      

Z10 PV 0,1260   0,1260   0 ne/ne ne  
lokalita D1- doprava 

100% 
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I. II. III. IV. V. 

Z11 PV 0,0216   0,0216   0 ne/ne ne  
lokalita P6 

50% 

Z13 PV 0,0997     0,0997 0 ne/ne ne  nová 

Z21 PV 0,0961    0,0961  0 ne/ne ne   

P4 PV 0,0135   0,0135   0 ne/ne ne  
lokalita D7 doprava 

80% 

PV celkem 0,3569 0 0 0,1611 0,0961 0,0997      

Z12 ZS 0,0093   0,0093   0 ne/ne ne  nová 

Z14 ZS 0,1743     0,1743 0 ne/ne ne  
lokalita B5 bydlení 

100% 

Z15 ZS 0,1483     0,1483 0 ne/ne ne  
lokalita B5 bydlení 

100% 

Z16 ZS 0,1913   0,1913   0 ne/ne ne  nová 

P3 ZS 0,2484 0,1576  0,0908   0 ne/ne ne  nová 

Z19 ZS 0,6787    0,6787  0 ne/ne ne   

ZS celkem 1,5763 0,1576 0 0,4174 0,6787 0,3226      

Z17 ZV 0,0286   0,0286   0 ne/ne ne  nová 

ZV celkem 0,0286   0,0286        

Z18 DX 0,0130   0,0130   0 ne/ne ne  nová 

DX celkem 0,0130   0,0130        

CELKEM 5,9638 0,2368 0 1,8495 2,3888 1,4887      
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Lokality změn v krajině pro realizaci územního systému ekologické stability: 

identifikace v grafické části kód funkčního využití celková výměra plochy (ha) 

K1 NSp – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní 1,1506 

K2 NSp – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní 0,0872 

K3 NSp – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní 0,6673 

CELKEM plochy NSp 1,9051 
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14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Nebyly podány. 

15. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

Nebyly podány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


