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     ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM 

 

II.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

II.1.1. ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 

II.1.1.1.Základní charakteristika řešeného území 

Plocha řešeného území činí v souhrnu 1925 ha. 

Obec Senice na Hané má tři zastavěné části: Senice na Hané, Cakov a Odrlice. 

Obec má převážně funkci ubytovací. Průmyslová výroba je reprezentována dvěma středními 

podniky (50 – 249 zaměstnanců), šesti malými podniky (10 – 49 zaměstnanců), zemědělská 

výroba jedním areálem.  

Množství pracovních příležitostí je závislé na prosperitě místních podniků, v současné době je 

situace uspokojivá, přesto za prací mimo obec vyjíždí cca dvě třetiny z celkového počtu 

pracujících obyvatel. 

Okolí zastavěného území je tvořeno úrodnými půdami, které jsou z větší části využívány pro 

zemědělskou rostlinnou výrobu.  

Kromě zařízení pro hromadnou rekreaci dětí a mládeže v Cakově a individuální rekreaci v RD 

v zástavbě obce se v území rozvíjí turistika a cykloturistika.   

II.1.1.2. Správní vztahy 

Obec Senice na Hané se nachází v působnosti úřadu s rozšířenou působností Litovel. Obec je 

samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Sestává ze zří částí: Senice na Hané, Cakov a 

Odrlice. Sousedí s obcemi: Senička, Bílsko, Cholina, Dubčany, Náklo, Příkazy, Těšetice, 

Loučany, Náměšť na Hané, Olbramice a Vilémov. 

II.1.1.3. Dopravní vztahy 

Obec je se sousedními obcemi a místními částmi propojena silnicemi III. třídy. 

Prostřednictvím silnice II/449, která prochází západní částí katastrálního území; zatím 

zastavěným územím obce Senice na Hané je připojena MÚK u Unčovic na rychlostní silnici 

R35 a tím i na krajské město Olomouc. Silnicí II/449 je propojena Senice s Litovlí, která je 

městem s rozšířenou působností.  

Řešeným územím prochází dvě železniční tratě historicky stabilizované. Trať č. 273 Červenka 

– Prostějov propojuje obce Odrlice a Senice na Hané s Litovlí, lázněmi Slatinice, Kostelcem 

na Hané a Prostějovem; je tratí celostátní. Trať č. 275 Olomouc – Senice na Hané propojuje 

obec Senice na Hané s Olomoucí; je tratí regionální. 
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Železnice v území vznikly zejména jako levná dopravní obsluha pro továrny, které byly na ně 

napojeny vlečkou. Jejich význam byl zejména ekonomický, přičemž osobní doprava byla 

doplňková. Ekonomický význam železnice však výrazně poklesl a pro hromadnou dopravu je 

železnice doplňkem autobusové dopravy.  

            II.1.1.4. Přírodní podmínky a vazby 

Řešené území leží severozápadně od Olomouce a jihovýchodně od Litovle v rovinatém terénu 

Hané při říčce Blata v rozpětí nadmořských výšek zhruba mezi 250 a 300 m n.m. Jeho západní 

stranu lemují první kopce Drahanské vrchoviny a terén se zvedá do výšky téměř 350 m n.m. 

Krajinu obce Senice na Hané lze obecně charakterizovat jako krajinu zemědělskou, 

dlouhodobě ovlivňovanou lidskou činností. 

Podle biogeografického členění náleží větší východní část řešeného území do bioregionu 1.11 

Prostějovského, menší západní část území náleží do bioregionu 1.52 Drahanského. 

Z hlediska hygrogeologických rajónů zasahuje do území rajon 1623 (Pliopleistocen Blaty 

v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentech), 2220 (Rajony 

v terciérních a křídových sedimentech pánví -  Hornomoravský úval) a v menší části i 6620 

(Rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika - Kulm Drahanské vrchoviny). 

 

II.1.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Návrh respektuje širší vazby – vazby dopravní, technické infrastruktury, vazby na regionální a 

nadregionální ÚSES, vazby na návrhy v sousedních katastrálních územích. 

          II.1.2.1. Soulad s ÚPD vydanou krajem 

Pro území celého kraje jsou vydány Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

– 1. úplná aktualizace, Ing. arch. J. Haluza, 2011. 

V ZÚR OK je na k.ú. Senice na Hané vymezen koridor pro přeložku silnice II/449 Loučany – 

Senice na Hané – byl zapracován do ÚP, stejně jako navrhovaný ÚSES OK 25 – regionální 

biocentrum a trasa VTL plynovodu DN200 Senice - Unčovice. Kromě toho byly při tvorbě ÚP 

respektovány všechny dopravní trasy nadřazené soustavy, sítě technické infrastruktury, 

přírodní hodnoty a ochranná pásma. 

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 vyplývá, že se obec nachází mimo rozvojové oblasti a 

rozvojové osy. 

           II.1.2.2.  Požadavky vyplývající z dalších územních vztahů 

Při zpracování návrhu ÚP byly respektovány územní vztahy obce Senice na Hané s okolními 

obcemi a dokumenty Program rozvoje území Olomouckého kraje a Program vodovodů a 

kanalizací Olomouckého kraje. 
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II.2. VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ  POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

 

II.2.1. PŘEDMĚT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE, POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Předmětem územního plánu (dále jen ÚP) je řešení celého území obce Senice na Hané – 

katastrálních území Senice na Hané, Odrlice a Cakov – s důrazem na řešení zastavěných a 

zastavitelných částí a vazeb obce na okolí. 

Na základě zpracovaného a schváleného zadání ÚP byl zpracován návrh, v jehož rámci byly 

provedeny průzkumy v terénu a prostudovány územně analytické podklady, zachycen a 

vyhodnocen stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území a záměry na provedení 

změn v území. V rámci průzkumů bylo provedeno funkční vyhodnocení území – vyhodnoceny 

plochy s rozdílným způsobem využití. Byly vyhodnoceny střety a problémy v území a jeho 

rozvojové možnosti. 

Objednatelem Územního plánu je obec Senice na Hané, pořizovatelskou činnost zajišťuje 

Úřad s rozšířenou působností MěÚ Litovel, stavební úřad – územní plánování. 

II.2.2.  NÁLEŽITOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 458/2012 sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 

s dalšími souvisejícími předpisy (vše v aktuálním znění včetně novel).  

V souladu s platnou legislativou je ÚP rozdělen na část výrokovou a část odůvodnění. 

II.2.3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je vymezeno v rozsahu správního území obce, které zahrnuje katastrální území 

Senice na Hané o rozloze 1107 ha, Odrlice o rozloze 437 ha a Cakov o rozloze 380 ha. 

Výměra správního území obce Senice na Hané je 1925 ha, z toho zemědělská půda 1593 ha a 

lesní půda 174 ha. 

K 1.1.2011 byl počet obyvatel správního území obce 1814, z toho Senice na Hané 1354, 

Cakov 242 a Odrlice 218 obyvatel. 

II.2.4. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A 

POUŽITÉ PODKLADY 

Předcházející ÚPP (územně plánovací podklady) a ÚPD (územně plánovací dokumentace): 

 Územní plán sídelního útvaru Senice na Hané, Odrlice, Cakov, Stavoprojekt Olomouc a.s., 

1998 a jeho změny – č.1 z roku 2006 a č.2 z roku 2010 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – 1. Úplná aktualizace, Ing. arch. J. Haluza, 

2011 

 Územně analytické podklady ORP Litovel, 2. úplná aktualizace2012 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, srpen 2011 - finální verze 

 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Litovel, 1.aktualizace – 2010 
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Další podklady: 

 

 Mapové podklady – základní mapy ČR v měřítku 1:5000 a v měřítku 1:50000 

 Katastrální mapa a výškopis v digitální podobě 

 Bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ) 

 Mapy BPEJ 1:5000 

 Metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí, Janeček a kol. VUMOP 2007 

 Územně analytické podklady, veřejná databáze Českého statistického úřadu (www.czso.cz) 

 Celostátní sčítání intenzity dopravy, ŘSD 2010 

 Mapa klimatické oblasti ČSR 1:500000, E. Quitt, 1975 

 Biogeografické členění ČR, Culek M a kol., 1993 

 Biogeografické členění ČR II. díl, Culek M. a kol., 2003 

 Geobiocenologie II., Buček a., Lacina J., skripta MZLU Brno, 1999 

 Základní vodohospodářská mapa (ZVM) č. 24-22 Olomouc 1:50000 

 Hydrologická ročenka ČHMÚ 2010 – mapové přílohy P.1., P.2 

 Grafické podklady – inženýrské sítě poskytnuté obcí v digitální podobě    

 Zaměření skutečného stavu vodovodu – INSTA CZ spol. s.r.o.středisko Olomouc 

 Kanalizační řády pro obec Senice na Hané, Cakov, Odrlice  zprac. ing. Nimrichter, 

Prostějov, sídl. Svobody 2073 

 PD „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Senici na Hané“ , (SMV projekt s.r.o., 

Štolcova 41, Brno, DSP zprac. 2010 ) 

 PD „Splašková kanalizace a ČOV – m.č. Cakov“ (zprac. IDOP Olomouc spol.s.r.o., DÚŘ , 

2008) 

 PRVK Olomouckého kraje, Voding Hranice spol. s.r.o.   

 ms.vumop.cz  –  Ohrožení vodní a větrnou erozí 

 Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Senice na Hané – PSZ, zprac. PozGeo, s.r.o., provoz: 

Budovcova 6, 796 01 Prostějov, květen 2010 

 PSZ – Komplexní pozemková úprava k.ú. Cakov, zprac. PozGeo, s.r.o., provoz: 

Budovcova 6, 796 01 Prostějov, únor 2010 

 PSZ – Komplexní pozemková úprava k.ú. Odrlice, zprac. GEODETIKA s.r.o., Sportovní 3, 

796 01 Prostějov, květen 2005 

 

 

II.2.5. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

           Územní plán byl zpracován podle Zadání. Zadání bylo splněno.  

 

 

 

http://www.czso.cz/
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A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ OLOMOUCKÝM KRAJEM, 

POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

A.1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Obec Senice na Hané je dle Politiky územního rozvoje 2008, schválené usnesením vlády 

České republiky č. 929/2009 dne 20.7.2009, součástí Rozvojové oblasti Olomouc, označené 

jako OB8. 

Území je ovlivněno rozvojovou dynamikou krajského města Olomouc se silnou koncentrací 

obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž převážná část má celorepublikový význam. 

Podpůrným faktorem rozvoje je průtah III. tranzitního železničního koridoru a stávající 

rychlostní spojení s Brnem (R46, D1) a Ostravou (R35, D47), jakož i perspektivní rychlostní 

silniční spojení s Prahou (R35, D11). 

Obec Senice na Hané náleží do ORP Litovel a leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. 

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 nevyplývají úkoly pro územní plánování řešeného 

území. Při řešení územního plánu byly uplatňovány republikové priority pro zajištění 

udržitelného rozvoje území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008. 

A.2. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÁ KRAJEM 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné podle ustanovení § 7 odst. 2 písmene a) zákona 

č. 183(2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon), vydalo opatření veřejné povahy ze dne 22.2.2008 Zásady územního rozvoje 

Olomouckého kraje (ZÚR OK) a opatřením obecné povahy ze dne 22.4.2011 aktualizaci č. 1 

ZÚR OK. 

ZÚR OK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v Politice 

územního rozvoje ČR a vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které 

svým významem přesahují území více obcí. 

Katastrálním územím obce Senice na Hané prochází koridory a nacházejí se plochy 

nadmístního významu. 

Koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu: 

 Železniční síť – koridor pro železniční trať – stabilizovaný stav 

 Komunikační síť – osa koridoru pro silnici II/449 Loučany – Senice na Hané – návrh 

Koridor technické infrastruktury nadmístního významu: 

 Zásobování plynem – osa koridoru pro VTL plynovod - návrh  

Plochy ÚSES nadregionálního významu: 

 Nadregionální biokoridor K132 

 Regionální biocentrum OK25 
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ZÚR OK vymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření 

k zajišťování obrany státu a vymezená asanační území nadmístního významu, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

V území řešeném ÚP lze práva k pozemkům a stavbám v souladu s § 170 zákona č. 350/2012 

Sb. odejmout nebo omezit k následujícím veřejně prospěšným stavbám a veřejně prospěšným 

opatřením. 

Veřejně prospěšné stavby: 

D16 – silnice II/449 Loučany – Senice na Hané, obchvat (na území Senice na Hané 

v upraveném koridoru) 

E13 – VTL plynovod DN200 Senice – Unčovice (na území Senice na Hané v upraveném 

koridoru) 

Veřejně prospěšná opatření: 

K132 – nadregionální biokoridor 

OK25 – regionální biocentrum 

Návrh územního plánu respektuje podmínky vyplývající ze ZÚR OK: 

 ÚP akceptuje tahy základní komunikační sítě – tahy krajského významu, které tvoří hlavní 

a doplňkové tahy – dobudování silnice II/449 Unčovice – Prostějov (Veřejně prospěšná 

stavba – stavby ve vymezených plochách a koridorech dopravní infrastruktury – D16) 

 ÚP respektuje základní koncepci rozvoje zásobování území plynem – navrhovanou trasu 

VTL Senice – Unčovice (Veřejně prospěšná stavba – technické infrastruktury – E13) 

 ÚP respektuje nadregionální biokoridor (Veřejně prospěšné opatření – K132) a regionální 

biocentrum (Veřejně prospěšné opatření – OK25) 
 

 

B. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ  Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADŮ 

Snížení dopravní zátěže v centrální části obce bude dosaženo realizací obchvatu - přeložky 

silnice II/449 Loučany – Senice na Hané, jejíž koridor byl v souladu se ZÚR OK vymezen. 

Pro odpadové hospodářství - sběr, třídění a recyklaci inertního odpadu (stavební suti a zeminy) 

byla navržena plocha navazující na skládku komunálního odpadu v západní části k.ú. Senice 

na Hané na méně kvalitních půdách IV. a V. bonity.  

Omezení rozvoje na kvalitních půdách v obci Senice na Hané je problematické vzhledem 

k tomu, že převážná část ploch navazujících na zastavěná území všech tří jejích částí je na 

velmi kvalitních půdách. Z toho důvodu byla zvolena cesta rozdělení návrhových ploch pro 

bydlení Bv a pro výrobu a sklady Vs do dvou etap, aby plochy byly zastavovány postupně a 

zbytek ZPF mohl být co nejdéle účelně obhospodařován.  

Plochy vymezené pro tyto funkce byly prověřeny – a to z platného ÚP a jeho změn i podle 

požadavků majitelů pozemků a obce. Značná část návrhových ploch pro bydlení byla převzata 
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ze Změny č. 2,  pořízené v roce 2010. Potože lhůta 5 let ještě neuplynula, návrhové lokality 

z této změny je nutno převzít, v opačném případě by obec trpěla finančními ztrátami.  

Návrh ÚP byl v průběhu zpracování konzultován s dotčenými orgány (DO) – ochranou ZPF 

KÚ Olomouckého kraje. Na základě konzultací byly některé nové návrhové plochy pro 

bydlení vypuštěny – Z35 a Z45 a zbylé navrhované plochy rozděleny do dvou etap, přičemž 

do II. etapy byly přeřazeny plochy Z6, Z12, Z20, Z40, Z41, Z44, Z47 a Z50. 

Zábor PUPFL byl v ÚP minimalizován. 

Územní plán respektuje platné Územně analytické podklady pro správní obvod ORP 

Litovel a navazující dokument Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod 

ORP Litovel (1. aktualizace – 2010). 

C. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ 

Rozvojové záměry obce Senice byly promítnuty do návrhu zastavitelných ploch, které mají 

přímou návaznost na zastavěné území. 

Bylo vymezeno zastavěné území dle § 58 stavebního zákona. 

Pozemky s vydaným územním rozhodnutím, včetně nově realizovaných staveb, které nejsou 

evidovány v katastru nemovitostí, byly zakresleny do zastavitelných ploch. 

Rozvoj území se kromě funkce bydlení a výrobních činností zaměřil na doplnění chybějící 

dopravní infrastruktury – plochy pro chybějící místní, účelové komunikace a pěší komunikace. 

Při návrhu účelových komunikací bylo zohledněno možné doplnění cyklotras.  Hlavní síť 

stávajících účelových komunikací byla ponechána a doplněna o dopravní síť pro obsluhu 

pozemků převzatou z KPÚ. 

Plochy pro občanskou vybavenost byly ponechány – převzaty z platného ÚP v rámci 

stabilizovaných ploch. Byly navrženy plochy pro dopravu v klidu. 

Záměrem bylo doplnění chybějících ploch veřejných prostranství doplněných zelení. 

Pro výrobu byly navrženy rozvojové plochy, které přímo navazují na výrobní areál 

PANAVa.s. 

Drobnou výrobní činnost, která neobtěžuje okolí, je možno realizovat v rámci ploch bydlení 

venkovského charakteru nebo ploch smíšených – obytných podle aktuálního zájmu majitelů 

pozemků. 

Pro zásobení stávajících a návrhových ploch bylo vyhodnoceno zásobování vodou a energiemi 

včetně odvedení a likvidace splaškových a dešťových vod. 

D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

Územní plán člení řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití. Byly stanoveny 

podmínky pro využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, 

nepřípustného využití a podmíněně přípustného využití těchto ploch. 
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Při zpracování dokumentace se zpracovatelé řídili zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení bylo provedeno podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 ze dne 

1.10.1996. Plochy schválené v předchozích změnách ÚPO jsou uvedeny v samostatné tabulce 

záborů ZPF. 

D.1 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI 

Urbanistická struktura všech tří částí obce byla zachována, pouze rozvíjena a podmínky byly 

stanoveny tak, aby nebyl narušen krajinný ráz. Zastavitelné plochy byly navrženy v přímé 

návaznosti na zastavěné území. Byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně 

výškové regulace zástavby a intenzity využití pozemků v plochách. 

Při návrhu ploch bydlení byl zvážen aktuální počet obyvatel i mírný nárůst v posledních letech 

– bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že v současnosti roste zájem mladé generace o bydlení 

v obci a také k nízké obložnosti rodinných domů v místě. 

Pro podporu soudržnosti obyvatel byly navrženy plochy veřejných prostranství.  

Součástí návrhu jsou plochy pro dopravu v klidu. 

D.2 POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Při návrhu byly respektovány přírodní hodnoty území s vymezenými plochami pro územní 

systém ekologické stability (ÚSES) v souladu s ÚAP. ÚSES byl vymezen tak, aby 

korespondoval s uspořádáním krajiny a rozvojovými požadavky v území a navazoval na 

sousedící katastrální území. Návrh ÚP převzal a respektuje schválené projekty Komplexních 

pozemkových úprav (KPÚ) pro katastrální území Odrlice a Cakov a jednoduchou 

pozemkovou úpravu (JPÚ) v Senici na Hané. Návrh ÚP sleduje posílení podílu rozptýlené 

zeleně a trvalých travních porostů podél toků a v plochách pro navržený ÚSES. V rámci ÚP je 

navržena nová vodní plocha v k.ú. Senice na Hané, která je detailně řešena v JPÚ – PSZ 

Senice na Hané. 

ÚP byl řešen tak, aby bylo možno krajinu využít k rekreaci, ale pouze krátkodobé. 

E. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

E.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

E.1.1 Silniční doprava 

Při řešení byl respektován koridor pro optimalizaci II/449 novou trasou, která zajišťuje 

zvýšení plynulosti dopravy a zlepšení životního prostředí obyvatel obce snížením hlukové 

zátěže v průjezdním úseku obcí Senice na Hané. Pro širší zájmovou oblast území podél této 

silnice funguje II/449 jako přivaděč na R 35, tedy na dopravní trasu nadmístního 

celorepublikového významu a také do Litovle (ORP) a Uničova, kde jsou pracovní příležitosti 

a vyšší občanská vybavenost. 

Návrh zajišťuje požadavek dopravní obsluhy i pro navrhované plochy zástavby - jak obytné, 

tak pro výrobní plochy. Doplnění místních komunikací dopravně logicky propojí jednotlivé 

části obce – Senice na Hané, Odrlice i Cakov. 
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E.1.2. Železniční doprava 

V řešeném území jsou historicky stabilizovány dvě železniční tratě. Celostátní trať č. 273 

Červenka – Prostějov s jednou stanicí a jednou zastávkou v Senici na Hané a regionální trať č. 

275 Olomouc – Senice na Hané se zastávkou Odrlice. 

Územní plán nenavrhuje na železničních tratích žádné úpravy, stav je stabilizovaný.  

E.1.3. Hromadná doprava 

Hromadná doprava je prezentována autobusovou a vlakovou dopravou, které se vzájemně 

doplňují a zajišťují dopravu do krajského města Olomouce (vlak i autobus) a do obce 

s rozšířenou působností Litovel, kam obec Senice na Hané náleží. Rovněž dopravně propojuje 

Senici se sousedními obcemi a místními částmi Odrlice a Cakov. Stav je stabilizovaný. 

Rozmístění zastávek autobusů zajišťuje dostupnost pro cestující do 10 – ti minut chůze. 

Zastávky vlaku jsou v historické poloze a autobusy jsou na ně navázány ve stanici Senice na 

Hané., kde je z důvodu zajištění bezpečného otáčení autobusu a vybudování zastávky dle 

normy navrženo vybudování autobusové točky. 

V místních částech Cakov a Odrlice doporučujeme v rámci veřejného prostranství upravit 

zastávky dle normy a tím zvýšit komfort a bezpečnost cestujících. V Senici na Hané jsou 

zastávky rekonstruovány, a to s výjimkou zastávky u Hasičské zbojnice, jejíž rekonstrukce dle 

normy je doporučena.  

E.1.4. Nemotorová doprava 

Návrh umožňuje umisťovat na účelových komunikacích dopravní značení pro cyklotrasy. 

Obec Senice na Hané může pro cyklistiku a turisty tvořit zázemí. Sama turisticky atraktivní 

není. Cyklotrasy jsou vyznačeny v krajině mimo zástavbu, turistická žlutá značka Senici na 

cyklotrasy připojuje. 

Pro nemotorovou dopravu v krajině, tj. pěší a cyklistickou, slouží málo frekventované silnice 

III. třídy a účelové komunikace. Proto nevznikl požadavek budování samostatných cyklotras. 

Nemotorová doprava v průjezdních úsecích silnic v obcích je přípustná na plochách veřejných 

prostranství. 

E.1.5. Statická doprava 

Navržené dopravní plochy pro parkování zlepší podmínky pro dopravu v klidu zejména u 

hřbitova, prostoru sportoviště a v centrální části obce Senice na Hané. Při nové výstavbě je 

nutno dbát o zajištění parkování pro automobilizaci 1 : 2,5 na pozemku navržené stavby, což 

se týká zejména ploch občanské vybavenosti a výrobních ploch. 

V Odrlicích a Cakově návrh umožňuje umísťovat parkování na plochy veřejných prostranství. 

Na plochách pro výrobu je možno parkování nákladních vozidel zajistit v rámci areálů -  

stávajících i navržených. 

Pro občanskou vybavenost jsou navrženy další parkovací plochy pro dlouhodobé i krátkodobé 

parkování.  
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Návrh ÚP snižuje deficit potřebných parkovacích míst. 

E.1.6. Hospodářská doprava 

Navržené účelové komunikace umožňují vyloučit velkou část dopravní obsluhy zemědělských 

pozemků a výrobních areálů ze silnic v obci Senice na Hané. Odrlice a Cakov mají ulicový typ 

návsi a zemědělské pozemky jsou obsluhovány odjinud. 

Stávající síť účelových komunikací jsou komunikace veřejně přístupné a zajišťují dostatečnou 

prostupnost krajiny. 

E.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

E.2.1. Vodní hospodářství 

E.2.1.1. Vodní režim 

Byla vyhodnocena erozní ohroženost a odtokové poměry a proveden základní návrh, zejména 

s ohledem na návrhové plochy. Další podrobnější řešení bylo předmětem komplexních 

pozemkových úprav (KPÚ), které jsou zpracovány na základě přesného geodetického 

zaměření polohopisu a výškopisu. Rovněž vodní plocha, uvažovaná v rámci lokálního 

biocentra, bude zpřesněna v navazujících dokumentacích. 

E.2.1.2. Zásobování vodou 

Vzhledem k tomu, že je stávající systém zásobování vodou vyhovující i do budoucna, nepočítá 

se s výstavbou nových zařízení. Pro zásobování nové výstavby budou doplňovány vodovodní 

přípojky, případně vodovodní řady a dle potřeby prováděna postupná rekonstrukce vodovodní 

sítě. Byla prověřena dostatečnost vody pro zásobování stávající zástavby, nově navrhovaných 

ploch i pro hasební účely.  

E.2.1.3. Odkanalizování 

Kanalizační síť byla doplněna o nově realizované úseky kanalizace a navržen způsob likvidace 

dešťových vod. 

E.2.2. Energetika a spoje 

Bylo navrženo připojení zastavitelných ploch na stávající středotlakou síť rozvodu plynu a 

připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť NN. Umístění venkovního vedení respektuje 

rozvojové záměry obce. V zastavěném území byla prověřena a navržena možnost převedení 

nadzemního vedení NN do kabelů. V návrhu ÚP byla respektována stávající trasa DOK, 

procházející k.ú. Senice na Hané a Odrlice. 

E.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Občanské vybavení je v podstatě dostačující. Základní školství zůstane stabilizováno. 

S ohledem na nárůst obyvatel v důchodovém věku je možno umisťovat zařízení pro sociální 

služby v rámci ploch pro bydlení a ploch občanské vybavenosti. Občanská vybavenost 

komerčního charakteru je jako přípustná v ostatních typech ploch s rozdílným využitím, což 

umožňuje flexibilitu podle aktuálních potřeb a zájmů provozovatelů. Ostatní služby je možno 

realizovat v rámci ploch výroby a skladování.  
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E.4. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

V zastavěném území byly navrženy nové plochy veřejných prostranství. 

V návrhové lokalitě pro bydlení v Odrlicích je veřejné prostranství součástí zpracované 

územní studie. 

F. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ 

F.1 OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH 

HODNOT 

Všechna tři řešená katastrální území obce jsou územím archeologického zájmu, přičemž 

vymezené části zastavěného území Senice na Hané jsou označeny jako území 

s archeologickými nálezy – typ I. a v centrálních částech sídel Odrlice a Cakov jsou vymezeny 

plochy území s archeologickými nálezy – typ II. 

V ÚP byly zohledněny všechny objekty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek České republiky a objekty drobné architektury - nemovitých památek místního 

významu v katastrálních územích Senice na Hané, Odrlice a Cakov. Návrh byl proveden tak, 

aby byl zachován tradiční charakter zástavby v Senici na Hané, Odrlicích a Cakově – řadová 

zástavbu typická pro danou oblast. 

F.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

V návrhu byly respektovány významné přírodní a ekologické hodnoty. 

Byl vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES) pro doplnění chybějících částí 

v intenzivně zemědělsky využívané krajině. ÚSES byl provázán s ÚSES na sousedních k.ú. 

Návrh ÚP byl proveden tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních hodnot (také ochrana před 

zástavbou) a zároveň sloužil občanům i návštěvníkům pro krátkodobou rekreaci (účelové 

komunikace pro pěší a cyklisty apod.). 

Stav lesních pozemků byl respektován. Navržen je pouze malý zábor PUPFL pro zázemí 

rodinného domu v Cakově. 

F.3 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

V návrhu byly respektovány civilizační hodnoty území, které spočívají mj. v jeho vybavení 

veřejnou infrastrukturou, v dopravní dostupnosti obce, v dostupnosti veřejné dopravy apod. 

G. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ A ASANACE 

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

Byly vymezeny koridory dopravní a technické infrastruktury, jejichž potřeba vyplynula 

z návrhu zastavitelných ploch a ze zásadních úprav stávající dopravní infrastruktury (přeložka 

silnice II/449). 

Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

Byly vymezeny prvky ÚSES. 
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Byla vymezena návrhová plocha sídelní zeleně u školy. 

Veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo: 

Nejsou navrhována. 

Asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

Nebyly navrženy. 

H. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

(NAPŘ. POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, 

OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH 

SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A 

JINÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

H.1 POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Návrh byl proveden tak, aby plochy bydlení, rekreace a některé druhy občanské vybavenosti 

nebyly nadlimitně obtěžovány negativními dopady a tím bylo chráněno zdraví obyvatel. 

H.2 CIVILNÍ OCHRANA 

Civilní ochrana byla řešena v souladu s platnou legislativou jako samostatná kapitola. 

H.3 OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

V návrhu ÚP byly respektovány limity a zájmy Ministerstva obrany ČR uvedené 

v aktualizovaných ÚAP i skutečnost, že se řešené území nachází v zájmovém území MO ČR – 

ochranném pásmu komunikačního vedení, v ochranném pásmu staveb a zařízení MO ČR a 

ochranném pásmu objektu důležitého pro obranu státu MO ČR. Umisťování výškových staveb 

a zařízení nebylo navrženo. 

H.4 OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V k.ú. Senice na Hané, Odrlice ani Cakov není evidováno chráněné ložiskové území ani 

ložisko nerostných surovin. V území nejsou evidována žádná poddolovaná území. 

H.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Na tocích protékajících katastrálními územími obce Senice na Hané nebyla stanovena 

záplavová území. 

I. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A 

PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 

V návrhu ÚP byla snaha řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj 

území, zejména mezi územními jednotkami pro hospodářský rozvoj a pro příznivé životní 

prostředí, doplněním ploch pro krajinnou zeleň.  

J. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH 

PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A 

POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROVOJOVÉ OSE 
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S ohledem na rozvoj obce byly vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení a výrobu, a to 

s ohledem na ochranu přírody a krajinného rázu. Bylo preferováno využití proluk ve 

stabilizovaných plochách a zintenzivnění využití dalších stávajících ploch. 

Byly přehodnoceny zastavitelné plochy dle současně platného ÚPNSÚ Senice na Hané, včetně 

schválených změn, zejména z hlediska jejich dostupnosti k veřejné infrastruktuře. 

Obec Senice na Hané se nenachází v rozvojové oblasti ani neleží na rozvojové ose. 

K. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 

ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Prověření územní studií bylo navrženo pro plochy, které není možno řešit bez zpracování 

podrobnějšího územně plánovacího podkladu. 

L. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU 

PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY 

REGULAČNÍM PLÁNEM 

Nebyly navrženy. 

M. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM 

STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL 

VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ 

OBLAST 

Zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů ÚP na udržitelný rozvoj DO nepožadoval. 

Zpracovatel v průběhu zpracování návrhu korigoval svoje návrhy zohledněním ochrany 

životního prostředí. 

N. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA 

ZPRACOVÁNÍ VARIANT 

Zpracování konceptu ani zpracování variant návrhu DO nestanovil. 

O. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA 

CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A 

POČTU VYHOTOVENÍ 

Návrh ÚP byl zpracován podle zadání a doplněn dle aktuálně platné legislativy – Stavební 

zákon a vyhláška č. 458/2012 Sb. Dokumentace návrhu ÚP obsahuje dvě části – Návrh a 

Odůvodnění. 

Skladba výkresů byla mírně upravena tak, aby lépe zachycovala podmínky v území a řešení 

bylo přehledné a srozumitelné. Dle požadavku obce byl koordinační výkres v měř. 1:5000 

doplněn třemi výkresy zastavěného a zastavitelného území pro sídla Senice na Hané, Odrlice a 

Cakov v měř. 1:2000. 
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Koncepce dopravy byla znázorněna ve výkresu hlavním, aby byly dobře viditelné vazby 

k zastavěnému území a zastavitelným plochám – přehledně tak zdůvodněna potřeba nových 

dopravních ploch. 

Technická infrastruktura byla z důvodu lepší přehlednosti rozdělena do dvou samostatných 

výkresů. Pro lepší orientaci byly výkresy odůvodnění označeny římskými číslicemi (výkresy 

výrokové části byly označeny arabskými číslicemi). 

 

II.3. KOMPLEXNÍ  ODŮVODNĚNÍ  PŘIJATÉHO  ŘEŠENÍ 

 

II.3.1. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Zastavěné území 

V průběhu zpracování ÚP bylo navrženo zastavěné území, jehož projednání bude součástí 

projednání ÚP.  

Zastavitelné plochy 

Součástí návrhu je vymezení zastavitelných ploch. 

Návrh ploch zastavěného území a zastavitelných ploch je zakreslen ve výkresové části:  

Návrh - výkres č. I.1 Základní členění území v měř. 1:5000 

             výkres č. I.2 Hlavní výkres v měř. 1:5000 

             Odůvodnění – výkres č. II.1 Koordinační výkres v měř. 1:5000 

           výkresy č. II.2a, II.2b, II.2c Koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné  

           území   v měř. 1:2000 

            II.3.2. CÍL ÚP 

Cílem územního plánu je zajištění udržitelného rozvoje území, což je možné tehdy, pokud 

jsou rozvíjeny všechny funkce v území. Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj území 

tím, že vymezuje plochy pro rozvoj jednotlivých funkcí. Proto byla v ÚP stanovena koncepce 

rozvoje bydlení, výroby, rekreace a obslužnosti těchto funkcí občanskou vybaveností, 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Kromě vytvoření podmínek pro socioekonomický rozvoj je cílem vytvořit podmínky pro 

udržení zdravého životního prostředí a uvedení všech funkcí do souladu (aby mohly být dále 

využívány zemědělské půdy v nezastavěném území obce k produkční činnosti, ale aby 

současně došlo ke zvýšení ekologické stability krajiny, byly vytvořeny lepší podmínky pro 

prostupnost bioty apod.).  

Cílem je rovněž zlepšit podmínky pro krátkodobou rekreaci obyvatel. Důvodem stanovení cíle 

bylo zachování všech hodnot v území (památkově chráněných, krajinných) a odstranění závad 

v území (skladová plocha u nádraží). 
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II.3.3. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

Stav 

Historicky se osídlení rozvíjelo podél cest a vodních toků. Postupně vznikala zástavba 

rodinných domů s hospodářským zázemím, odpovídající době vzniku. Postupem času se spolu 

s rozvojem techniky měnil i charakter a dělba práce, a tím i způsob života. Ubývá rodin, které 

si zajišťovaly obživu činností na svých hospodářstvích, více lidí dojíždí za prací a stěhuje se 

do měst.   

Oproti tomuto vývoji se v poslední době prosazuje nový trend – zájem o bydlení ve zdravém 

venkovském životním prostředí, a to především u ekonomicky silnější populace. S tím souvisí 

problém výstavby nových objektů, které svým charakterem odpovídají spíše zástavbě 

městských a příměstských čtvrtí. 

Využití ploch je ve všech částech obce stabilizované. 

Návrh 

HLAVNÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE OBCE 

Koncepce byla navržena k zajištění realizování cílů územního plánu – návrh zastavitelných 

ploch a změn v území a dále k zajištění územních podmínek pro realizaci těchto cílů. 

Uvedené důvody koncepčního řešení se vztahují k výrokové části: 

Bydlení 

- důvodem požadavku na převažující rozvoj individuálního bydlení charakterem 

odpovídajícího venkovské zástavbě je snaha o zachování charakteru obce 

-   důvodem využití proluk ve stabilizovaném území bydlení a ploch navazujících na zastavěné 

území obce je hledisko ochrany ZPF a ekonomická výhodnost, vyplývající z faktu, že u 

zástavby proluk není nutno budovat novou dopravní a technickou infrastrukturu, u 

navazujících ploch jsou náklady omezené 

Výroba 

-  důvodem pro využití stávajících výrobních areálů a přímo navazujících ploch je zajištění 

ochrany ZPF a úspora nákladů na dopravní a technickou infrastrukturu 

-  výrobní činnost je přípustná v plochách bydlení a smíšených obytných, což  vlastníkům RD 

umožňuje provozovat neobtěžující výrobu a výrobní služby v rámci vlastních ploch bydlení a 

zajištěním výrobních služeb dává předpoklad pro zvýšení vybavenosti obce  

Rekreace 

-  vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace zlepší možnosti pro krátkodobou rekreaci obyvatel 

obce, což může být ekonomickým přínosem pro území obce 

-  omezení rozvoje ploch pro individuální rekreaci lze chápat jako prevenci před zhoršováním 

životního prostředí, což sebou individuální rekreace často přináší (devastování okolního 
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prostředí, hromadění odpadků, narušení krajinného rázu nevhodným umístěním nebo 

výstavbou nevhodných objektů apod.) 

- návrh využívání stávajících neobydlených objektů pro individuální rekreaci při preferování 

využití objektu RD k bydlení vychází ze skutečnosti, že pokud nejsou stávající RD využívány 

pro trvalé bydlení, je lépe je využívat alespoň k rekreaci, aby nedocházelo k chátrání objektů 

zhoršování bezpečnosti a estetických hodnot prostředí, přičemž preference bydlení před 

rekreací v trvale neobydlených objektech vychází z potřeby udržitelnosti území (trvale bydlící 

obyvatelé jsou pro obec přínosnější než rekreanti) 

-   pro rekreaci a cestovní ruch využít občanské vybavení viz odst. občanská vybavenost 

Občanská vybavenost 

- využití stávajících objektů v zastavěném území pro doplnění občanské vybavenosti přináší 

výhody ekonomické, z hlediska dostupnosti pro zásobování ze stávající dopravní 

infrastruktury a pro dobrou pěší dostupnost 

- nová občanská vybavenost v rámci návrhových lokalit pro bydlení je výhodná 

z důvodu dostupnosti (např. maloobchodní jednotky, ordinace lékaře, služby apod. ve vlastním 

RD) a přispěje ke zkvalitnění služeb v obci 

Veřejná prostranství, zeleň v zastavěném území 

- dořešit centrální část obce – uspořádání ploch dopravy a zeleně je navrženo proto, aby 

vznikly funkční plochy  

- každé území je nutno řešit komplexně, a to i včetně ploch zeleně, která má význam pro 

krátkodobou rekreaci, plní funkci společenskou, ekologickou – zlepšuje mikroklima v území 

- z hlediska zachování krajinného rázu typického pro obec je důležité řešit návaznost sídla na 

extravilán – vazba zahrad na plochy bydlení, zarámování obce zelení 

Doprava 

- rozšířit síť místních komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch a zlepšit parametry 

stávajících místních komunikací je navrženo proto, aby se zlepšila bezpečnost a dopravní 

situace v obci a byla zajištěna dobrá dostupnost a obslužnost zastavitelných ploch 

- doplnit pěší komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti chodců  

- doplnit chybějící plochy pro parkování z důvodu zkvalitnění života, zvýšení bezpečnosti 

v obci uvolněním komunikací, které jsou místy úzké 

- zlepšit dostupnost cílů je třeba pro rekreaci občanů i návštěvníků území 

- doplnit síť účelové dopravy a tím zlepšit dostupnost pozemků v nezastavěném území obce 

podle projektu komplexních pozemkových úprav 
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Technická infrastruktura 

- řešení technické infrastruktury pro zastavitelné plochy je podmínkou zajištění komfortu a 

eliminace negativních vlivů na životní prostředí (např. odvádění splaškových vod, používání 

ekologických paliv) 

HLAVNÍ ZÁSADY ROZVOJE A OCHRANY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

- ochrana stávajících porostů dřevin ve volné krajině a další zvyšování jejich podílu má 

význam pro zlepšení kvality ZPF, snížení zanášení toků, snížení ohrožení ploch bydlení 

splachy z polí, zlepšení rekreačních možností a zvýšení hodnoty krajinného rázu 

- protierozní opatření mají význam pro zlepšení kvality ZPF, snížení zanášení toků, snížení 

ohrožení ploch bydlení splachy z polí 

- zachování stop původního maloplošného zemědělského hospodaření (meze, remízky) 

v krajině a ochrana jejich vysoké krajinářské hodnoty má význam protierozní, ekologický, 

zlepšení mikroklimatu a zachování krajinného rázu 

- z důvodu ochrany ZPF, ochrany krajinného rázu a z ekonomických důvodů (potřeby 

prodlužování sítí technické infrastruktury) je navrženo vyloučení jakýchkoliv staveb ve volné 

krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce (s výjimkou staveb přípustných a podmíněně 

přípustných) v souladu s § 18 odst. 5 Stavebního zákona (citace uvedena v kapitole 4.6.1. 

Plochy s rozdílným způsobem využití) 

II.3.4. HODNOTY V ÚZEMÍ A NÁVRH JEJICH OCHRANY A ROZVOJE 

Architektonické hodnoty 

NEMOVITÉ PAMÁTKY 

Ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek je zapsáno:  

v Senici na Hané: 

 Kostel sv. Maří Magdalény (na návsi), č.r.ÚSKP: 46532/8-1924 

 Fara (u kostela), č.r.ÚSKP: 50056/9-54 

 Socha sv. Jana Nepomuckého (před vstupem do kostela), č.r.ÚSKP: 46247/8-

2692 

 Socha Ecce Homo (ulice Josefa Vodičky u č.p. 29), r.č.ÚSKP: 20357/8-1928 

 Socha sv. Jiljí (v m.č. Zákostelí před školou u č.p. 70), č.r.ÚSKP: 39006/8-2693 

 Kaple sv. Josefa (u Sokolovny), č.r.ÚSKP: 41995/8-1926 

 Smírčí kříž (u cesty do m.č. Hliníky), č.r.ÚSKP: 16145/8-1927 

 Boží muka – sloupová s reliéfem sv. Isidora (u silnice do Vojnice), č.r.ÚSKP: 

32945/8-1925 

v Odrlicích: 

 Sušárna chmele (v JV části), č.r.ÚSKP: 45405/8-2659 
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 Venkovská usedlost č.p. 6 (na návsi), č.r.ÚSKP: 15895/8-2657 

 Venkovská usedlost č.p. 7 (na návsi), č.r.ÚSKP: 34044/8-2658 

Pro zachování charakteru sídla a zamezení negativních dopadům na krajinný ráz byl stanoven 

ve výrokové části požadavek na charakter zástavby. 

Pro zachování tradičního charakteru zástavby v Senici na Hané, Odrlicích a Cakově – 

s dochovanou typickou řadovou zástavbu pro danou oblast s historicky hodnotnými objekty 

(řadová zástavba s domy s charakteristickým patrem) – byl ve výrokové části stanoven 

požadavek na ochranu charakteru zástavby. 

ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ 

Z hlediska archeologických zájmů je nutno považovat všechna tři řešená katastrální území 

obce za území archeologického zájmu, přičemž vymezené části zastavěného území Senice na 

Hané jsou označeny jako území s archeologickými nálezy – typ I. a v centrálních částech sídel 

Odrlice a Cakov jsou vymezeny plochy území s archeologickými nálezy – typ II. 

Důvodem pro zachování opatrnosti při zásazích do terénu je předpoklad, že by mohlo dojít 

k narušení archeologických nálezů a situací, mohly by být zničeny archeologické památky. 

Urbanistické hodnoty 

URBANISTICKÁ STRUKTURA 

Obec má dochovanou historickou urbanistickou stopu, tvořenou původní zástavbou protáhlé 

obytné návsi s dominantou kostela a fary v Senici na Hané a zachovanou protáhlou návsí 

s cennými objekty v Odrlicích, kde se navíc dochoval objekt sušírny chmele a hodnotná 

zástavba venkovských usedlostí. 

Podmínky pro uchování urbanistických hodnot jsou stanoveny proto, aby se dochovala 

historická struktura obce, která je dokladem historickým, stavitelským a kulturním, i do 

budoucna. 

DOMINANTY 

Při pohybu řešeným územím a jeho okolím zaujmou objekty, soubory nebo krajinné prvky a 

celky, které jsou pohledově exponované nebo jsou dominantami v území, především ty, které 

působí pozitivně nebo naopak negativně. 

V Senici na Hané je významnou dominantou věž kostela sv. Maří Magdalény. V dálkových 

pohledech se uplatňuje rovněž komín závodu PANAV a.s.  

Přírodní hodnoty 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

V západní části řešeného území – katastrálními územími Odrlice a Cakov -  prochází ve směru 

S-J nadregionální biokoridor NRBK K132. Na tomto biokoridoru je v údolí Blaty a na jejích 

svazích nově navrženo regionální biocentrum RBC OK 25 „Údolí Blaty“. 
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Koncepce rozvoje obce byla stanovena tak, aby byly výše uvedené hodnoty chráněny. 

NARUŠENÍ PŘÍRODY A KRAJINY 

V řešeném území se nenacházejí plochy s výrazně narušenou přírodou a krajinou. 

Požadavek na ochranu přírodních hodnot je významný vždy, protože je třeba zachovat a 

chránit přírodní hodnoty nejen z hlediska ochrany přírody a krajiny, ale také jako možnost 

rekreace a relaxace obyvatel obce, což je v intenzivně využívané zemědělské krajině 

neopominutelné. Proto je třeba chránit veškerou zeleň a vodní prvky. 

Krajinný ráz, dominanty v území 

PŘÍRODNÍ DOMINANTY 

Přírodní dominanty se v území nevyskytují. Zajímavou lokalitou je poutní místo Svatá Voda 

(v jižní části k.ú. Cakov) u pramene přítoku říčky Blata, v údolí, v němž končí rovinaté území 

Hané a z něhož se zvedá zvlněná krajina Drahanské vrchoviny.  

KRAJINNÉ DOMINANTY 

Obec leží v rovinatém terénu Hané při říčce Blata, v rozpětí nadmořských výšek zhruba mezi 

250 a 300 m n.m. Jeho západní stranu lemují první kopce Drahanské vrchoviny a terén se 

zvedá do výšky téměř 350 m n.m.  

Nejvyšším bodem v k.ú. Senice na Hané, v jeho západní části, je kopec Bořík s nadmořskou 

výškou 340 m. 

Pro zachování harmonie v území je stanoven požadavek na ochranu pohledově exponovaných 

částí a dominant. V ploché a jen mírně zvlněné krajině, kde jsou současně orientačními body, 

mají vzhledem k minimu výskytu těchto útvarů význam ještě větší. 

II.3.5. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Odůvodnění návrhu 

Návrh byl koncipován tak, aby byly zachovány hodnoty v území (dochované urbanistické 

stopy odrážející historické uspořádání zástavby v území). Výstavbou přeložky silnice II/449 

dojde v k.ú. Senice na Hané k vymístění rušivého vlivu průjezdní komunikace z obytné části a 

ke sjednocení zastavěného území – propojení s místní částí Hliníky. 

V částech Cakov a Odrlice bude stávající urbanistické uspořádání zachováno. Nové plochy 

pro zástavbu navazují na stávající tak, aby došlo k uzavření sídel a doplnění nevyužívaných 

ploch. 

Všechny nové plochy pro bydlení (v návrhových plochách bydlení venkovského charakteru a 

smíšené – obytné) byly vymezeny tak, aby doplnily stávající zástavbu, využily obtížně 

obhospodařované pozemky zemědělské půdy (Cakov - lolality Z41, Z43) a současně aby došlo 

k postupnému vytváření uceleného souboru, i když tří samostatných zastavěných území. 

Požadavek na respektování podmínky zpracování studie tam, kde je tímto ÚP předepsána, je 

stanoven proto, že jen podrobnější dokumentace může řešit problémy, které nelze řešit 
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v územním plánu – nad podrobnějším mapovým podkladem (nejlépe nad mapou vzniklou 

geodetickým zaměřením – polohopisu a výškopisu).  

II.3.6. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Demografický vývoj 

V obci Senice na Hané se od poslední územní změny v roce 1991 počet obyvatel výrazně 

nemění. Nejméně obyvatel měla obec v letech 1991, 1999 a 2009 – 1.795 obyvatel, nejvíce 

v letech 2002 a 2006 – 1.828 obyvatel. Od roku 2009 však zaznamenává mírný nárůst. 

V blízké budoucnosti se pravděpodobně počet obyvatel ještě zvýší, obec má navrženy nové 

plochy pro bydlení a v regionálním měřítku je intenzita bytové výstavby relativně vysoká.  

Obyvatelstvo 

Rok: 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Obyv.: 1795 1802 1810 1825 1810 1814 1796 1784 
 

Rok: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Obyv.: 1795 1809 1813 1828 1827 1824 1821 1828 
 

Rok: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obyv.: 1813 1821 1795 1812 1820 1816 1814 
 

Poznámka: Údaje za rok 1991 – 2011 jsou převzaty z www.czso.cz, údaje z roku 2012 a 2013 

poskytla obec Senice na Hané. 

Průměrný nárůst počtu obyvatel od roku 1991 do roku 2011 je (1820 – 1795) : (2011 – 1991) 

= 25 :  20 = 1,25 obyvatele za rok. 

Stav 

Část obce: Senice na Hané Odrlice Cakov Celkem  

Počet 

obyvatel: 

1354 218 242 1814 

 

S ohledem na předpokládaný vývoj obyvatelstva ČR (Projekce obyvatelstva ČR do roku 2065, 

ČSÚ 2009) lze očekávat, že počet obyvatel se bude celorepublikově zvyšovat přibližně o 

3,15% do roku 2020, resp. o 4,21% do roku 2030 ve srovnání s rokem 2009. Nárůst počtu 

obyvatel nebude v jednotlivých obcích rovnoměrný, ale bude se koncentrovat do měst a obcí, 

které k tomu mají nezbytné územně technické předpoklady. Bude se jednat především o obce 

ležící v rozvojových oblastech a rozvojových osách celostátního významu (Politika územního 

rozvoje ČR) a rozvojových osách nadmístního (krajského) významu. 

Obec Senice na Hané neleží v žádné rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené 

v Politice územního rozvoje ČR. Značná část návrhových loch pro bydlení je převzata ze 

Změny č.2, která byla pořízena v roce 2010. Protože lhůta 5 let neuplynula, návrhové lokality 

z této změny je nutno převzít, v opačném případě by obec trpěla finanční újmou. Míra využití 

http://www.czso.cz/
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zastavitelných ploch ze Změny č. 2 byla dosud poměrně malá, ale výrazný nárůst zájmu o 

jejich využití se projevuje teprve nyní.  

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v blízkosti Litovle a Olomouce a dojížďka za prací do 

těchto měst není pro občany Senice na Hané nijak komplikovaná, zájem o výstavbu z řad 

obyvatel obce roste. Při úvaze potřebného množství ploch – počtu domů, bytů a obyvatel – pro 

vlastní obec (pro 10% z aktuálního počtu obyvatel včetně rezervy). Při zohlednění 

předpokládaného rozvoje průmyslu v obci a z toho vyplývající potřeby nových pracovních sil, 

je možno počítat s nárůstem počtu obyvatel až o dalších cca 5%.  

Na základě analýz a výpočtů lze očekávat, že počet trvale bydlících obyvatel obce vzroste 

v roce 2030 na cca 2090 obyvatel. 

Údaje o současném stavu bytového fondu: 

Stav 

Část obce: Počet domů: Počet bytů 

v RD: 

Počet bytů 

v BD + v OV: 

Počet bytů 

celkem: 

Senice na Hané 437 478 35 + 1 514 

Odrlice 75 89 5 94 

Cakov 98 114 - 114 

Celkem 610 681 41 722 
 

Poznámka: Počet domů a bytů – aktuální údaje poskytnuté obcí Senice na Hané. 

V obci je bydlení převážně v rodinných domech (dále jen RD). V posledním období byla 

realizována nová obytná zástavba (v posledních 6-ti letech v průměru cca 2 RD ročně). 

Z hlediska stavebně technického stavu jsou objekty většinou v dobrém stavu, několik objektů 

v horším stavu. Do budoucna bude nutno počítat s větším počtem nových RD jako náhrady za 

nevyhovující RD.  

Část z navrhovaného počtu domů bude náhradou za nevyhovující RD – pozemky po 

nevyhovujících RD mohou sloužit k výstavbě nových, ale někde jsou šířkové parametry parcel 

pro výstavbu takové, že již nebude stačit jedna stávající parcela pro nový RD, ale k výstavbě 

nového RD bude potřeba využít dvě sousední parcely.  

Další možnosti výstavby se naskýtají v rámci stávajícího zastavěného území – výstavbou RD 

na místě stávajících nevyhovujících RD nebo přestavbou těchto RD – což je žádoucí, aby 

nedocházelo k narušení urbanistické struktury z důvodu likvidace domů v havarijním stavu 

(také z důvodu bezpečnosti, estetického apod.). 

Poznámka: Bydlení přechodné – rekreační je popsáno v kapitole rekreace. 
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II.3.7. PLOCHY BYDLENÍ – PŘEHLED A ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÝCH 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Výpočet potřeby pozemků pro nové rodinné domy do roku 2030: 

Pro stanovení celkové potřeby počtu nových rodinných domů je třeba vzít v úvahu stáří a 

kvalitu stávajícího bytového fondu, velikost censovní domácnosti, předpoklad asanací 

rodinných domů a další aspekty. 

Prognóza bytové výstavby, potřeba bytů a nových stavebních pozemků: 

Prognóza bytové výstavby Vstupní 

hodnoty 

Návrh do 

roku 2030 

Aktuální počet obyvatel 1814  

Předpokládaný počet obyvatel v návrhovém období ÚP 2090  

Přírůstek počtu obyvatel  276 

Počet trvale obydlených bytů 722  

Stávající obložnost bytů 2,5  

Předpokládaná obložnost bytů v roce 2030  2,2 

POTŘEBA BYTŮ:   

pokrytí přírůstku počtu obyvatel (2,5 obyv./byt)  110 

snížení obložnosti na 2,2 obyv./byt – stávající 

obyvatelstvo 

 114 

odpad bytového 

fondu  

z důvodu stavebního stavu 100  

z důvodu urbanistického řešení 0  

celkem bytů  324 

celkem domů (5% dvoubytových)  308 

z toho na dříve zastavěných parcelách (po demolici) 102  

zbývá  206 

+ rezerva 10%  20 

celková potřeba nových stavebních pozemků pro RD  226 

Celkový počet bytů v roce 2030  946 
 

Výhledová potřeba stavebních parcel pro obytnou výstavbu je 226. Potřeby bydlení budou 

provozovány formou rodinných domů venkovského typu. Zájem o výstavbu malých rodinných 

farem se neočekává. 

Nezbytné podmínky pro umožnění výstavby: 

 vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům a vytvoření legislativních a finančních 

(daňových podmínek) pro převod pozemků 

 technická připravenost, zejména zabezpečení dopravní dostupnosti, zabezpečení 

zásobování vodou a elektrickou energii  

Vlastní zastavěná území obce jsou dnes v centrech sídel poměrně souvisle zastavěna, 

s několika prolukami a volnými zainvestovanými pozemky vhodnými pro výstavbu. 

Kompaktnost zástavby vyvolala potřebu hledat pozemky pro novou výstavbu mimo zastavěná 

území. 
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Nově jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení venkovského charakteru Bv a jedna plocha 

pro bydlené smíšené So. 

II.3.7.1. Plochy bydlení venkovského charakteru a II.3.7.2. Plochy smíšené obytné 

Návrh ploch pro výše uvedené typy ploch s rozdílným využitím je odůvodněn společně, 

protože všechny zajišťují funkci bydlení 

Odůvodnění návrhu 

Zlepšováním bytového standardu, kvalitní občanskou vybaveností a podporou pracovních 

příležitostí se obec bude snažit o zlepšení trendu vývoje obyvatel. Vzhledem k prosperujícímu 

průmyslu v obci a prosazujícím se změnám v přístupu obyvatel k otázkám bydlení – zájem o 

zachování rodinných vazeb – výstavbu pro mladé zájemce, kteří mají zájem zůstat v místě, 

kde vyrůstali, lze zvýšení nárůstu obyvatel předpokládat. 

Přitom nově navržených ploch pro bydlení není mnoho, tvoří pouhých 7,43 % všech 

návrhových ploch pro bydlení. Převážná část návrhových ploch je převzata ze Změny ÚP č. 2, 

pořízené v roce 2010. Vzhledem k tomu, že dosud neuplynulo 5 let, je nutno návrhové lokality 

z této změny převzít, v opačném případě by obec trpěla finančními ztrátami. Míra využití 

zastavitelných ploch ze Změny č. 2 byla dosud poměrně malá, ale nárůst zájmu o výstavbu na 

návrhových plochách se výrazně projevuje teprve nyní. 

Při úvaze potřebného množství ploch – počtu domů, bytů a obyvatel pro vlastní obec (pro 10% 

z aktuálního počtu obyvatel včetně rezervy) je potřeba zajistit plochy bydlení pro 184 

obyvatel. Vzhledem k tomu, že se obec nachází v bezprostřední blízkosti Olomouce, je možno 

počítat s nárůstem počtu obyvatel o dalších 5% - bude potřeba zajistit plochy bydlení pro 276 

obyvatel. 

Významným faktorem, který ovlivňuje potřebu ploch pro bydlení je obložnost bytů, která se 

v celé republice trvale snižuje. V případě Senice na Hané, kde je současná skutečná obložnost 

2,5 obyv.l/byt, můžeme v souladu s celorepublikovými trendy uvažovat v návrhovém období 

snížení obložnosti na 2,2 obyv./byt. Při průměrné obložnosti (stávajícího i navrhovaného 

bytového fondu v celém území obce) 2,2 obyv./byt by byla potřeba nových bytů při 

uvažovaném nárůstu obyvatel o 276 cca 946 bytů, z toho nových bytů 324 a celková potřeba 

nových stavebních pozemků pro rodinné domy 226. 
 

Ve stabilizovaných plochách bydlení je několik ploch – proluk vhodných pro výstavbu 

rodinných domů, z nichž některé zbyly z návrhových ploch z ÚPnSÚ Senice na Hané a jeho 

změn. Vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o plochy pro jeden rodinný dům, byly zahrnuty 

do stabilizovaných ploch bydlení. Takových ploch není mnoho a možnost výstavby je závislá 

na majitelích pozemků a jejich ochotě pozemky pro výstavbu uvolnit. 
 

Návrhové plochy pro bydlení jsou rozprostřeny ve všech částech obce a většina návrhových 

ploch navazuje na zastavěná území. S ohledem na kvalitu půd v okolí zastavěného území 

obce, kde převažují půdy I. a II. bonity, je velmi problematické najít takové vhodné plochy, 

které by splňovaly podmínku návaznosti na zastavěné území, byly dobře dopravně dostupné a 

zásobitelné vodou a energiemi a přitom byly na plochách horší kvality půdy.  
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Po konzultaci s DO – odborem životního prostředí, ochranou ZPF KÚ Olomouckého kraje 

byla provedena redukce rozsahu navrhovaných ploch pro bydlení. Navrhovaná plocha Z35 

(k.ú. Odrlice) byla vyloučena jako problematická z důvodu nerespektování urbanistického 

struktury sídla – tradičního uspořádání stávající zástavby podél silnice.  
 

Dále byla vyřazena navrhovaná plocha Z45 (k.ú. Cakov). Jedná se o úzký pozemek mezi st. 

silnicí Cakov - Vilémov a potokem Blata, zasahující do OP toku (o šířce 6m), v němž nelze 

provádět stavbu ani oplocení. Navíc při vybřežení potoka může být pozemek ohrožen vodou. 

Tři plochy v k.ú. Senice na Hané byly po konzultaci zmenšeny.  
 

Zbývající navrhované plochy byly rozděleny do dvou etap, pro něž byly stanoveny podmínky 

– viz výroková část – kap. I.9.4.Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 
 

Etapizace výstavby 

Etapizace byla stanovena vzhledem k potřebě zohlednit možnou dostupnost ploch pro bydlení. 

Do II. etapy byly zařazeny plochy, které bude potřeba pro výstavbu nejprve připravit z důvodu 

nutností přeložek sítí technické infrastruktury apod. Rovněž byla zohledněna potřeba ochrany 

ZPF, aby nedocházelo ke znehodnocování ploch ZPF chaotickou výstavbou.  

Výstavba je navržena tak, aby probíhala v návaznosti na zastavěné území a jednotlivé domy 

byly umisťovány postupně vedle sebe, aby mohla být do doby realizace výstavby na plochách 

II. etapy využíván ZPF ke svému původnímu účelu – rostlinné výrobě. Důvodem je také 

potřeba zajistit dopravní dostupnost a technickou infrastrukturu a její návaznost na stávající 

infrastrukturu a její ekonomické provozování. 

Plochy pro bydlení – I. etapa: 

k.ú. Senice na Hané: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Orient. 

počet RD 

Vhodný 

typ 

zástavby 

 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

technická připravenost 

Z1 Severní 

okraj obce 

2 Izolované 

RD, 

dvojdům 

Plocha je poněkud riziková z důvodu  

blízkosti silnice II/449, zasahuje OP 

koridoru její navrhované přeložky, které 

je nutno respektovat. Nezainvestované 

území. Bude nutno vybudovat 

inženýrské sítě. 
  

Z5 Severní 

část obce 

70 Izolované 

RD, 

dvojdomy, 

řadové 

domy 

Zastavitelná plocha pro bydlení 

v rodinných domech je situována 

v severní části obce a navazuje na 

zastavěné území. Nezainvestované  

území. Nutno vybudovat komunikace  

a inženýrské sítě. 
 

Z13 Východní 

část obce 

4 Izolované 

RD, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné území  

a je dobře dopravně dostupná. Nutnost 

vybudovat inženýrské sítě. V ploše 

nutno respektovat trasu nadzem.vedení 

VN a ochranné pásmo trafostanice. 
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Z14 Východní 

část obce 

2 Izolované 

RD nebo 

dvojdům 

Dostavba proluky je dobře dopravně 

dostupná. Nutnost vybudovat 

inženýrské sítě. 
 

Z15 Východní 

část obce 

2 Izolované 

RD nebo 

dvojdům 

Plocha navazuje na zastavěné území a je 

dobře dopravně dostupná. Nutnost 

vybudovat inženýrské sítě. 
 

Z16 Východní 

část obce 

12 Izolované 

RD, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné území. 

Nutnost vybudovat inženýrské sítě a 

dopravní infrastrukturu pro dostupnost  

a obsluhu plochy. 
 

Z17 Východní 

část obce 

7 Izolované 

RD, 

dvojdomy 

Zastavitelná plocha navazuje na 

zastavěné území. Nutnost vybudovat 

inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu 

pro dostupnost a obsluhu plochy. 
 

Z19  Východní 

část obce 

5 Izolované 

RD, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné území 

obce. Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a dopravní infrastrukturu pro dostupnost 

a obsluhu plochy. Nutnost respektovat 

trasu nadzemního elektrického vedení 

VN a ochranné pásmo trafostanice. 

 

Z 21 Východní 

část obce 

3 Izolované 

RD, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné území 

obce a je poněkud riziková z důvodu 

blízkosti vodního toku.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě a 

dopravní infrastrukturu pro dostupnost a 

obsluhu plochy.  

Nutnost respektovat manipulační 

prostor podél toku a ponechat přístup 

pro údržbu toku, respektovat podmínky 

správce toku pro umístění objektu. 
 

Z23   Jižní část 

obce 

1 Izolovaný 

RD 

Plocha pro bydlení navazuje na 

zastavěné území a je dobře dopravně 

dostupná.  

Nutnost vybudovat inženýr. sítě a 

dopravní infrastrukturu. 
 

Z29 Jihozápadní 

část obce 

8 Izolované 

RD, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné území 

obce.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě a 

dopravní infrastrukturu pro dostupnost a 

obsluhu plochy.  

Nutnost respektovat trasu nadzemního 

elektrického vedení VN a ochranné 

pásmo trafostanice. 
 

Z30 Západní 

část obce 

4 Izolované 

RD, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné území a je 

dobře dopravně dostupná.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě a 

dopravní infrastrukturu pro obsluhu 

plochy. 
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Z31 Západní 

část obce 

1 Izolovaný 

RD 

Plocha navazuje na zastavěné území. 

Nutnost vybudovat inženýrské sítě a 

dopravní infrastrukturu pro obsluhu 

plochy.  

Nutnost respektovat trasu nadzemního 

el.vedení VN. 
 

Z 32 Západní 

část obce 

2 Izolované 

RD nebo 

dvojdům 

Plocha propojuje dvě části zastavěného 

území obce a má dobrou dopravní 

dostupnost.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě. 
 

Z 33 Západní 

část obce 

2 Izolované 

RD nebo 

dvojdům 

Plocha propojuje dvě části zastavěného 

území obce a má dobrou dopravní 

dostupnost.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě. 
 

Z53   Jižní část 

obce 

2 Izolované 

RD nebo 

dvojdům 

Plocha navazuje na zastavěné území a je 

dobře dopravně dostupná.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě a 

dopravní infrastrukturu. 
 

 

k.ú. Odrlice: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Orient. 

počet RD 

Vhodný 

typ 

zástavby 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

 technická připravenost 

Z36 Jižní část 

sídla 

3 Izolované 

RD, 

dvojdomy, 

řadové 

domy 

Plocha navazuje na zastavěné území  

a je dobře dopravně dostupná.  

Územní studie pro plochu byla 

zpracována.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a komunikace. 

 

 

Z37 Jižní část 

sídla 

8 Izolované 

RD, 

dvojdomy, 

řadové 

domy 

Plocha pro bydlení navazuje na 

zastavěné území a je dobře dopravně 

dostupná.  

Územní studie pro plochu  

byla zpracována.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě a 

komunikace. 

 

 

Z38 Jižní část 

sídla 

13 Izolované 

RD, 

dvojdomy, 

řadové 

domy 

Plocha navazuje na zastavěné území a 

je dobře dopravně dostupná.  

Územní studie pro plochu byla 

zpracována.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a komunikace. 
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k.ú. Cakov: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Orient. 

počet RD 

Vhodný 

typ 

zástavby 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

 technická připravenost 

Z43 Severní 

část sídla 

 

 

2 Izolované 

RD nebo, 

dvojdům 

Plocha navazuje na zastavěné území,  

je svažitá a orientována k jihu.  

Nutnost vybudovat potřebnou dopravní 

a technickou vybavenost (místní 

komunikaci a inženýrské sítě). 

 

Z 46 Západní 

část sídla 

1 Izolovaný 

RD 

Plocha pro umístění 1 RD navazuje na 

zastavěné území a má dobrou dopravní 

dostupnost, problematické je její 

umístění v ochranném pásmu lesa.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě. 

Bude nutno respektovat ochranné pásmo 

PUPFL – pro výstavbu zajistit výjimku 

z ochranného pásma PUPFL. 

 

 

Plochy pro bydlení – II. etapa: 

k.ú. Senice na Hané: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Orientační 

počet RD 

Vhodný 

typ 

zástavby 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

 technická připravenost 

Z 12 Východní část 

obce 

6 Izolované 

RD nebo, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné 

území a je dobře dopravně 

dostupná.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě. 

Je nutné respektovat ochranné 

pásmo trafostanice. 

 

Z20    Východní část 

obce 

13 Izolované 

RD nebo, 

dvojdomy 

Plocha pro bydlení navazuje na 

návrhovou plochu Z19, která je 

přímo navázána na zastavěné 

území.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy.  

Nutnost respektovat trasu nadzem. 

elektrického vedení VN. 

 

Z44 Východní část 

obce 

7 Izolované 

RD nebo, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na návrhovou 

plochu Z19, která je přímo 

navázána na zastavěné území. 

Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy. 

Nutnost respektovat trasu 

nadzemního elektr. vedení VN. 
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Z47   Jižní část obce 7 Izolované 

RD nebo, 

dvojdomy 

Plocha navazuje na zastavěné 

území obce.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy. 

Nutnost respektovat ochranné 

pásmo trafostanice. 
 

Z 50 Západní část 

obce 

4 Izolované 

RD nebo, 

dvojdomy 

Plocha propojuje dvě části 

zastavěného území obce.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy. 
 

 

k.ú. Odrlice: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Orientační 

počet RD 

Vhodný 

typ 

zástavby 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

 technická připravenost 

Z 40 Jižní část sídla 27 Izolované 

RD, 

dvojdomy, 

řadové 

domy 

Plocha bydlení navazuje na 

zastavěné území a má dobrou 

dopravní dostupnost.  

Nutnost vybudovat inženýrské sítě 

a dopravní vybavenost pro 

zpřístupnění a obsluhu plochy. 

Nutnost respektovat ochranné 

pásmo trafostanice. 
 

 

k.ú. Cakov: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Orientační 

počet RD 

Vhodný 

typ 

zástavby 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

 technická připravenost 

Z 41  Severní část 

sídla 

8 Izolované 

RD, 

dvojdomy, 

řadové 

domy 

Plocha navazuje na zastavěné 

území. Terén je mírně svažitý a 

plocha je orientována k jihu. 

Nutnost vybudovat potřebnou 

dopravní a technickou vybavenost 

(místní komunikaci a inženýrské 

sítě). 
 

 

Vzhledem k soukromému vlastnictví pozemků v návrhových plochách není jisté, které plochy 

bude možné v I. etapě využít. Proto byly ve výrokové části stanoveny dvě podmínky: 

1. Podmínka využití ploch z II. etapy: v případě, že bude pro výstavbu využito 65% 

ploch I. etapy (uvažováno vždy samostatně za dané katastrální území).  

2. Podmínka možnosti přeřazení ploch z II. etapy do I. etapy: pokud nebude někdo 

z vlastníků ploch zahrnutých do I.etapy ochoten tyto plochy pro výstavbu uvolnit a 

budou reální zájemci o výstavbu na plochách II. etapy, může dojít k přeřazení ploch 
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z II. etapy do I. etapy a náhradou přeřazení ploch z I. etapy do II. etapy, a to na 

základě změny ÚP. 

Poznámka: Další možnosti výstavby se naskýtají v rámci stávajícího zastavěného území – 

výstavbou RD na místě stávajících nevyhovujících RD nebo jejich přestavbou. 

          II.3.7.3. Plochy občanského vybavení 

Stav 

Obec Senice na Hané má občanskou vybavenost zabezpečující zásobování a obsluhu obyvatel 

obce i jejich kulturní, sportovní a společenské vyžití. 

Státní správa: Obecní úřad 

Školy: Mateřská škola a Základní škola (1.-9. ročník) - v Senici na Hané 

Zdravotnictví: ordinace praktického lékaře, ordinace lékaře pro děti a dorost, ordinace 

specialistů (zubař, rehabilitace, gynekolog), lékárna - v Senici na Hané 

Sociální služby: sociální byty pro seniory – 8 b.j. - v Senici na Hané 

Sportoviště: fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, tělocvična v ZŠ - v Senici na Hané 

Kultura: veřejná knihovna a klubovny spolků 3x (SDH – Senice, Odrlice, Cakov), TJ SOKOL, 

Klub seniorů, Český svaz chovatelů), výletiště, kulturní sál a kino v budově OÚ - v Senici na 

Hané 

Další občanská vybavenost: hasičská zbrojnice 3x (Senice, Odrlice, Cakov), hřbitov, pošta, 

hostinec (2x Senice, 1x Cakov, 1x Odrlice), obchod (3x Senice, 1x Odrlice, 1x Cakov), 

veřejné osvětlení, obecní rozhlas, dětské hřiště (Senice, Odrlice, Cakov) 

Občanská vybavenost ve stávajícím rozsahu přibližně odpovídá potřebám obce. Vzhledem 

k soukromému vlastnictví a tržnímu hospodářství nelze určit, kde tento druh vybavenosti 

vznikne, popřípadě zanikne. Proto byla v rámci ÚP zapracována do stabilizovaných ploch 

občanské vybavenosti stávající základní občanská vybavenost. Další občanskou vybavenost 

lze za splnění daných podmínek umístit v návrhových plochách pro bydlení. 

Odůvodnění návrhu 

Stávající občanská vybavenost je většinou dostačující. K zajištění možnosti dodržet ve všech 

částech zastavěného i zastavitelného území docházkovou vzdálenost do základních 

maloobchodních jednotek byla zapracována do stabilizovaných ploch občanské vybavenosti, 

případně do ploch bydlení – stabilizovaných i návrhových, které také za splnění daných 

podmínek umístění občanské vybavenosti připouští. 

Občanská vybavenost pro kulturu a sport je odpovídající potřebám obce. 

V oblasti služeb (holičství, kadeřnictví a další výrobní služby) je vybavenost nižší, je možno ji 

doplnit v soukromých objektech v rámci ploch bydlení. Jsou navrhovány jako přípustné 

(podmíněně přípustné – aby neobtěžovaly svým provozem okolní plochy bydlení nadlimitními 

dopady) v rámci obytných ploch, ploch občanské vybavenosti, případně v plochách výrobních 

– a to v plochách stabilizovaných i návrhových. 
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V rámci ploch veřejných prostranství jsou přípustná dětská hřiště. 

 

            II.3.7.4.  Plochy výroby a skladování 

Stav 

V obci je velký výrobní areál firmy PANAV, a.s. Senice na Hané. Je to jeden z největších 

výrobců přívěsů a návěsů ve Střední a Východní Evropě a zaměstnává více než 200 lidí. Areál 

je zařazen jako stabilizovaná výrobní plocha. Vzhledem k ekonomické prosperitě firmy a 

jejím perspektivám do budoucna je v sousedství stávajícího výrobního areálu navržena plocha 

pro výrobu a sklady Z9 pro možné rozšíření firmy. Na tuto plochu navazuje další menší 

návrhová plocha pro výrobu a sklady Z6 pro dalšího možného investora a plochy rezerv R1 a 

R2. 

Další průmyslovou firmou je FONAP Litovel, s.r.o., která sídlí v jižní části obce. Její areál je 

zařazen jako plocha výrobní.   

V obci jsou tři areály zemědělské výroby (v Senici na Hané, v Odrlicích a v Cakově), které 

jsou dnes z části využívány k jiné činnosti. Největší areál zemědělské výroby je 

v jihovýchodní části zastavěného území Senice na Hané. Vzhledem k tomu, že jeho část je 

využívána pro nezemědělskou výrobu, byla tato část plochy zařazena jako plocha výroby a 

skladování. 

Zemědělská půda na správním území obce Senice na Hané je využívána pro rostlinnou 

produkci. 

Odůvodnění návrhu 

V ÚP jsou navrženy plochy pro výrobu a skladování Z9 a Z6, v návaznosti na stávající 

výrobní areál v Senici na Hané, mimo obytné území obce. Vzhledem k prosperitě podniku lze 

předpokládat, že budou návrhové plochy využity. Obě návrhové plochy byly součástí Změny 

ÚP č. 2 pořízené v roce 2010. Protože lhůta 5 let ještě neuplynula, bylo nutno návrhové plochy 

z této změny převzít, aby obec netrpěla finančními ztrátami. 

Na návrhové plochy Z6 a Z9 navazují plochy rezerv R1 a R2. V případě požadavku na 

překlopení těchto ploch rezerv do návrhu vznikne spolu s navazujícími plochami Z6 a Z9 

plocha nadmístního významu (nad 10 ha), což si vyžádá zásah do ZÚR OK. 

Plocha pro průmyslovou výrobu a sklady – I. etapa: 

k.ú. Senice na Hané: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Vhodný typ 

zástavby 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

 technická připravenost 

Z 9 Severovýchodní 

okraj obce 

Objekty pro 

průmyslovou 

výrobu a sklady 

Plocha navazuje na stávající prosperující 

výrobní areál mimo obytné území obce. 

Nezainvestované území. Nutno 

vybudovat komunikace a inženýrské 

sítě. 
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Plocha pro průmyslovou výrobu a sklady – II. etapa: 

k.ú. Senice na Hané: 

Označ. 

plochy 

Umístění 

lokality 

Vhodný typ 

zástavby 

Odůvodněn, hodnocení lokality, 

 technická připravenost 

Z 6 Severovýchodní 

okraj obce 

Objekty pro 

průmyslovou 

výrobu a sklady 

Plocha leží mimo zastavěné území obce 

a navazuje na návrhovou plochu pro 

výrobu a skladování Z9 (1. Etapa 

výstavby).  Nezainvestované území.  

Nutno vybudovat komunikace a 

inženýrské sítě. 
 

 

Uvedené návrhy byly do ÚP zařazeny z důvodu umožnit rozšíření výroby prosperujícím 

podnikům, což může být ekonomicky velmi významné a zvýšit zaměstnanost v obci. 

Pro výrobní a řemeslnou činnost, která neobtěžuje bydlení, nebyly samostatné plochy 

navrhovány, protože je možno je provozovat v rámci stávajících, případně návrhových ploch 

bydlení nebo smíšených obytných, občanské vybavenosti, popřípadě ploch výrobních. 

            II.3.7.5. Plochy rekreace 

Stav 

Rekreace tvoří jednu z funkčních složek řešeného území. Obyvatelé obce mohou využívat 

k rekreaci svoje pozemky u RD. Pro krátkodobou rekreaci slouží přírodní území v okolí obce. 

K rekreaci slouží i několik objektů nevyčleněných z bytového fondu. 

Pro hromadnou rekreaci dětí slouží dětský tábor v bývalé škole v Cakově. 

Vzhledem k terénní konfiguraci jsou v území dobré podmínky pro turistiku a cykloturistiku. 

Návštěvníci mohou navštívit zajímavá místa v okolí. 

Sportovně rekreační zázemí – výletiště pro setkávání obyvatel se nachází v západní části 

katastrálního území Senice na Hané. 

Odůvodnění návrhu 

Pro individuální rekreaci nebyly plochy navrhovány. Ve všech třech zastavěných částech obce 

je několik objektů nevyužívaných k trvalému bydlení, které je možno využít pro rekreaci. 

Pro hromadnou rekreaci nebyly plochy navrhovány, protože v území nejsou atraktivity, které 

by vytvářely předpoklady pro jejich zřízení. 

Pro krátkodobou rekreaci budou sloužit také další plochy veřejných prostranství. 

Pro rozšíření stávající sítě cyklotras budou využity některé stávající a navržené účelové 

komunikace. Popsáno v kapitole 4.4.1.Doprava. 

Uvedené návrhy byly zařazeny do ÚP z důvodu zlepšení rekreačních podmínek pro občany a 

návštěvníky. Současně mohou být pro obec přínosné z ekonomického hlediska. 
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            II.3.7.6. Plochy veřejných prostranství 

Stav 

Plochy veřejných prostranství zahrnují pěší komunikace, účelové komunikace pro obsluhu 

ploch, zeleň, hřiště, cyklostezky a cyklotrasy.  

Odůvodnění návrhu 

Navržená plocha - veřejné prostranství Z3 slouží jako místní komunikace pro obsluhu a 

dostupnost návrhové plochy bydlení Z5. Navržená plocha Z18 pro místní komunikaci pro 

dostupnost a obsluhu návrhových ploch bydlení Z16, Z17, Z19, Z20 a Z44. Navržená plocha 

pro místní komunikaci Z22 pro obsluhu návrhové plochy bydlení Z47. Návrhová plocha Z25 

pro místní komunikaci k zajištění dostupnosti ČOV v Senici na Hané. Navržená plocha Z28 

pro místní komunikaci pro obsluhu a dostupnost návrhové plochy bydlení Z29. Navržená 

plocha Z48 pro místní komunikaci pro obsluhu a dostupnost návrhové plochy bydlení Z5 a 

navržená plocha Z52 pro místní komunikaci pro zajištění lepší dostupnosti nádraží v Senici na 

Hané. Navržená plocha Z39 pro místní komunikaci pro obsluhu a dostupnost návrhových 

ploch bydlení Z36, Z37 a Z38 a navržená plocha pro Z49 místní komunikaci pro obsluhu a 

dostupnost návrhových ploch bydlení Z37, Z38 a Z40, Z49 v Odrlicích. Navržená plocha Z42 

pro místní komunikaci pro dostupnost a obsluhu návrhových ploch bydlení Z41 a Z43 

v Cakově. 

Navržené plochy veřejných prostranství s funkcí místních komunikací budou zajišťovat 

dostupnost a obslužnost návrhových ploch bydlení ve všech třech částech obce. Pro zvýšení 

kultury prostředí budou návrhové plochy doplněny zelení. 

II.3.7.7. Plochy sídelní zeleně 

Stav 

Zeleň tvoří v zastavěném území významný prvek. RD mají většinou dostatečně velké zahrady, 

horší je situace u zeleně veřejné, a to v centrálním prostoru a v ulicích. Jedná se většinou o 

travnaté plochy se skupinami stromů a keřů na návsi a malé plošky podél komunikací. 

Odůvodnění návrhu 

Navržená plocha veřejné sídelní zeleně Z2 navazuje na plochu občanské vybavenosti - 

Základní školu v Senici na Hané a bude dotvářet kulturní prostředí před budovou školy. 

Navržená plocha veřejné sídelní zeleně Z24 v části Senice na Hané bude kultivovat prostor 

mezi železniční tratí, čistírnou odpadních vod, zemědělským areálem a plochou bydlení a 

vytvoří předpoklad pro bezpečnost chodců, ale i odpovídající přístupový prostor pro 

navazující část zástavby – estetické zlepšení prostředí.  

Navržené plochy sadů a zahrad Nz1, Nz2, Nz3, Nz4, Nz5 v Senici na Hané,  Nz6 v Odrlicích 

a Nz7 v Cakově vhodně doplní zastavěná území zelení. Výsledkem bude estetické zlepšení 

území s pozitivním dopadem na psychiku obyvatel. 
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II.3.8. PLOCHY PŘESTAVBY 

Plochy přestavby nejsou v ÚP navrženy. 

II.3.9. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A DALŠÍ 

REGULACE V ÚZEMÍ 

Odůvodnění hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití 

ploch v jednotlivých typech ploch: 

Vše přípustné je zařazeno u všech typů ploch proto, aby mohla být dobře plněna funkce hlavní 

(včetně všeho, co je pro její zajištění potřeba). 

V případě, že nebylo možno stavby, doplňkové funkce související s funkcí hlavní apod. 

jednoznačně zařadit jako PŘÍPUSTNÉ nebo NEPŘÍPUSTNÉ, protože jejich umístění do 

plochy je podmíněno dalšími skutečnostmi, byly zařazeny jako PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ a 

v následujícím textu budou jednotlivé podmínky u funkcí odůvodněny. 

Poznámka: Plochy (jejich hlavní využití, co je přípustné, nepřípustné, podmíněně přípustné) 

jsou popsány v kapitole I.6.1. v části Výrok. Podmínky specifické pro daný typ plochy jsou 

uvedeny pod konkrétním typem plochy. Ty, které se opakují, jsou uvedeny společně pro více 

ploch s rozdílným způsobem využití – jsou uvedeny za jednotlivými typy ploch v odstavci „U 

všech ploch s rozdílným způsobem využití“. 

PLOCHY BYDLENÍ a SMÍŠENÉ OBYTNÉ jsou vymezeny k zajištění primární funkce 

života člověka. Většina bydlení je zařazena do ploch bydlení venkovského charakteru, což 

odpovídá současnému stavu v území. Důvodem je snaha o zachování tradičního charakteru 

zástavby v obci. V plochách převažuje bydlení, ale je možné zde provozovat i občanskou 

vybavenost, výrobu a služby jako doplňkové k funkci hlavní. Část ploch bydlení je zařazena 

do ploch smíšených obytných, aby bylo možno v rámci těchto ploch realizovat i občanskou 

vybavenost, případně výrobu bez nadlimitních negativních dopadů na bydlení. 

U tohoto typu plochy je občanské vybavení, výroba a služby dáno pouze jako doplňkové 

k funkci hlavní proto, aby byl zachován tradiční charakter zástavby v obci. 

Všechny plochy pro bydlení – podmínka zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech 

odpadních vod - splaškových i dešťových a navrhnout opatření, která budou eliminovat 

negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovají vsak povrchové vody do půdy. U 

návrhových lokalit řešených územní studií je podmínkou, aby nebyly poškozovány podzemní 

a povrchové vody a nebylo ohrožováno území a navazující plochy nadměrným množstvím 

povrchových vod.  

Požadavek zajištění komunikační dostupnosti u všech ploch je dán z důvodu dostupnosti a 

bezpečnosti (sanitka, hasiči apod.) a požadavek na potřebnou technickou infrastrukturu je dán 

z důvodu zajištění potřebného komfortu a eliminaci potenciálních negativních dopadů na 

životní prostředí. 

Podmínkou umístění výroby a skladování a obslužné dopravy pro výrobu a skladování je 

neobtěžování nadlimitními dopady na plochy s vyššími hygienickými nároky, tzn. na plochy 

bydlení, rekreace a některé druhy občanské vybavenosti (školy, zdravotní středisko apod.). 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezeny, aby zajišťovaly obsluhu území – 

obyvatel obce, případně návštěvníků území. Jako samostatné plochy byly vymezeny ty, které 

mají veřejný charakter – jsou provozovány jako veřejné (základní škola, mateřská škola 

apod.), kde je předpoklad, že zůstanou zachovány. Důvodem jejich samostatného vymezení je, 

aby byly do budoucna fixovány pro občanskou vybavenost. Ostatní (doplňkové) občanské 

vybavení bylo ponecháno jako součást jiných typů ploch s rozdílným využitím. 

V ploše veřejné infrastruktury je podmínka umístění komerčního zařízení a bydlení dána 

proto, aby byly v maximální možné míře zachovány plochy pro veřejnou infrastrukturu. 

V plochách tělovýchovy a sportovních zařízení jsou kultura, stravování, maloobchod a služby 

zařazeny jako podmíněně přípustné proto, aby byla zachována hlavní funkce, ale současně 

v případě kulturních a dalších akcí bylo možno zajistit občerstvení apod. Požadavek z hlediska 

hygieny je dán z důvodu ochrany zdraví. 

PLOCHY VÝROBY jsou vymezeny, aby zajišťovaly produkci a pracovní místa. Jsou 

vymezeny jako samostatné areály, aby bylo zamezeno případným nadlimitním negativním 

dopadům na bydlení. 

Podmíněnost umístění odpadového hospodářství je dána proto, aby nemělo nadlimitní 

negativní dopady na hlavní funkci a tím ji neomezilo a aby nebylo poškozováno životní 

prostředí. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ jsou vymezeny, aby zabezpečovaly 

komunikační propojení a obslužnost lokalit bydlení, nedostupných z hlavních komunikací, aby 

vytvářely předpoklady pro lepší soudržnost obyvatel a zlepšovaly estetickou stránku prostředí 

obce. 

Podmíněně přípustné umístění kultury je dáno proto, aby nebyl omezován podíl zeleně, která 

plní funkci ekologickou, mikroklimatickou a estetickou.  

Omezení rozsahu zpevněných ploch je dáno z důvodu zajištění zasakování povrchových vod a 

také aby nebyl omezován podíl zeleně (viz výše). 

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ jsou vymezeny, aby plnily funkci ekologickou, 

mikroklimatickou a estetickou.  

Omezení rozsahu zpevněných ploch je dáno z důvodu zajištění zasakování povrchových vod a 

také proto, aby nebyl omezován rozsah ploch zeleně. 

Objekty občanské vybavenosti pro sport jsou v lochách podmíněny proto, aby nedocházelo 

k poškozování majetku (např. při míčových hrách), narušování bezpečnosti na okolních 

komunikacích a nebyli ohroženi ti, kteří sport provozují (např. zaujati hrou mohou vběhnout 

na silnici apod.). 

Vodní plochy jsou podmíněně přípustné, aby nedocházelo k zaplavování území a ke škodám 

na majetku. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY jsou vymezeny, aby zajištovaly obsluhu a 

dostupnost všech typů ploch v území a zajišťovaly dostatečné plochy pro parkování, a tím 

zvyšovaly bezpečnost v území. 
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Podmíněně přípustné je zařazeno proto, aby jiné druhy silniční dopravy neomezovaly hlavní 

dopravní funkci (pouze vzájemně slučitelné např. pěší komunikace podél silnice), aby objekty 

neměly negativní dopady na životní prostředí a nezhoršovaly bezpečnost a aby zeleň 

nesnižovala bezpečnost (při umístění v rozhledovém poli). 

Podmínky pro umisťování dopravních staveb jsou dány proto, aby byly zajištěny dostatečné 

parametry komunikací, aby mohly komunikace plnit odpovídající obslužnou funkci, aby byla 

zajištěna plynulost provozu a bezpečnost všech účastníků silniční i železniční dopravy. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY jsou vymezeny, aby zajistily obsluhu všech 

ploch v území – zásobení vodou, energiemi a likvidaci odpadů. 

Podmíněnost přípustnosti jiného druhu technické infrastruktury je dána proto, aby neměla 

negativní dopady na hlavní využití (neslučitelné je např. umístění ČOV do plochy vodárny), 

podmíněnost přípustnosti zeleně, aby neomezovala nebo nepoškodila svými podzemními 

částmi technické zařízení. Důvodem je také potřeba zajištění bezpečnosti a ochrana životního 

prostředí. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ jsou vymezeny, aby zajišťovaly produkční funkci v krajině.       

U orné půdy je změna kultury podmíněně přípustná, protože se jedná o plochy (s převažující 

ornou půdou), které zahrnují také menší pozemky trvalých travních porostů (TTP), sadů apod. 

Z důvodu protierozní ochrany území bylo nutno stanovit podmíněnost změny kultury z TTP a 

dalších stabilních kultur na ornou půdu. Změna orné na jinou kulturu je možná. 

Podmíněná přípustnost staveb technických opatření, staveb pro rekreaci apod. je stanovena 

proto, aby nebyla zhoršena produkční schopnost zemědělských ploch. 

Podmíněná přípustnost změny kultury je u ploch drobné držby stanovena z důvodu zachování 

ekologické stability území (např. aby nebyly plochy ohrožovány erozí se všemi jejími 

negativními důsledky). 

PLOCHY PŘÍRODNÍ se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu 

přírody a krajiny. 

Plochy přírodní a plochy ÚSES byly uvedeny společně jako jeden typ plochy, protože se 

místy navzájem překrývají.  

Podmíněná přípustnost staveb je stanovena z důvodu zajištění ochrany a zachování celistvosti 

přírodních ploch. 

Jako podmíněně přípustné jsou zařazeny vodní plochy, protože do přírodních ploch lze 

zahrnout pouze některé typy vodních ploch (mokřady, tůně apod.). 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVÉNÉHO ÚZEMÍ – PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

jsou vymezeny, aby byla v krajině zachována krajinná zeleň, která nepodléhá ochraně (není 

součástí chráněných území) a zlepšuje charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny. 

Stavby jsou podmíněně přípustné proto, aby byla v maximální míře zachována krajinná zeleň, 

která představuje nezastupitelné hodnoty v krajině – spoluvytváří krajinný ráz a má 

významnou ekologickou funkci. Zachování celistvosti krajinné zeleně je podmínkou nerušené 

migrace živočichů. 
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ jsou vymezeny, aby byl zachován vodní 

režim v krajině.  

Umisťování dalších staveb a zařízení nad rámec přípustných (sloužících k obsluze vodních 

ploch a vodních toků) je podmíněně přípustné proto, aby byla zajištěna a nenarušována hlavní 

funkce. 

VŠECHNY PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (BEZ ROZLIŠENÍ) 

Plochy v nezastavěném území, u nichž je uváděno, že pro stavby a opatření platí § 18 odstavec 

5 Stavebního zákona, který zní: 

„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 

opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 

přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková 

technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 

centra.“ 

Znamená to, že je možno umístit stavby pro příslušný typ plochy (v souladu s charakterem 

nezastavěného území) – např. na plochách zemědělských stavby pro zemědělství (seníky, 

ohrady pro dobytek,…), na plochách lesních pro lesnickou činnost (posedy, objekty pro lesní 

hospodářskou činnost v hospodářských lesích,…) apod.  

VŠECHNY PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy, u nichž je uvedeno: „…..výroba, občanská vybavenost, za podmínky, že svým 

provozem a dopravní obsluhou nebudou mít nadlimitní negativní vlivy na okolí, na hlavní a 

přípustné využití v ploše,…“ je důvodem zařazení této podmínky, aby byly do plochy 

umisťovány jen takové druhy výroby a občanské vybavenosti, aby nedošlo k překročení limitů 

hluku, emisí apod., tedy které nebudou mít negativní dopady na zdraví apod. U některých 

druhů výroby a občanské vybavenosti mohou být i další dopady a nelze odhadnout všechny 

možné potenciální vlivy (např. vibrace, které by mohly mít negativní dopady na stavby). 

Důvodem zařazení podmínky je ochrana zdraví, staveb apod. 

II.3.10. REGULATIVY V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A NA ZASTAVITELNÝCH 

PLOCHÁCH 

Intenzita využití ploch 

V zastavěném a zastavitelném území lze zastavět max. 30% plochy – zastavěnou plochou je 

plocha všech staveb a zpevněných ploch. Důvodem regulativu je zajistit dostatečnou retenci 

v území a dostatečné plochy pro zahrady a zeleň. 

Podmínky pro zajištění krajinného rázu a hodnot ve volné krajině 

Ochrana krajinného rázu je zajištěna § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ve znění pozdějších předpisů. Jiný způsob zajišťující ochranu přírody a krajiny se na řešené 

území nevztahuje. 
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II.3.11. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 

Plochy a koridory územních rezerv byly stanoveny proto, aby bylo území pro danou funkci 

rezervováno a hájeno. 

II.3.12. PLOCHY A KORIDORY PROVĚŘOVANÉ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Podmínka územní studie (ÚS) byla stanovena tam, kde nelze území zastavět nebo provést 

změnu, aniž by problematika byla řešena podrobněji. ÚS je stanovena tam, kde je nad rámec 

možností řešení v územním plánu, a to z důvodu přílišné podrobnosti nebo nedostatečné 

podrobnosti mapového podkladu. 

II.3.13. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Podmínky pro etapizaci jsou dány proto, aby bylo ekonomicky využíváno nezastavěné území 

a byla chráněna zemědělská půda. 

 

II.4. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

 

II.4.1. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY 

 

II.4.1.1. Širší dopravní vztahy v území - stav 

Silnice 

Katastrálním územím obce prochází silnice: 

II/449       Rýmařov - Litovel - Prostějov 

III/37313  Senice - Slavětín - Bouzov 

III/3732    Senička – Haňovice – Nasobůrky 

III/37314   Senička – Vilémov 

III/44815    Senice na Hané - Těšetice  

III/4491      Senice na Hané – průjezdní 

Silniční síť širšího území, na kterou je obec se svými místními částmi dopravně napojena, je 

stabilizována v historických trasách.  

Celé území je dopravně napojeno silnicí II/449 na rychlostní silnici R35 Liberec – Jičín – 

Hradec Králové – Svitavy - Olomouc – Lipník n. B., která je vedena severně zájmového 

území. 
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Silnice II/449 je silniční tah krajského významu a bude realizován v nové trase mimo 

průjezdní úsek v kategorii S 9,5/90. Územní plán navrhuje držet koridor celkové šířky 130 m.  

Silnice III/44815 je silniční tah lokálního významu, který bude mimo průjezdní úsek 

upravován v kategorii S 6,5/60, silnice III/37313 je silničním tahem lokálního významu a bude 

upravován v kategorii S 6,5/80. Silnice III/3732 a III/37314 jsou silnice oblastního významu a 

budou upravovány mimo průjezdní úsek v kategorii S 7,5/80.  

Silnice v katastrálních územích obce jsou v majetku Olomouckého kraje a udržovány Správou 

a údržbou silnic Olomouckého kraje. 

Železniční tratě 

Katastrem obce Senice na Hané prochází celostátní jednokolejná železniční trať č. 273 

Červenka – Prostějov a zpět, která je územně stabilizována a je provozována motorovou 

trakcí. 

Na trať č. 273 je ve stanici Senice na Hané navázána trať č. 275 Olomouc – Senice na Hané a 

zpět. Ta je usnesením vlády převedena mezi tratě regionální, těleso tratě je stabilizováno jako 

jednokolejná trať, provozována je motorovou trakcí; slouží osobní přepravě.  

Trať č. 273 je v Července navázána na celostátní dvoukolejnou elektrifikovanou železniční 

trať (Praha) – Česká Třebová – Přerov – Bohumín, která byla rekonstruována jako II. 

železniční koridor. 

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Stávající dopravní skelet jak silniční, tak železniční bude v obci zachován, protože zajišťuje 

přiměřenou přímou dopravní obsluhu území.  

Vzhledem k tomu, že silnice II/449, která plní funkci přivaděče na R35 pro přilehlé území 

mezi Prostějovem, až po Litovel a Uničov nemá návrhové prvky pro takto dopravně zatíženou 

silnici a prochází zastavěnými částmi obcí, kde jsou v průjezdních úsecích dopravní závady, 

byla do Zásad územního rozvoje a Územně analytických podkladů zakomponována nová 

trasa, která je vedena v obcích jako jejich obchvat. Tuto trasu jsme převzali do návrhu 

územního plánu s označením D16. V katastru obce navrhujeme šířku navrženého koridoru 100 

m, tj. 50 m na každou stranu od pomyslné osy nové trasy tak, aby nedošlo k negativnímu 

dopadu na zastavěnou část obce Senice a nebyl omezen její rozvoj. 

II.4.1.2. Silnice 

Silnice II/449 Rýmařov - Litovel – Prostějov bude v průjezdním úseku upravována ve funkční 

skupině B a typu MO2 10/8/50. Přilehlé veřejné prostranství bude sloužit pro umístění 

chodníků pro pěší, parkoviště, zastávkové zálivy a vjezdy do jednotlivých objektů.  

Silnice III. třídy budou v průjezdném úseku upravovány do funkční skupiny C a typu MO2 

8/7/50.Přilehlé veřejné prostranství bude rovněž sloužit pro umístění chodníků pro pěší, 

parkoviště, zastávkové zálivy a vjezdy do jednotlivých objektů.  



44 

 

Pro úpravy silnic do předepsané funkční skupiny a typu a odstraňování dopravních závad 

budou sloužit přilehlé plochy veřejných prostranství. Funkční skupiny odpovídají určenému 

významu silnice dle ZÚR Olomouckého kraje. 

II.4.1.3. Místní komunikace 

Navržené plochy pro obytnou výstavbu a plochy pro výrobu budou dopravně obslouženy 

místními komunikacemi, které budou řešeny zastavovacími studiemi navržených ploch Z 5, 

Z16, Z17, Z 40, Z 43. Budou to komunikace ve funkční skupině C – obslužné a D 1 – se 

smíšeným provozem a v typu tak, aby vyhověly na provoz aut záchranných sborů a pro odvoz 

komunálního odpadu. 

Pro navržené plochy obytné výstavby a výroby v Senici jsou navrženy místní komunikace na 

plochách veřejných prostranství Z 18 a Z 51, a to ve funkční skupině C a typu min. MO2 -

/5,5/30. 

V Odrlicích je na ploše veřejného prostranství Z 39 navržena místní komunikace ve funkční 

skupině C a typu min. MO2 -/5,5/30. 

V Senici na Hané na ploše veřejného prostranství Z 52 (dříve plocha Českých drah) je 

navržena místní komunikace ve funkční skupině C a typu MO2 8/6/30 a autobusová točka pro 

linku hromadné dopravy. 

Nové místní komunikace v plochách veřejných prostranství jsou navrženy z důvodu potřeby 

zajištění obsluhy navržených ploch pro výstavbu, popřípadě z důvodu potřeby odstranění 

dopravní závady, či propojení jednotlivých částí obce. Navrženy jsou dopravní koridory,  které 

odpovídají dle normy ČSN 73 6110 dopravnímu prostoru, do kterého bude vloženo těleso 

místní komunikace, která zajistí veškeré dopravní funkce.  

Stávající dopravní skelet místních komunikací bude zachován vzhledem k tomu, že je 

stabilizován stávající zástavbou a parcelací pozemků. Tato zásada se týká Senice i místních 

částí Odrlice i Cakov. Úprava stávajících komunikací do vhodné funkční skupiny a typu bude 

vyvolána zajištěním obslužnosti a bezpečnosti dopravy a dále zajištěním prostupnosti pro 

záchranné sbory.  

Výše uvedené parametry a šířky koridorů pro všechny nové trasy a úpravy místních 

komunikací vychází z ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací v navržené funkční 

skupině C. 

II.4.1.4. Doprava v klidu 

Parkování krátkodobé 

V současné době jsou v obci Senice na Hané vybudované plochy, které slouží pro krátkodobé 

parkování, a to před objekty vedení zemědělské farmy a před objektem obchodu COOP. U 

kulturního domu je zpevněná plocha pro podélné parkování na místní komunikaci. Dále je 

před obchodem zřízena zpevněná plocha, která slouží rovněž pro krátkodobé parkování 

nakupujících. 



45 

 

Pro krátkodobé parkování slouží v zástavbě vjezdy do usedlostí nebo pozemek komunikace 

přilehlý k vozovce. Tento způsob krátkodobého parkování bude zachován, vzhledem k tomu, 

že komunikace jsou těsně obestavěny a neumožňují jiné řešení. 

Požadavky na parkování jsou řešeny ve výrokové části u jednotlivých typů ploch s rozdílným 

způsobem využití. Parkování v souvislosti s navrhovanou zástavbou bude řešeno pro 

automobilizaci 1:2,5; parkování pro stávající bydlení, výrobu a případné nové objekty 

občanské vybavenosti budou řešeny ve svých areálech a na svých plochách a pozemcích. 

Tato podmínka je dána proto, aby bylo v obci zajištěno dostatečné množství parkovacích míst 

přímo v návrhových plochách a tedy vozidla nebyla odstavována na silnicích a místních 

komunikacích. Tímto opatřením bude zvýšena bezpečnost dopravy v obci.  

Jsou navrženy dopravní plochy pro parkování: 

Z10 u hřbitova, které zajistí pro toto zařízení cca 20 parkovacích míst. 

Z11 na ul. Nádražní u sportovního areálu a hřiště pro děti, cca 50 míst. Sloužit může i pro 

hřbitov 

Z26 na nám. Míru, pro objekt obecního úřadu a kulturního domu cca 15 parkovacích míst 

Z27 na ul. Rudé Armády, před výrobním objektem, cca 6 parkovacích míst. 

Tento návrh parkovacích ploch sníží deficit parkování v místech občanské vybavenosti.  

Garážování, odstavení vozidel 

Požadavek zajištění plochy pro odstavení vozidel je pro jednotlivé plochy s rozdílným 

způsobem využití stanoven ve výrokové části.  

Majitelé navržených obytných staveb musí zajistit dlouhodobé parkování a odstavení vozidel 

na svém pozemku. Pro výrobní areály a podnikatele je nutno řešit odstavení vozidel ve 

vlastním areálu. Dlouhodobé parkování bude navrhováno pro automobilizaci 1:2,5 – důvody 

jsou stejné jako pro krátkodobé parkování, tj. aby vozidla nebyla odstavována na silnicích a 

místních komunikacích, a tím se nezhoršovala bezpečnost provozu.  

II.4.1.5. Účelová doprava 

V katastrech Senice na Hané, Odrlice a Cakov jsou účelové komunikace stabilizovány. 

Důvodem doplnění účelových komunikací je v Senici na Hané možnost vyloučení účelové 

dopravy ze silnice, zejména II/449. 

V Senici na Hané jsou navrženy dopravní koridory Z4, Z7 a Z8, jejichž vybudování obslouží 

navržené výrobní plochy, navíc umožní jejich obsluhu mimo silnice a místní komunikace.  
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Minimální šířka koridorů zahrnutých v plochách pro účelové komunikace – 6,0 m je uvedena 

proto, aby byla zajištěna dostatečně široká komunikace pro bezkolizní vedení zemědělské 

techniky a těžké mechanizace a zajištění dostatečné šířky komunikací pro záchranné sbory.  

V Odrlicích a Cakově byly zpracovány Komplexní pozemkové úpravy a v Senici na Hané  

Jednoduché pozemkové úpravy. Jejich výstupy jsou převzaty do ÚP. 

Z důvodu zajištění bezkolizní prostupnosti krajiny jsou všechny účelové komunikace 

uvažovány jako veřejně přístupné.  

II.4.1.6. Hromadná doprava 

Je zajišťována autobusovou a vlakovou dopravou, které se vzájemně doplňují. Autobusy jsou 

součástí integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 

Autobusová doprava 

Autobusová doprava je dostatečná, zastávky jsou v Senici na Hané z velké části 

rekonstruovány. Jedná se o následující zastávky: 

Senice na Hané – Kulturní dům, Stará pošta, Železniční stanice, Požární zbrojnice, Škola.  

Rekonstrukci dle normy ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky 

vyžadují zastávky Senice na Hané - Požární zbrojnice a Senice na Hané - Železniční stanice. 

Na zastávce Železniční stanice je třeba vybudovat autobusovou točku, nástupiště a čekárnu 

pro cestující.  

Důvodem uvedených rekonstrukcí a dostaveb zastávek je zvýšení bezpečnosti a komfortu 

cestujících. U nádraží, na zastávce Železniční stanice, kde je přestupní místo mezi vlakem a 

autobusem, je nutno vybudovat novou zastávku současně s točkou. 

V Odrlicích a Cakově zastavují autobusy v jízdních pruzích vozovky. Je zde možnost 

dobudovat na veřejných prostranstvích zastávky dle normy a zvýšit tak komfort a bezpečnost 

cestujících. 

Autobusové linky dopraví obyvatele obce a jejich místních částí přímo do Olomouce, Litovle, 

Lutína a Slatinic. Zastávky jsou v obci a jejich místních částech stabilizovány a jejich 

rozmístění vyhoví izochroně 400 m. 

Vlaková doprava 

V obci Senice na Hané je stanice na trati č. 273 Prostějov – Červenka s názvem Senice na 

Hané. Je vybavena pro vnitrostátní odbavení cestujících. 

Dále je pro Senici na Hané zřízena zastávka na trati č. 273 Senice na Hané, zastávka a Odrlice, 

které nejsou obsazeny službami ČD. 

Vlakem se občané dopraví do Litovle, Červenky, Olomouce, Prostějova, Kostelce na Hané. 

Vlaková doprava je doplňkem autobusové dopravy a v kombinaci obou druhů dopravy je 

zajištěna dostatečná četnost dopravních spojů do všech obvyklých cílů.  
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II.4.1.7. Pěší a cyklistická doprava 

Pěší trasy 

Zastavěná část obce 

Je navržena dostavba pěší trasy vedoucí pozemkem Mateřské školy v Senici na Hané, která 

zajistí prostupnost do návrhových ploch Z16, Z19, Z20 a Z44.  

Vybudování chodníků dle konkrétní potřeby obce a jejích obyvatel je přípustné na stávajících i 

navržených veřejných prostranstvích. 

Šířka koridoru pro pěší komunikace nebyla ve výrokové části stanovena z důvodu, že šířka 

veřejného prostranství podél komunikací je proměnlivá. Navržené komunikace pro pěší se 

projektují dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

Nezastavěné území  

Obcí je vedena žlutá turistická trasa Luká – Cakov – Senice na Hané. Je vedena od železniční 

stanice a připojuje obec na síť cyklotras.  

Obec není turistickým cílem, ale poskytuje turistické služby. Značená trasa slouží obyvatelům 

jako vycházková. Další značení není nutné. 

Cyklotrasy  

V současné době není obcí Senice na Hané vedena žádná cyklotrasa. Nejbližší trasa vede 

západně obce - cyklotrasa č. 6033 v trase Nové Zámky – Chudobín – Cholina – Náměšť na 

Hané – Pěnčín. 

V Náměšti na Hané se č. 6033 připojuje na cyklotrasu č. 6025 Javoříčko – Ješov – Loučka – 

Cakov – Náměšť na Hané – Těšetice – Topolany – Olomouc.  

Tyto cyklotrasy jsou navázány na cykloturistický systém Litovelského Pomoraví, 

Javoříčských jeskyní, Velkého Kosíře, lázní Slatinice, Mladečských jeskyní, Bouzova.  

Na tento cykloturistický systém se Senice na Hané naváže prostřednictvím žluté turistické 

značky. Další doznačování není nutné, Senice je výchozí obcí z vlakové stanice, kde zastavují 

cyklovlaky.  

II.4.1.8. Dopravní zařízení 

Při silnici II/449 je při MÚK s R 35 situována čerpací stanice pohonných hmot (cca 5 km) a 

dále v Drahanovicích (cca 5 km). Ostatní komplexní služby pro motoristy jsou nejblíže v 

Prostějově, Litovli a Olomouci. Územní plán žádná dopravní zařízení nenavrhuje, je však 

možno takové zařízení umístit do navržených ploch výroby. Současný stav je stabilizován a 

vyhovuje. 
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II.4.1.9. Ochranná pásma dopravy 

Silnice 

Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnice II. a 

III. třídy 15 m od osy vozovky silnice, a to mimo průjezdní úsek obcí.  

Paprsky rozhledových polí křižovatek jsou vykresleny v zastavěném a zastavitelném území 

obce na silnici pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od středu křižovatky a na místních 

komunikacích pro rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od středu křižovatky. 

Mimo zastavěné a zastavitelné území obce je rozhledové pole křižovatky na silnici hlavní 

vymezeno paprskem 100 m od středu křižovatky a na silnici vedlejší 50 m od středu 

křižovatky.  

Ochranné pásmo silnic vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů a rozhledová pole křižovatek z normy ČSN 73 

6110 Projektování místních komunikací. 

Železnice 

Ochranné pásmo dráhy je stanoveno 60 m od osy krajní koleje nebo 30 m od hranice 

železničního pozemku s ohledem na to, že vlakové soupravy projíždí územím rychlostí 

maximálně 60 km/hod.  

Ochranné pásmo dráhy vyplývá ze zákona Sb. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

II.4.1.10. Negativní účinky hluku z dopravy 

Silnice 

Na silnici II/449 v katastrálním území obce Senice na Hané byla měřena intenzita dopravy na 

stanovišti 7 – 1790, a to naposled v roce 2010. V předcházejících termínech, t.j. v letech 2005 

a 2000 bylo rovněž provedeno sčítání, intenzita dopravy vykazuje mírný vzestup.  

Místo sčítání je severně obce Senice, výsledky platí pro celé katastrální území obce, tj. mezi 

MÚK s R35 až po vyústění silnice III/37313 v Seničce. 

Od roku 2000 do roku 2005 je vzestup intenzity o cca 18% a od roku 2005 do roku 2010 je 

vzestup intenzity pouze o 4,5%.  

Intenzita dopravy vozidel/24hodin – rok 2010 

Silnice + číslo 

sčítání 

rok vozidel/24hod. Úsek sčítání 

II/449 + 7-1790 2000 1974 severně Senice na Hané 

d.t.t.o. 2005 2405 d.t.t.o. 
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d.t.t.o. 2010 2518 od MÚK s R35 po křiž. s III/37313 

v Seničce  

K menšímu nárůstu intenzity dopravy zřejmě došlo v důsledku ekonomického útlumu 

v zemědělství a celkově v hospodářství v tomto území.  

Výpočet hluku pro rok 2010 -  II/449 stanoviště 7 – 1790  

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2010 

INA24 IOA24 IM24 I24 

467 1963 68 2518 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2010 

noc 

      IOAn      INAn nnNa = In/8 nnOA = In/8    PNA %      v km/hod 

     253        50         6         32      18,5 45 

den 

     IOAd      INAd   ndNa=In/16  ndOA = In/16    PNA %     v km/hod 

    1710      417        26        107       18,5 45 

Faktory F 2010 

F1       F2      F3 

den noc        1       1 

 I OAd voz/hod  I NAd voz/hod   I OAn voz/hod   I NAn voz/hod   

        107         26          32 6   

L x v zastavěné části katastru obce pro rok 2010  

Lx dB(A) - den Lx dB(A) - noc 

Y U Y U 

58,02 1 51,97 1 

50 9,02 40 12,97 
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50+4,6 13,62 40+4,6 17,57 

60+4,6 3,62 50+4,6 7,57 

70+4,6 0 60+4,6 2,57 

Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nařízení vlády 272/2011 

LaeQ = 50 B(A) - den LAeQ = 40 B(A) - noc 

Ldvn 

dB(A) 

pásmo v m  Ln dB(A)         pásmo v m 

50 160 40 310 

60   20 50   45 

70    0 60   18 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v zastavěném území obce. Orientační 

hlukové pásmo pro den přesáhne přípustnou hladinu hluku 60dB(A) o cca 3,5 dB(A).V noci 

přesáhne přípustnou hladinu hluku 50 dB(A) o cca 7,5 dB(A). 

To znamená, že navržené plochy pro bydlení č. Z1, Z5, mohou být zasaženy hlukem, a to 

zejména v noci. Přípustné hladiny hluku bude dosaženo ve dne cca 20 m a v noci cca 45 m od 

osy silnice. 

Pokud budou realizovány stavby pro bydlení podél silnice II/449 v době před realizací 

obchvatu, je třeba tuto dostavbu na výše uvedených plochách posoudit v rámci stavebního 

řízení i z hlediska hlukového zatížení, vzhledem k tomu, že jak orientační propočet, tak i přímý 

terénní průzkum ukazují na zvýšenou hlukovou zátěž podél silnice II/449 v průjezdním úseku.  

Výstavba na ploše Z1 může být dotčena hlukem i v případě stavby obchvatu, který se v 

blízkosti této návrhové plochy připojuje ke stávající trase silnice II/449. 

Orientační propočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 

MŽP 2/2005. Je posouzen dle Novely nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací dle přílohy č. 3 Korekce pro stanovení hygienických 

limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru – 

korekce 3) + 10 dB a korekce -10dB pro noční dobu. 

Vzhledem k tomu, že podél silnice II/449 se jedná o dostavbu proluk ve stávající historické 

zástavbě je možno použít i korekce 4) pro případ staré hlukové zátěže a výstavby ojedinělého 

obytného objektu nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby. I v tomto případě je třeba 

respektovat požadavky stavebního úřadu a hygienika. 
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Poznámka: Problematika hlukového zatížení zástavby obce je zařazena do odůvodnění ÚP 

pro informaci a aby bylo možno zjistit, zda navrhované plochy pro bydlení mohou být 

negativně ovlivněny nadlimitně hlukem – tam, kde to nelze vyloučit, je u příslušné návrhové 

plochy uvedena podmínka využití plochy - hodnocení hluku, které je součástí navazujících 

správních řízení. Vše je řešeno z důvodu ochrany zdraví obyvatel. Hluk se dotkne návrhových 

ploch Z1, Z5.  

 

II.4.2. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

II.4.2.1. Zásobování vodou                        

Senice na Hané 

Obec Senice na Hané se nachází jižním směrem od města Litovel, asi 10 km. Středem obce 

protéká řeka Blata. Stávající zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 236-245 m n.m. Obcí  

prochází hranice CHOPAV (Chráněná oblast  přirozené akumulace  povrchových vod) a leží 

v těsné blízkosti ochranného pásma  vodního zdroje druhého stupně vodního zdroje Senice. V 

obci je vybudovaný vodovod, jehož realizace probíhala od roku 1995, v roce 1999 byl uveden 

do provozu. Vodovod je v majetku Vodovodu Pomoraví – svazku obcí, provozovatelem je 

společnost INSTA CZ s.r.o. středisko Olomouc. 
 

Zdrojem vody je prameniště Senice na Hané – jímací území se nachází jihozápadně od obce 

Senice. Je zde vybudováno 6 vrtaných studní o celkové vydatnosti 50 l/s. Voda z tohoto 

prameniště je dobré kvality a nevyžaduje žádnou úpravu (pouze nezbytné hygienické 

zabezpečení). Z čerpací stanice Senice – 65 l/s je výtlačným řadem DN 300 voda čerpána do 

zemního vodojemu Křelov 4 x 5 000 m
3
 (282,90 – 278,05) a přes  ZČS Senice na Hané. Na 

tento přivaděč je napojen přívodní řad PVC DN 150 délky 285 m, na který navazuje rozvodná 

síť v obci.  
 

Z výhledového hlediska se předpokládá, že po dokončení přípojek bude možné napojení 100 

% domácností na rozvod pitné vody a dále se počítá s rozšířením vodovodu pro lokality 

určené k nové zástavbě. 
 

Potřeba vody z bilance  ( zdroj PRVKOL) :  
 

Položka   2000 2015 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 1 056 1 250 

Voda vyrobená celkem VVR tis. m
3
/r 57,6 73,2 

Voda fakturovaná VFC tis. m
3
/r 50,1 63,7 

Voda fakturovaná pro 

obyvatele 

VFD tis. m
3
/r 42,4 54,7 

Spec. potř. fakt. 

obyvatelstva 

Qs,d l/(os.den) 110,0 120,0 

Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 130,0 139,6 

Spec. potř. vody 

vyrobené 

Qs,v l/(os.den) 149,5 160,5 

Prům. denní potřeba Qp m
3
/d 157,9 200,7 

Max. denní potřeba Qd m
3
/d 221,1 280,9 
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ZD Senice i podnik PANAV a.s. mají vlastní zdroje vody – studny. 

 

Tabulková potřeba pitné vody  - stávající stav Senice na Hané 

 

Výpočet vody pro obyvatelstvo  

Podle směrných čísel roční  potřeby vody uvedených ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb., přílohy 12 

(Směrná čísla roční potřeby vody), kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích.  

(pol. 5 .– je-li v bytě výtok, WC a koupelna – sprchový nebo vanový kout, s průtokovým 

ohřívačem nebo elektrickým bojlerem) 

Bytový   fond 

Senice na Hané – stávající počet obyvatel -   1.354 osob 

Stávající počet obyvatel  1.354  x 46 m
3
/rok = 62.284  m

3
/rok (170,64 m

3
/den) 

 

Ostatní – provozovny 

Drobné provozovny (obchod, provozovny, OÚ, atd.) - spotřeba vody zahrnuta v bytovém 

fondu. 

 

Zemědělství, výroba, ostatní 

Zemědělské  středisko, stejně jako průmyslové podniky (PANAV)  využívá jako zdroj vody 

své vlastní zdroje. Spotřeba vody byla brána z PRVK Olomouckého kraje – 9.000 m
3
/rok  

(24,65 m
3
/den). 

Celková spotřeba vody = 62.284 + 9.000 =  71.284  m
3
/rok (195,30 m

3
/den) 

Celková tabulková spotřeba z veřejného vodovodu: 

 

Parametr Jednotka koeficient hodnota 

Počet  obyvatel osob - 1.354 

Průměrná denní spotřeba Q p m
3
/den 1 195,30 

Maximální denní spotřeba Q dmax m
3
/den Q p x 1,5 292,95 

Maximální hodinová spotřeba Q hmax l/s Q dmax x 1,8 6,10 

 

Poznámka: Skutečný odběr vody je nižší než vypočtená tabulková potřeba.  

 

Odrlice 

Sídlo Odrlice se nachází jižně od města Litovel ve vzdálenosti cca 8 km. Rozkládá se podél 

komunikace Senička – Odrlice – Cholina a žel spojení zajišťuje trať Litovel – Senice na Hané. 

Recipientem je  tok Dubčanka (Vojnická stružka ).  
 

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 252-266 m n.m. V sídle Odrlice je 

vybudován veřejný vodovod. Vodovod je v majetku Vodovodu Pomoraví – svazku obcí a 

provozuje jej společnost INSTA CZ s.r.o. středisko Olomouc.  
 

Obyvatelé byli původně zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. Při výstavbě 

plynovodu v obci byl do společné rýhy položen rovněž vodovod, který je zhotoven z trub PVC 

DN 80 – 100. Tento vodovod  byl uveden do provozu nedávno, po dokončení přívodního řadu 

ze Seničky DN 100, dl.780 m. Zdrojem vody je Vodovod Pomoraví.  
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Původní varianta předpokládala napojení rozvodné sítě Odrlic na přívodní řad mezi Holinou a 

vodojemem Náměšť na Hané. Tento řad nebyl nikdy realizován. Voda je do vodojemu 

Náměšť na Hané přivedena páteřním řadem přímo z vodojemu Křelov. Tím byla ztížena 

možnost napojení Odrlic a Dubčan na skupinový vodovod.  

 

Z výše uvedených důvodů bylo provedeno napojení samostatným přiváděcím řadem DN 100 

mezi Seničkou a Odrlicemi. Přiváděcí řad je napojen na stávající rozvodnou vodovodní síť 

obci Senička v nové vodoměrné šachtě a je zakončen v již vybudované šachtě na začátku 

Odrlic. Přiváděcí řad je za šachtou napojen na stávající rozvodnou síť v Odrlicích. Na 

přiváděcí řad do Odrlic bude možné napojit i obec Dubčany.  

 

Zásobování je řešeno v rámci jednoho tlakového pásma. Tlakové pásmo je dáno polohou 

řídícího vodojemu VDJ Senička 2 x 75 m
3
 (306,00 – 303,25). 

 

Potřeba vody z bilance (zdroj PRVKOL):  

 

Položka   2000 2015 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 0 210 

Voda vyrobená celkem VVR tis. m
3
/r 0 11,4 

Voda fakturovaná VFC tis. m
3
/r 0 9,9 

Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis. m
3
/r 0 8,4 

Spec. potř. fakt. obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 0 110,0 

Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 0 128,8 

Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 0 148,1 

Prům. denní potřeba Qp m
3
/d 0 31,1 

Max. denní potřeba Qd m
3
/d 0 46,7 

 

Tabulková potřeba pitné vody  - stávající stav Odrlice 

 

Výpočet vody pro obyvatelstvo  

Podle směrných čísel roční  potřeby vody uvedených ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb., přílohy 12 

(Směrná čísla roční potřeby vody), kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích.  

(pol. 5. – je-li v bytě výtok, WC a koupelna – sprchový nebo vanový kout, s průtokovým 

ohřívačem nebo elektrickým bojlerem) 

 

Bytový   fond 

místní část Odrlice – stávající počet obyvatel -  218 osob 

Stávající počet obyvatel  218  x 46 m
3
/rok = 10.028 m

3
/rok (27,47 m

3
/den) 

 

Ostatní – provozovny 

Drobné provozovny (obchod, provozovny, atd.) - spotřeba vody zahrnuta v bytovém fondu 

 

Zemědělství, výroba, ostatní 

Spotřeba vody byla brána z PRVK Olomouckého kraje – 1.500 m
3
/rok (4,11 m

3
/den) 

Celková spotřeba vody = 10.028 + 1.500 = 11.528  m
3
/rok (31,58 m

3
/den) 
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Celková tabulková spotřeba z veřejného vodovodu: 

Parametr jednotka koeficient hodnota 

Počet obyvatel osob - 218 

Průměrná denní spotřeba Q p m
3
/den 1 31,58 

Maximální denní spotřeba Q dmax m
3
/den Q p x 1,5 47,38 

Maximální hodinová spotřeba Q hmax l/s Q dmax x 1,8 0,99 
             

             Poznámka: Skutečný odběr vody je nižší než vypočtená tabulková potřeba.  

Cakov 

Sídlo Cakov se nachází jižně od města Litovel ve vzdálenosti cca 10 km. Jedná se o rekreační 

sídlo. Rozkládá se podél komunikace Senice na Hané – Cakov – Vilémov a mimo žel. trať. 

Recipientem je řeka Blata. Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 289-308 m 

n.m.  
 

V sídle Cakov je nově vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Vodovodu Pomoraví – 

svazku obcí, a provozuje jej společnost INSTA CZ s.r.o. středisko Olomouc.  
 

Přivaděčem z tvárné litiny DN 300 je voda dopravována z VDJ Křelov přes zrychlovací 

čerpací stanici Senice na Hané do zemního vodojemu Náměšť 2 x 250 m
3
 (290,00 – 286,25). 

Z tohoto VDJ je výtlačným řadem DN 80 délky 730 m voda čerpána do VDJ Nové Dvory 2 x 

75 m
3 

(338,00 – 335,25). Přívodním řadem PVC DN 100 délky 755 m je pak voda dopravena 

do Cakova, kde na něj navazuje rozvodná vodovodní síť PVC  DN 80 – 100. Zásobování je 

řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídícím vodojemem je VDJ Nové Dvory 2 x 75 m
3
.  

 

Údaje o vodovodu 

  

 délka přívodního řadu    2 335 m 

 délka vodovodní sítě    1 915 m 
 

Potřeba vody z bilance (zdroj PRVKOL):  

Položka   2000 2015 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 196 224 

Voda vyrobená celkem VVR tis. m
3
/r 9,9 11,8 

Voda fakturovaná VFC tis. m
3
/r 8,6 10,2 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD tis. m
3
/r 7,9 9,0 

Spec. potř. fakt. obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 110,0 110,0 

Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 120,6 125,2 

Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 138,9 143,9 

Prům. denní potřeba Qp m
3
/d 27,2 32,2 

Max. denní potřeba Qd m
3
/d 40,5 48,4 

 

Tabulková potřeba pitné vody  - stávající stav – místní část Cakov 
 

Výpočet vody pro obyvatelstvo  

Podle směrných čísel roční  potřeby vody uvedených ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb., přílohy 12 

(Směrná čísla roční potřeby vody), kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích.  

(pol. 5. – je-li v bytě výtok, WC a koupelna – sprchový nebo vanový kout, s průtokovým 

ohřívačem nebo elektrickým bojlerem) 
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Bytový   fond 

místní část Cakov  – stávající počet obyvatel – 242 osob 

Stávající počet obyvatel 242 x 46 m
3
/rok = 11.132 m

3
/rok (30,50 m

3
/den) 

 

Ostatní – provozovny 

Drobné provozovny (obchod, provozovny, atd.) - spotřeba vody zahrnuta v bytovém fondu 

 

Zemědělství, výroba, ostatní 

Spotřeba vody byla brána z PRVK Olomouckého kraje – 1.200 m
3
/rok  (3,29 m

3
/den) 

Celková spotřeba vody = 11.132 + 1.200 = 12.332  m
3
/rok (33,79 m

3
/den) 

 

Celková  tabulková spotřeba z veřejného vodovodu: 

Parametr    jednotka      koeficient        hodnota 

Počet  obyvatel osob - 242 

Průměrná denní spotřeba Q p m
3
/den 1 33,79 

Maximální denní spotřeba Q dmax m
3
/den Q p x 1,5 50,68 

Maximální hodinová spotřeba Q hmax l/s Q dmax x 

1,8 

1,06 

 

Poznámka: Skutečný odběr vody je nižší než  vypočtená  tabulková potřeba.  
 

Požadavky na potřebu požární vody (platí pro Senici na Hané, Odrlice, Cakov) 

Platí ustanovení ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Norma platí od června 2003 a 

nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 

(harmonizovaná norma pro hadicové systémy). Vybudovaný vodovod lze využít k odběrům 

vody pro hašení. Hydranty se osazují na vodovodní potrubí, jehož nejmenší jmenovitou 

světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po 

připojení mobilní techniky stanoví tabulka 2 normy. Pro výše uvedený příklad rodinného 

domu nebo nevýrobního objektu je min. dimenze potrubí DN 80, odběr Q = 4 l.s
-1

 pro 

doporučenou rychlost v=0,8 m.s
-1

, odběr  Q=7,5 l.s
-1

 pro doporučenou rychlost v=1,5 m.s
-1

.  

Veřejné studny – průzkumem v terénu bylo zjištěno několik veřejných studní (pumpy), které 

se vzhledem k existenci vodovodu nevyužívají. Jejich využití je problematické i vzhledem 

k jejich technickému stavu, malým odběrům a chybějící ochraně před znečištěním. 
 

Odůvodnění návrhu  
 

Při zpracování územního plánu obce Senice na Hané je dodržena koncepce obsažená v Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Stávající systém zásobení pitnou vodou je 

vyhovující, do budoucna se  předpokládá  pouze rozšíření  vodovodu do nově navržených 

lokalit zástavby. 
 

Byla zhodnocena možnost zásobování vodou a bylo zjištěno, že většinu obytných ploch lze 

napojit na stávající vodovod, případně na jeho prodloužené řady a nové úseky. Některé menší 

plochy budou zásobeny individuálně – z vlastního zdroje nebo delší vodovodní přípojkou. Je 

to dáno větší vzdáleností od vodovodního rozvodu, takže není ekonomické z veřejných financí 

realizovat prodloužení vodovodu k těmto plochám (Z21, Z41, Z43). 
 

Nárůst potřeby pitné vody je orientačně spočten pro dvě etapy, po zastavění ploch v I. etapě se 

bude postupně rozšiřovat zástavba na plochách vymezených v II. etapě. Celkem se uvažuje 
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s nárůstem obyvatel v I. etapě - 465 osob a ve II. výhledové etapě 261 osob. Celkový 

maximální počet nově zásobených obyvatel činí ve výhledovém stavu 726 osob.  
 

Pozn. k nárůstu odběru vody nedojde současně, jedná se o výhledový stav, jelikož i výstavba 

bude probíhat postupně. Rozvoj obcí bude třeba konzultovat s provozovatelem vodovodu   

s ohledem na  dostatečnou kapacitu vodního zdroje, jelikož je zdroj je využíván i pro další 

obce, je tedy koncepci zásobení vodou posuzovat v širších souvislostech. 

 

Tabulková potřeba pitné vody  - návrhový stav I. etapa 
 

Bytový   fond 

Senice na Hané –  stav 1.354 osob + návrh I. etapa 381 osob =   1.735 osob 

Uvažovaný počet obyvatel  1.735  x 46 m
3
/rok = 79.810  m

3
/rok (218,66 m

3
/den) 

místní část Odrlice – stav 218 osob + návrh I. etapa 72 osob =   290 osob 

Uvažovaný počet obyvatel  290  x 46 m
3
/rok = 13.340  m

3
/rok (36,55 m

3
/den) 

místní část Cakov  – stav 242 osob + návrh I. etapa 9 osob =   251 osob 

Uvažovaný počet obyvatel  251  x 46 m
3
/rok = 11.546  m

3
/rok (31,63 m

3
/den) 

Ostatní – provozovny 

Drobné provozovny (obchod, provozovny atd.) - spotřeba vody zahrnuta v bytovém fondu. 

Zemědělství, výroba, ostatní 

Předpokládá se že  odběr vody z veřejného vodovodu zůstane na stejné úrovni, případný větší 

odběr bude nutno zajistit z vlastních zdrojů investora (plocha Z6, Z9) – odhad celkem 11.700 

m
3
/rok (32,05 m

3
/den). 

Celková spotřeba vody = 104.696 + 11,700 = 116.396  m
3
/rok (318,89 m

3
/den) 

 

Celková tabulková spotřeba z veřejného vodovodu: 

Parametr jednotka koeficient hodnota 

Počet  obyvatel osob - 2.276 

Průměrná denní spotřeba Q p m
3
/den 1 319,27 

Maximální denní spotřeba Q dmax m
3
/den Q p x 1,5 478,91 

Maximální hodinová spotřeba Q hmax l/s Q dmax x 1,8 9,98 

 

Tabulková potřeba pitné vody  - návrhový stav II. etapa 
 

Bytový fond 

Senice na Hané –  stav 1.354 osob +  381 osob (I. etapa) + 111osob (II.etapa)  =   1.846 osob 

Uvažovaný počet obyvatel 1.846 x 46 m
3
/rok = 84.916  m

3
/rok (232,65 m

3
/den) 

místní část Odrlice  –  stav 218 osob +  72 osob (I. etapa) + 81 osob (II.etapa)  =   371 osob 

Uvažovaný počet obyvatel 371 x 46 m
3
/rok = 17.066  m

3
/rok (46,76 m

3
/den) 

místní část Cakov  –  stav 242 osob +  9 osob (I. etapa) + 24 osob (II.etapa)  =   275 osob 

Uvažovaný počet obyvatel 275 x 46 m
3
/rok = 12.650  m

3
/rok (34,66 m

3
/den) 

Ostatní – provozovny 

Drobné provozovny (obchod, provozovny atd.) - spotřeba vody zahrnuta v bytovém fondu 

Zemědělství , výroba, ostatní 

Předpokládá se, že odběr vody z veřejného vodovodu zůstane na stejné úrovni, případný větší 

odběr bude nutno zajistit z vlastních zdrojů investora (plocha Z6, Z9 ) – odhad celkem 11.700 

m
3
/rok  (32,05 m

3
/den). 

 

Celková spotřeba vody = 114.632 + 11.700 = 126.332  m
3
/rok (346,12 m

3
/den). 
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Celková  tabulková spotřeba z veřejného vodovodu: 

Parametr jednotka koeficient hodnota 

Počet obyvatel  osob -          2.492 

Průměrná denní spotřeba Q p m
3
/den 1             319,27 

Maximální denní spotřeba Q dmax m
3
/den Q p x 1,5 478,91 

Maximální hodinová spotřeba Q hmax l/s      Q dmax x 1,8    9,98 

 

Požadavky na potřebu požární vody: 
 

Platí ustanovení ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Norma platí od června 2003 a 

nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 

(harmonizovaná norma pro hadicové systémy). Vybudovaný vodovod lze využít k odběrům 

vody pro hašení. Hydranty se osazují na vodovodní potrubí, jehož nejmenší jmenovitou 

světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po 

připojení mobilní techniky stanoví tabulka 2 normy. Pro výše uvedený příklad rodinného 

domu nebo nevýrobního objektu je min. dimenze potrubí DN 80, odběr Q = 4 l.s
-1

 pro 

doporučenou rychlost v=0,8 m.s
-1

, odběr  Q=7,5 l.s
-1

 pro doporučenou rychlost v=1,5 m.s
-1

. Na 

potrubí je vybudováno celkem 13 ks podzemních hydrantů pro požární účely. Stávající 

vodovod je dle této ČSN vzhledem k profilům potrubí vyhovující pro potřeby požární vody. 

 
II.4.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

Senice na Hané   

Likvidaci odpadních vod v Senici na Hané je možno rozdělit na dvě části, neboť v každé 

probíhala výstavba kanalizace rozdílně. 
 

Kanalizaci levobřežní části obce bylo možno donedávna definovat jako jednotnou 

kanalizační soustavu, která odváděla na stávající ČOV veškeré odpadní vody splaškové a dále 

nestanovený podíl vod dešťových ze střech objektů, komunikací, zpevněných ploch 

v levobřežní části obce. Na kanalizaci jsou vybudovány dva odlehčovací objekty do Blaty 

Výstavba stávajících úseků kanalizace levobřežní části obce byla započata v r. 1930 

(zatrubňování původně dešťových příkopů) a dokončena v roce 1988. Samostatnou stokou je 

napojena část obce u podniku PANAV a vlastní stokou areál podniku PANAV. Stoky 

levobřežní části aglomerace Senice na Hané jsou z trub železobetonových a betonových DN 

300 až DN 1000 mm, kameninových s obetonováním DN 200 až 400 mm a z trub PVC, 

přičemž u části stokové soustavy nelze doložit průkaz vodotěsnosti všech úseků trubních tras. 

Kanalizační řád, zpracovaný v roce 2009, uvádí celkovou délku úseků stok 2.645 m. 
 

V dubnu 2013 byla dokončena výstavba dalších úseků kanalizace, a to v rámci projektu 

„Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Senici na Hané“ (dle PD zprac. v roce 2010  - SMV 

projekt s.r.o., Štolcova 41, Brno). Byly dostavěny úseky kanalizace splaškové, částečně 

dešťové a jednotné, takže na převážné části je provozována kanalizace oddílná, na menší části 

pak kanalizace jednotná. V místech kde byly vybudovány úseky nové splaškové kanalizace, 

bude stávající kanalizace sloužit pouze pro odvádění dešťových vod. 
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Stručný popis doplněné kanalizace na levém břehu: 

 

Splašková kanalizace - řeší separaci splaškových a dešťových vod z převážné části území 

obce. Jsou navrženy stoky „AS“, „A1s“, „A2s“, „A3s“, „Bs“, „Cs“, „C1s“,“C2s“, „C2-1s“, 

„Ds“, „D1s“, „D2s“, „D2-1s“, „D2-2s“, a „D2-2as“, z plastových trub DN 250 a DN 300, 

přípojky – veřejná část je zhotovena z plastového potrubí DN 150 se zakončovacími 

plastovými šachticemi. součástí gravitačních stok jsou čerpací stanice ČS 1 a ČS 2. Odpadní 

vody z obce Senice na Hané a místní částí Odrlice jsou čištěny na rekonstruované ČOV.  

Celková délka nové splaškové kanalizace je 3576 m, gravitačních úseků DN 250 -300 mm a 

39 m výtlaků DN 80 -100. 
 

Dešťová kanalizace nová - doplňuje stávající kanalizaci, která je provozována jako dešťová, 

po přeložení přípojek. Nová i stávající kanalizace je zaústěna do potoka Blata, podmínkou 

bylo přeložení stávajících dešťových přípojek do nových částí systému dešťové kanalizace. 

Jsou zrealizovány stoky: Bd“, respektive její přeložka v areálu ČOV, stoka „Cd“ a stoka „Fd“. 

Stoky jsou zhotoveny z plastových trub DN 300, DN 500, DN 600 a DN 700. Při navrhování 

dimenzí stok bylo uvažováno i s výhledovým napojením nových částí obce, v souladu 

s územním plánem. Součástí dešťové kanalizace je i rekonstrukce stávající čerpací stanice 

splaškových odpadních vod rekonstruované ČOV. Celková délka dešťové kanalizace bude 

954,5 m (DN 300- 54 m, DN 500 -131,10, DN 600 -294,7m, DN 700 - 474,7 m). 
 

Jednotná kanalizace – nová - v jižní části obce v okolí ulice Zahradní je zachována jako 

jednotná s tím, že dolní stoky s nevyhovujícími sklony a kapacitou byly nahrazeny novými 

stokami. Na jednotné kanalizaci je realizována odlehčovací komora OK 1, ředěné splašky jsou 

odváděny do rekonstruované ČOV, dešťové vody do potoka Blata. Stoky jsou z plastových 

trub DN 150 -600, stoka „C“ na níž je osazena odlehčovací komora OK 1 s odlehčovací 

stokou „OS1“, stoky „C2“ a „C3“ přepojují stávající stoky do nových úseků. Kmenovou 

stokou je nová stoka „A“, odvádějící veškeré odpadní vody na ČOV. 
 

Celková délka nové jednotné kanalizace je 1.218 m, z toho DN 150  -12 m, DN 400 – 964,5 

m, a DN 600 – 259,5 m.  
 

Opravená stoka jednotné kanalizace - stávající část stoky „A“ z betonových trub DN 600, 

v ulici Vodní, v úseku mezi náměstím Míru a křižovatkou s ulicí Zahradní, je v délce 320 m 

rekonstruována – upravena pro zajištění její vodotěsnosti. Do tohoto úseku stoky je zaústěn 

nový výtlak splaškových vod VS1 a stávající výtlak splaškových vod ze zástavby obce 

umístěné na pravém břehu potoka. 
 

Kanalizace pravobřežní části aglomerace je definována jako oddílná kanalizační soustava 

odvádějící dešťové vody ze střech objektů, komunikací, zpevněných ploch a zeleně v obci 

dešťovými stokami přímo do Blaty a podstatnou část produkce odpadních vod splaškových 

splaškovými stokami do dvou čerpacích stanic s čerpáním do jednotné kanalizační soustavy - 

stávající stoky „A“ v ulici Vodní, situované na levém břehu potoka Blata. 
 

Splašková kanalizace je rozdělena do dvou kmenových stok, celková délka úseků splaškové 

kanalizace je 2413 m. 
 

Stoka A (do které zaúsťují stoky A1, A1-1, A1-2, A2, A3 a  A4) je zaústěna do čerpací stanice 

ČS 1 poblíž obecního úřadu a ostud přečerpávány do stoky B1 se zaústěním do ČS 2. Celková 

délka těchto úseků je dle Kanalizačního řádu 1354,4 m a je použito potrubí DN 300 PCV. 
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Stoka B (do ní jsou zaústěny úseky B2, B3, B4, B5, B6 a B6-1) je zaústěna do kanalizační 

šachty před čerpací stanicí ČS 2  poblíž  křižovatky ulic Trávník a Vodní. Z této ČE jsou 

odpadní vody čerpány přes potok Blata do pravobřežní stoky A, vedoucí v ulici Vodní směrem 

na ČOV. Celková délka těchto úseků je dle Kanalizačního řádu 1.058,6 m, je použito potrubí 

DN 300 PCV. 
 

Dešťová kanalizace - po vybudování splaškové kanalizace na pravém břehu došlo k oddělení 

splaškových vod od dešťových, které jsou odváděny původní kanalizací do potoka Blaty (přes 

4 výustě). Celková délka dešťových stok je 2.645 m, jsou vybudovány z betonového potrubí 

DN 300 - 1000 a kromě běžných objektů (revizní šachty, dešťové vpusti) je osazen jeden 

dešťový oddělovač. 
 

ČOV Senice na Hané 

V souladu s dostavbou kanalizace v Senici na Hané byla provedena rekonstrukce čistírny 

odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu, která pracuje na principu 

nízkozátěžové dlouhodobé aktivace s nitrifikací, simultánní deninitrifikací a aerobní stabilizací 

kalu. Součástí ČOV je kalové hospodářství sestávající z kalojemu a odstředivky s chemickým 

hospodářstvím. 
 

Parametr ČOV  Ukazatel  

Počet ekvivalentních obyvatel                                                 1552  EO 

Celkové množství balastních vod (15%)                                 34,92 m
3
/d 

Průměrný bezdeštný přítok na ČOV                                      267,72 m
3
/d 

Maximální bezdeštný přítok na ČOV                                     360,82 m
3
/d 

Celkové látkové zatížení                                                          93,12 kg BSK5/d 

Koncentrace znečištění   BSK5/ d                                            347,83 mg/l 

Celkové množství N                                                                 17,07 kg N/d 

Celkové množství P                                                                   17,07 kg P/d 

Celkové množství NL                                                               85,36 kg NL/d 

Celkové množství CHSK                                                       186,24 kg CHSK/d 

 

Množství odpadních vod  - stávající stav Senice na Hané  
 

Splaškové vody 

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních splašků. 

Jejich množství se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 (podle výpočtu potřeby vody 

z předešlé kapitoly):  Q24  =   170,64 m
3
/d  

Znečištění  v  BSK5: 

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den  
 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva: 

 EO g.d
-1 

/ 1 EO kg.d
-1

 t.rok
-1

 

BSK5 1354 60 81,24 29,65 

CHSK 1354 120 162,48 59,30 

Ncelk 1354 11 14,89 5,44 

Pcelk. 1354 2,5 3,39 1,24 
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Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l: 

   81,24 kg : 170,64m
3
 =  476 mg / l 

 

Toto znečištění překročuje přípustné Emisní standarty ukazatelů přípustného znečištění 

odpadních vod podle přílohy Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb.: 
 

Kapacita 

ČOV (EO)            

CHSK Cr         BSK 5        NL N-NH 4
+
    N anor    P celk 

 500 150 -  220 40 - 80 50 - 80 - - - 

500 - 2000 125 – 180 30 - 60 40 - 70 20 - 40 - - 

2001-10000 120 – 170 25 - 50 30 - 60 15 - 30 - 3 - 8 

10-100 000 90 – 130 20 - 40 25 - 50 - 15 - 30 2 - 6 

100 000 75 – 125 15 - 30 20 - 40 - 10 - 20 1 - 3 

 

CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou 

BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů 

NL - nerozpuštěné látky 

N - NH4 - amoniální dusík 

N anor. - anorganický kyslík  

P celk - celkový fosfor 
 

Splaškové odpadní vody jsou likvidovány na ČOV Senice na Hané.  
 

Dešťové vody   

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu: 

    Q = Ki  . F . i                                    -  Plocha povodí  F (55 ha) 

    Q = 0,7. 55. 133                                - Koeficient odtoku Ki - 0,7 

    Q =   5121 l/s = 5,12 m
3
/s                 - Intenzita deště  i (133 l/s/ha) 

Objem vody  5,12  x 60  sec x 15 = 4.608 m
3
 za 15 min.déšť při P = 2 

 

Dešťové vody jsou likvidovány zčásti vsakem, zčásti sváděny do kanalizace a následně do 

potoka Blata. 

 

Odrlice 

V Odrlicích byla vybudována v akci „Z“ dešťová kanalizace, která je zhotovena z betonových 

trub DN 300 - DN 1000. Spádově je navržena ke dvěma samostatným výpustím 

odvodňovacího příkopu Vojnická stružka (Dubčanka). Od této kanalizace se nedochovala 

žádná projektová dokumentace.  
 

V rámci zpracování Kanalizačního řádu v roce 2003 byla v terénu provedena rekognoskace a 

kanalizace zakreslena do situace 1 : 5000. Délky kanalizační sítě jsou tedy orientační a 

upřesnění bude možné až po geodetickém zaměření skutečné stokové sítě. Kanalizace má dvě 

kmenové stoky, které jsou vedeny po obou stranách komunikace, procházející obcí. Celková 

délka dle Kanalizačního řádu je 1.625 m, vlastníkem a správcem je obec Senice na Hané. 

Kanalizace bude i nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod, s ohledem na její stáří a 

technický stav bude nutné počítat s její rekonstrukcí - především revizních šachet a dešťových 

vpustí. 
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V roce 2011 byla zahájena a v dubnu 2013 dokončena výstavba nové splaškové kanalizace 

v rámci projektu „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Senici na Hané“, která zahrnuje i 

likvidaci splaškových vod z Odrlic. PD zpracovala v roce 2010 firma SMV projekt s.r.o., 

Štolcova 41, Brno.  
  

V zastavěné části  byly vybudovány  úseky splaškové kanalizace DN 250 a DN 300 v celkové 

délce 1116 m, s čerpací stanicí ČS 4, které svádí splaškové vody k čerpací stanici ČS 3, 

umístěné na jižním okraji obce za Vojnickou stružkou. Odsud jsou odpadní vody čerpány 

výtlakem DN 100, délky 2107 m do kanalizační sítě obce Senice na Hané (napojení do stoky 

As) a následně čištěny v rekonstruované mechanicko-biologické čistírně Senice na Hané. 
 

Zemědělský areál na obecní kanalizační systém není napojen, dešťové vody jsou vsakovány, 

případně akumulovány, splaškové a další odpadní vody jsou zachycovány v jímkách na 

vyvážení. 
 

Množství odpadních vod  - stávající stav Odrlice  
 

Splaškové vody 

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních splašků. 

Jejich množství se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody 

z předešlé kapitoly).   

                    Q24  =  27,47 m
3
/d  

  Znečištění  v  BSK5  : 

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den  
 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva: 

 

 EO    g.d
-1 

/ 1 EO kg.d
-1

          t.rok
-1

 

BSK5 218   60 13,08 4,77 

CHSK 218 120 26,16 9,55 

Ncelk 218   11 23,98 0,88 

Pcelk. 218  2,5   0,54 0,20 

 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l: 

   13,08 kg : 27,47 m
3
 =  476 mg / l 

 

Toto znečištění rovněž překročuje přípustné Emisní standardy ukazatelů přípustného 

znečištění odpadních vod podle přílohy Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. Splaškové odpadní 

vody jsou likvidovány na ČOV Senice na Hané.  

 

Dešťové vody   

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu: 

    Q = Ki  . F . i                                    -  Plocha povodí  F (22 ha) 

    Q = 0,7. 22. 133                                - Koeficient odtoku Ki - 0,7 

    Q =   2048 l/s = 2,05 m
3
/s                 - Intenzita deště  i (133 l/s/ha) 

Objem vody  2,05  x 60  sec x 15 = 1.845  m
3
 za 15 min.déšť při P = 2 

Dešťové vody jsou likvidovány zčásti vsakem, zčásti sváděny do  dešťové kanalizace a 

následně do potoka Vojnická stružka. 
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Cakov 

V  Cakově je vybudovaná kanalizace, která je provozována jako jednotná a je v majetku a 

správě obce Senice na Hané. Kanalizace byla realizována postupně od 30. do 80. let 20. století 

z betonových trub DN 600 v celkové délce 1 265 m. Zástavbou protéká potok Blata a do něj je 

kanalizace zaústěna 6 výustními objekty. Jedna výust je vyvedena do levostranného přítoku 

Blaty, vedeného jako HOZ. Kanalizace je funkční ale neodpovídá platným ČSN pro odvádění 

splaškových vod. OV jsou po individuálním předčištění odváděny kanalizací do vodoteče. 

Větší část zástavby má jímky na vyvážení.  
 

Od kanalizace se nedochovala žádná projektová dokumentace. V rámci zpracování 

Kanalizačního řádu v roce 2003 byla v terénu provedena rekognoskace a kanalizace 

zakreslena do situace 1 : 5000. Délky kanalizační sítě jsou tedy orientační a jejich upřesnění 

bude možné až po geodetickém zaměření skutečného stokové sítě. 

 

Množství odpadních vod  - stávající stav Cakov  
 

Splaškové vody 

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních splašků. 

Jejich množství se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody 

z předešlé kapitoly.   

                    Q24  =  30,50 m
3
/d  

Znečištění  v  BSK5: 

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den  
 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva: 

 EO g.d
-1 

/ 1 EO      kg.d
-1

        t.rok
-1

 

BSK5 242 60 14,52 5,30 

CHSK 242 120 29,04 10,60 

Ncelk 242 11 26,62 0,97 

Pcelk. 242 2,5 0,61 0,22 

 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l: 

14,52 kg : 30,50 m
3
 =  476 mg / l 

 

Toto znečištění rovněž překročuje přípustné Emisní standardy ukazatelů přípustného 

znečištění odpadních vod podle přílohy Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb.  

 

Dešťové vody   

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu: 

    Q = Ki  . F . i                                    -  Plocha povodí  F (18 ha) 

    Q = 0,7. 18. 133                                - Koeficient odtoku Ki - 0,7 

    Q =   1676  l/s = 1,68 m
3
/s                 - Intenzita deště  i (133 l/s/ha) 

    Objem vody  1,68  x 60  sec x 15 = 1.508  m
3
 za 15 min.déšť při P = 2 

 

Dešťové vody jsou likvidovány zčásti vsakem, zčásti sváděny do kanalizace a následně do 

potoka Blata. 
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Odůvodnění návrhu  

 

Senice na Hané – stávající systém odkanalizování zůstane zachován, splaškové odpadní vody 

budou sváděny úseky splaškové (případně jednotné) kanalizace na ČOV Senice na Hané, do 

úseků dešťové kanalizace budou sváděny přebytečné srážkové vody ze zpevněných ploch a 

vyústěny do potoka Blata. Dojde pouze k rozšíření kanalizace do míst, kde je navržena obytná 

zástavba. Prakticky všechny návrhové plochy pro bydlení lze napojit na systém veřejné 

kanalizace, s výjimkou plochy Z 21, kde je navrženo individuální řešení (z důvodů větší 

vzdálenosti od stokové sítě). 
 

Odrlice - stávající systém oddílné kanalizace zůstane zachován, splaškové odpadní vody 

budou sváděny úseky splaškové kanalizace a čerpány na ČOV Senice na Hané. Do úseků 

dešťové kanalizace budou sváděny přebytečné srážkové vody ze zpevněných ploch a vyústěny 

do potoka Blata. Dojde pouze k rozšíření kanalizace do míst, kde je navržena obytná zástavba. 
 

Cakov -  současný stav je nevyhovují, je navržena nová splašková kanalizace, která bude 

odvádět odpadní vody z domácností na nově navrženou ČOV Cakov. Návrh je řešen 

v projektové dokumentaci pro územní řízení ( zprac. v roce 2008 IDOP spol. s.r.o Olomouc). 

Stávající kanalizace bude zachována a bude provozována jako dešťová. Budou doplněny 

úseky dešťové kanalizace. Návrhové plochy lze zčásti napojit na obecní systém 

odkanalizování, u ploch Z 41 a Z 43 je navržena individuální likvidace odpadních vod 

(z důvodů problematického napojení na stokovou síť). 
 

S rozšířením zástavby dojde i ke zvýšené produkci odpadních vod, ta je stejně jako u odběru 

vody orientačně spočtena pro dvě etapy. Po zastavění ploch v I. etapě se bude postupně 

rozšiřovat zástavba na plochách vymezených ve II. etapě. Celkem se uvažuje s nárůstem 

obyvatel v I. etapě -  465 osob a ve II. výhledové etapě 261 osob. Celkový maximální počet 

nově zásobených obyvatel činí ve výhledovém stavu 726 osob.  
 

Poznámka: K nárůstu produkce odpadních vod nedojde jednorázově. Jedná se o výhledový 

stav, jelikož i výstavba bude probíhat postupně. V následujícím období bude třeba 

vyhodnocovat množství odpadních vod s ohledem na kapacitu ČOV Senice na Hané, kam jsou 

zaústěny i odpadní vody z Odrlic. ČOV v Cakově bude navržena na výhledový stav obyvatel 

pro obě etapy. 

Dešťové vody (platí pro všechny tři místní části obce) budou v co největší míře vsakovány na 

nezpevněných plochách, při větších deštích nebo opakujících se deštích, kdy je půdní profil 

nasycen, by mohlo docházet k hromadění povrchové vody a ohrožování zástavby. Proto 

přebytek dešťových vod bude usměrňován do stávající dešťové kanalizace s následným 

vyústěním do vodního toku a bude nutné dobudovat úseky dešťové kanalizace i k návrhovým 

plochám, kde dosud chybí. 

Produkce odpadních vod – návrh  I. etapa  

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních splašků. 

Jejich množství se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody 

z předešlé kapitoly.  Následující souhrn uvádí produkci odpadních vod, dle nárůstu počtu 

obyvatel, s rozdělením na způsob likvidace – Senice na Hané a Odrlice jsou napojeny na ČOV 

Senice, v Cakově se uvažuje s vybudováním nové ČOV pouze pro Cakov. 
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Produkce odpadních vod – návrh  I. etapa: 

Obec Stav OV I.etapa OV II.etapa OV 

 počet 

osob 

m
3
/d počet 

osob 

m
3
/d počet 

osob 

m
3
/d 

Senice 1.354 170,64 1.735 218,66 1,846 232,65 

Odrlice 218 27,47 290 36,55 371 46,76 

Celkem ČOV Senice 

na Hané 

1.572 198,11 2.025 255.21 2.217 279,41 

       

Cakov - ČOV Cakov 242 30,50 251 31,63 275 34,66 

       

Celkem všechny části 

obce 

1.814 228,61 2.276 286,84 2.492 314,07 

 

Znečištění  v  BSK5  -  ČOV Senice na Hané (Senice na Hané + Odrlice): 

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den, pro občanskou vybavenost je 

uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK5 / l. 
 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva: 

 EO g.d
-1 

/ 1 EO  kg.d
-1

             t.rok
-1

 

BSK5 2025 60 121,50 44,35 

CHSK 2025 120 243,00 88,70 

Ncelk 2025 11 22,28 8,13 

Pcelk. 2025 2,5 5,06 1,85 

 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l: 

121,50 kg : 255,21 m
3
 =  476 mg / l 

 

Znečištění  v  BSK5  -  ČOV Cakov: 

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den, pro občanskou vybavenost je 

uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK5 / l. 
 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva: 

 EO      g.d
-1 

/ 1 EO              kg.d
-1

            t.rok
-1

 

BSK5 251   60 15,06  5,50 

CHSK 251 120 30,12 11,00 

Ncelk 251   11   2,76   1,07 

Pcelk. 251    2,5   0,63   0,23 

 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l: 15,06 kg : 31,63 m
3
 =  476 mg / l 

 

Produkce odpadních vod – návrh  II. etapa  
 

Dojde k nárůstu počtu obyvatel, tedy i produkce odpadních vod a zbytkového znečištění, 

 

Znečištění  v  BSK5  -  ČOV Senice na Hané (Senice na Hané + Odrlice): 

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den 
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Výpočet znečištění OV od obyvatelstva: 

 EO g.d
-1 

/ 1 

EO 

        kg.d
-1

         

t.rok
-1

 

BSK5 2217   60 133,02 48,55 

CHSK 2217 120 266,04 97,10 

Ncelk 2217   11   24,39  8,90 

Pcelk. 2217    2,5     5,54  2,02 

 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l: 

133,02 kg : 279,41 m
3
 =  476 mg / l 

 

Znečištění  v  BSK5  -  ČOV Cakov: 

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den, pro občanskou vybavenost je 

uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK5 / l. 

 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva: 

 EO      g.d
-1 

/ 1 EO             kg.d
-1

            t.rok
-1

 

BSK5 275   60 16,50   6,02 

CHSK 275 120 33,30 12,04 

Ncelk 275   11   3,25   1,10 

Pcelk. 275    2,5   0,69   0,25 

 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l: 16,50 kg : 34,66 m
3
 =  476 mg / l 

 

II.4.2.3. Zásobování elektrickou energií 

Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů 

zpracovaných ÚAP. Tyto byly upřesněny v rámci terénních průzkumů a dalších dostupných 

informačních zdrojů a odpovídají věcnému umístění. 

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí 

úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch. 

II.4.2.3.1 Přenosové soustavy a zdroje 

Západním okrajem k.ú. Odrlice a k.ú. Senice ve směru SZ – JV prochází stávající vedení VVN 

400kV č. 402 Krasíkov - Prosenice.  

Provozovatelem přenosové soustavy je ČEPS a.s.  

V řešeném území obce nejsou vybudovány žádné zdroje elektrické energie nadmístního 

významu. 
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Návrh 

Ve správním území obce nejsou navrhována nová vedení přenosové soustavy, ani nejsou 

nárokovány požadavky na vymezení ploch pro případné umístění alternativních zdrojů (větrné 

elektrárny, FVE apod.). 

II.4.2.3.2 Distribuční soustavy a zdroje 

Provozovatelem distribuční soustavy je ČEZ a.s. 

V řešeném území nejsou vybudovány žádné zdroje elektrické energie dodávající energii do 

distribuční soustavy, ani nejsou nárokovány požadavky na vymezení ploch. 

II.4.2.3.3 Zásobování obce 

Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována 

energiemi dvojcestně a to el. energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování 

nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto 

účely je uvažováno v převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca do 90% – 

zejména pro vaření a ohřev TUV.  

Elektrickým vytápěním je v současné době vybaveno cca do 5% bytového fondu, s jeho 
rozšiřováním se v bilančním období plošně neuvažuje, pouze v individuálních případech vč. 

nové výstavby v rozsahu cca do 10% s ohledem na možnost využití dostatečně kapacitně 

dimenzované plynovodní sítě. 

Řešené správní území obce – Senice na Hané, Odrlice a Cakov je zásobováno elektrickou 

energií z nadzemního venkovního vedení VN 22 kV č. 23. 

Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, 

nepředpokládají se žádné zásadní úpravy. Pouze je výhledově uvažováno dle potřeby 

s úpravou tras vedení VN v navrhovaných lokalitách pro bytovou výstavbu (Bv), u kterých 

současné trasování výrazně omezuje jejich optimální využití pro realizaci výstavby (zejména 

se jedná o návrhové plochy na východním okraji obce Senice – Z13, Z16, Z17, Z19 a Z20) a 

dále v důsledku navrhované rekonstrukce stávající distribuční trafostanice – TR 2 (v prostoru 

u hřbitova). 

Vlastní obec vč. místních částí (MČ) a ostatní odběratelé řešených k.ú. jsou z hlediska 

současných požadavků na dodávku elektrické energie plně zajištěni. 

Předpokládaný potřebný příkon s ohledem na plánovaný rozvoj obce bude zajištěn ze stávající 

distribuční soustavy po její úpravě, modernizaci, rozšíření a výstavbě nových distribučních 

trafostanic, případně odběratelských TR. 

Transformační stanice 22/0,4kV (TS) 

Na řešeném území je v současné době vybudováno celkem 18 transformačních stanic. Z toho 

14 TR je v majetku ČEZ a slouží pro zajištění distribučního odběru – 9 v Senici, 3 v MČ 

Cakov a 2 v MČ Odrlice. Další 4 TR jsou provozovány jako odběratelské a slouží pro potřeby 

jednotlivých odběratelů. Provozované TR jsou převážně venkovní stožárové konstrukce, 

pouze TR 6 – distribuční, TR 11 a TR 13 – odběratelské, jsou zděné konstrukce.  
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Přehled stávajících transformačních stanic 

 

Označení 

TR 

Konstrukční 

provedení 

Max. 

výkon 

(kVA) 

Stávající 

TR (kVA) 

Využití 

(uživatel) 

Poznámka 

 

SENICE 

 

TR 1 

OC3747 

Fe příhr. 250 160 ČEZ 

distr. 

výhledově 

rekonstruovat 

TR 2 

OC3748 

Fe příhr. 400 400 ČEZ 

distr. 

přemístit 

TR 3 

OC 3749 

2. sl. bet. 

BTS 400 

400 250 ČEZ 

distr. 

výhledově 

rekonstruovat 

TR 4 

OC 3750 

2 sl. bet.  

BTS 400 

400 400 ČEZ 

distr. 

 

TR 5 

OC 3751 

Fe příhr. 400 250 ČEZ 

distr. 

 

TR 6 

OC 3752 

ZDK  2 x 630 2 x 400 ČEZ 

distr. 

 

TR 7 

OC 3753 

ocel. 

svařovaná 

400 160 ČEZ 

distr. 

 

TR 8 

OC 3754 

4 sl. bet. 

BTS 400 

400 250 ČEZ 

distr. 

výhledově 

rekonstruovat 

TR 9 

OC 4343 

1. sl. bet. 

1BJ 400 

400 160 ČEZ 

distr. 

 

TR 10 

OC 9668 

Fe příhr. 400 100 cizí  

vodárna 

 

 

TR 11 

OC9685 

ZDK 630 400 cizí 

zem. farma 

 

TR 12 

OC9686 

2,5 sl. bet. 630 400 cizí 

zem. farma 

 

TR 13 

OC 9687 

zděná 2 x 630 2 x 400 cizí 

PANAV 

 

CAKOV 

 

TR 1 

OC 3755 

Fe příhr. 400 250 ČEZ 

distr. 

 

TR 2 

OC 3756 

1 sl. bet 250 160 ČEZ 

distr. 

 

TR 3 

OC 4949 

1 sl. bet. 

1BJ 400 

400 250 ČEZ 

distr. 

 

ODRLICE 

 

TR 1 

OC 4624 

Fe příhr. 400 160 ČEZ 

distr. 

 

TR 2 

OC 3742 

Fe příhr. 400 160 ČEZ 

distr. 

po rekonstrukci 



68 

 

Celková současná přípojná 

hodnota území 

9710 5360 

z toho pro distribuční odběr 

Senice na Hané 4310 2830 

Cakov 1050   660 

Odrlice   800   320 

Ostatní odběratelé – cizí 

TR 10 – 13 Senice 

  

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce 

transformačním výkonem vyhovující i pro návrh – přemístěna bude TR 2 Senice příhradová – 

U hřbitova  – cca o 40 m z plochy Bv Z16 do plochy Ds Z11.  

Rozvodná síť NN 

Distribuční rozvodná síť NN je provedena ve všech částech obce převážně nadzemním 

vedením na betonových sloupech a částečně na síťových nástřešnících vodiči AlFe a 

závěsnými kabely AES. V menší části je realizována podzemním kabelovým vedením – 

hlavně napájecí vývody z distribučních TR a u nové soustředěné zástavby.  

V současné době je vyhovující, její posílení, případně rekonstrukce jsou realizovány podle 

požadavků na zajištění příkonu v jednotlivých částech obcí, případně komplexní rekonstrukce 

podle plánu obnovy. 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je v obci provedeno převážně nadzemním vedením na společných stožárech 

s rozvodnou sítí NN vč. upevnění svítidel. Částečně je v hlavních trasách silnice realizováno 

na samostatných stožárech s podzemním kabelovým vedením a je vyhovující i pro návrhové 

období.  

Poznámka: Pro zakreslení rozvodných sítí VN a trafostanic bylo použito map obsažených 

v předaných ÚAP s grafickými trasami příslušného vedení provozovatele sítí v digitální 

podobě a doplněných vlastním průzkumem zpracovatele ÚP.  

II.4.2.3.4. Navrhované řešení na zásobování obce elektrickou energií 

Bilance elektrického příkonu 

Výchozí údaje:  

Počet obyvatel - současný stav cca 1 814 

Počet obyvatel - výhled vč. I. + II. etapy cca 2 492 

Počet bytů - současný stav 727 

z toho – Senice 519 
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– Cakov 114 

– Odrlice 94  

Předpoklad v návrhu – pro bilanci (I. + II. etapa) 953 

z toho – Senice 683 

– Cakov 125 

– Odrlice 145  

Předpokládaná plynofikace území do 95% kapacity bytového fondu a obč. vybavení – pro 

vytápění do 60% - pro vytápění  

Ostatní druhy vytápění do 45% - el. vytápění do 10%, dřevo, dřevní odpad, obnovitelné 

zdroje, uhlí minimalizovat 

Výhledový rozvoj - drobné podnikatelské aktivity v rozptýlené zástavbě obce, občanská 

vybavenost, výrobní plochy 

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS 

a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, 

tj. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.  

Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že obec je 

zásobována energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá 

v max. míře využití i pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je 

uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na současný stav a 

předpokládané užití elektrické energie - zvyšující se standard v domácnostech (fritézy, grily, 

mikrovlnné trouby, myčky nádobí apod.), které jsou energeticky náročnější 

Bilance potřebného příkonu byla konzultována s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ 

a.s., prac. Přerov a uvažuje s výhledovou hodnotou měrného zatížení na jednu bytovou 

jednotku v RD při elektrickém vytápění do 10% 2,5 kW. Pro nebytový odběr je uvažován 

podíl 0,35 kW/b.j.  

Pro občanskou výstavbu a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle 

předpokládaného rozvoje obce v jednotlivých návrhových lokalitách.  

Pro návrh je kapacitně bilancován nárůst cca 226 b.j. v návrhových plochách I. a II. etapy. 

Ve sféře podnikání jsou navrhovány nové plochy pouze v k.ú. Senice na SV okraji obce 

navazující na areál firmy Panav. Dále je uvažováno se stávajícími výrobními kapacitami 

v jednotlivých areálech firem.  

Aktivity realizované v zastavěném území obce včetně nové bytové a občanské výstavby budou 

zásobovány ze stávajících distribučních TR po jejich případném posílení a z nově navrhované 

zahušťovací trafostanice.  

Předpokládaný příkon území 

1. bytový fond - stávající - 727 b. j.  
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návrh cca - 226 b. j. ( I. + II. etapa) 

celkem 953 b. j. 

z toho – Senice - 683 b.j. x 2,5 kW = 1 708 kW  

– Cakov - 125 b.j. x 2,5 kW = 312 kW  

– Odrlice - 145 b.j. x 2,5 kW = 363 kW  

2. nebytové odběry - OV, komunální sféra, drobné podnikatelské aktivity, služby 

953 b.j. x 0,35 kW = 334 kW 

z toho – Senice - 683 b.j. x 0,35 kW = 239 kW  

– Cakov - 125 b.j. x 0,35 kW = 44 kW  

– Odrlice - 145 b.j. x 0,35 kW = 51 kW  

3. podnikat. aktivity – drobná výroba - napojeno z DTS (odb. odhad-předpokl. rozvoj.) 

– Senice = 100 kW  

– Cakov = 25 kW  

– Odrlice = 40 kW 

celková potřeba obce pro zajištění z DTS 2 882 kW 

z toho: 

– Senice = 2 047 kW  

– Cakov = 381 kW  

– Odrlice = 454 kW  

Potřebný transformační výkon na úrovni TR je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním 

využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území zapotřebí na úrovni 

TS dle návrhu ÚP zajistit cca 3 792 kVA. Z toho : – Senice =2 693 kVA  

– Cakov = 501 kVA – Odrlice = 598 kVA  

4. výrobní sféra a ostatní odběratelé zásobeni z vlastních TR ( TR 10-13 ) - Senice 

a) vychází se ze současného stavu a předpokládaných odběrů 

odborný odhad - současný stav 1 550 kVA  

b) rozvojové záměry – odborný odhad vč. návrhových ploch (Senice Z6, Z9) 1 200 kVA 

celkem stávající výrobní a návrhové plochy 2 750 kVA 
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Celkové maximální zatížení řešeného území obce na úrovni TR dle návrhu ÚP se 

předpokládá cca 6 542 kVA = (3 792 kVA + 2 750 kVA) – z toho Senice 5 443 kVA, 

Cakov 501 kVA, Odrlice 598 kVA. 

Bilancovaný potřebný příkon v návrhu ÚP bude možné plně zajistit ze stávající distribuční 

soustavy po jejím rozšíření, úpravě a vybudování nové zahušťovací distribuční transformační 

stanice, případně vybudováním transformačních stanic ve výrobních plochách – Z6, Z9 

(Senice).  

Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru 

předpokládá nižší. 

Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce 

zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 23. 

Se zásadním rozšířením distribuční sítě VN 22kV se v návrhu neuvažuje. Pouze se jedná o 

vybudování nadzemních a podzemních kabelových přípojek k nově navrhovaným DTS i 

odběratelských TS pro zajištění příkonu v návrhových plochách. Její rozšíření a úpravy budou 

prováděny postupně podle vyvolané potřeby na základě požadavků nové zástavby 

v navržených lokalitách. Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou 

legislativou. V místech, kde současné trasy prochází územím navrhovaným pro novou 

zástavbu, musí být respektováno stávající ochranné pásmo. V případě, že tato vedení budou 

výrazně omezovat optimální využití ploch, je možné požádat provozovatele - ČEZ o udělení 

výjimky ke snížení současného OP ve smyslu Zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zák č. 

314/2009 Sb. vč. navazujících změn a doplňků. případně provést jeho úpravu.  

Návrh na modernizaci distribuční sítě VN a stávajících trafostanic vymezuje koncepční 

uvolnění návrhových ploch s ohledem na perspektivní rozvoj obce, provoz sítě VN vč. 

vymístění nadzemního vedení v zastavěném území. 

Návrhem nových rozvojových ploch pro bydlení v k.ú. Senice dochází ke kolizi s trasováním 

stávajícího vedení VN 22kV na východním a západním okraji obce vč. přípojek ke stávajícím 

transformačním stanicím. U ploch, kde dochází ke kontaktu s ochranným pásmem vedení, 

možno požádat provozovatele o jeho snížení v případě, že technické a provozní podmínky toto 

snížení umožní.  

Při výrazném omezení výstavby v návrhových plochách je nutné provést vymístění vedení vč. 

transformačních stanic a jeho přeložení, případně realizovat nové trasy podzemním kabelovým 

vedením nebo volit výstavbu ve vhodných etapách v jednotlivých lokalitách, aby bylo možné 

kolizní místa odstranit v rámci plánované obnovy sítě VN, nebo rekonstrukcí transformačních 

stanic.  

V dané situaci se jedná o lokality na západním okraji obce – Z 29 vč. výhledové rekonstrukce 

TR 1 a jejího posunutí mimo návrhovou plochu a lokality Z31 a Z50. Na východním okraji se 

jedná o plochy Z12, Z13, Z16 vč umístění stávající TR 2 – U hřbitova, Z 17, Z19 vč. umístění 

TR 3 při vodoteči Blata a Z20, Z44. U těchto lokalit je navrhováno etapové vymístění a úprava 

stávajícího nadzemního vedení v úseku od vodoteče severním směrem vč. přípojek pro TR 2, 

TR 3, TR 6 a částečně pro TR 4.  
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V první etapě úprav sítě VN je navrhováno zrušení přípojky pro stávající TR 2 vč. její náhrady 

a úseku přípojky nadzemním vedením pro kioskovou TR 6. Tyto TR připojit podzemním 

kabelovým vedením s místem napojení smyčkou přes kabelosvody v místě nynějšího odbočení 

přípojky pro TR 2 a současně upravit začátek odbočení přípojky VN pro TR 4 do prostoru nad 

hřbitovem a její napojení provést z přípojky k TR 13 Panav trasovanou severně od plochy 

Z 12 po lomový bod u hřbitova, kde naváže na stávající stav.  

V další etapě navrhujeme zrušení stávající stožárové TR 3vč. nadzemní přípojky, tuto nahradit 

zděným kioskem a na straně VN připojit do smyčky od stávající kioskové TR 6. 

Pro zlepšení plošného pokrytí území transformačním výkonem a s ohledem na velikost 

lokality Z5 – 70 RD je zde navrhována zahušťovací distribuční transformační stanice (TR 14) 

as podzemní kabelovou přípojkou VN. Její umístění bude řešeno v rámci zpracování územní 

studie lokality. Pro výrobní plochy Z6 a Z9 na severovýchodním okraji obce se navrhuje 

vybudování vlastních odběratelských, případně dalších distribučních TR v daných lokalitách. 

Jejich počet a umístění je navrženo orientačně a bude řešeno podle konkrétních požadavků na 

zajištění příkonu a charakter odběru (VO, MO, distribuční, odběratelské), při zpracování 

územní studie území neboť v současné době není znám investor ani podnikatelský záměr a 

není tedy možné objektivně určit požadovaný výkon pro dané plochy. Tento je určen 

odborným odhadem z měrného příkonu na užitnou plochu. 

V místní části Cakov – v minulém období zde byla vybudována nová zahušťovací distribuční 

trafostanice, území je dostatečně po stránce el. energie zajištěno, nové výrobní plochy nejsou 

navrhovány. 

V místní části Odrlice – pro zajištění příkonu pro návrhové období v lokalitě bytové výstavby 

na jižním okraji obce – plocha Z36, Z37, Z38 a Z40 – 51 RD je navrhována po dohodě 

s provozovatelem výstavba nové zahušťovací distribuční trafostanice s podzemní kabelovou 

přípojkou VN. Její umístění je navrženo orientačně, bude řešeno v rámci zpracovávání územní 

studie lokality.  

Pokud jde o vymezení jednotlivých lokalit – bytové, výrobní, pro občanskou výstavbu – jsou 

uvažovány jako kapacitní, tzn., že budou zastavovány i po návrhovém období. Tomuto 

předpokladu bude podřízen i rozvoj a modernizace distribuční soustavy v obci – výstavba 

nových, případně rekonstrukce stávajících DTR vč. příslušných přípojek VN a úprav 

stávajícího vedení VN i případná modernizace distribuční rozvodné sítě NN. Další navrhované 

úpravy sítě VN budou realizovány postupně v aktuálním čase podle požadavků na zajištění 

příkonu pro dané lokality, případně podle plánu obnovy vč. příslušných TR. 

Transformační stanice 22/0,4 kV (TR) 

Navrhované rekonstrukce stávajících trafostanic a výstavba nových 

Stávající TS jsou ve vyhovujícím stavu, v případě potřeby budou vyměněny současné 

transformátory za vyšší výkonové jednotky, postupně, podle vyvolané potřeby na zajištění 

příkonu v daných lokalitách, případně provedena jejich rekonstrukce. 

V důsledku vymístění nadzemního vedení z návrhových ploch a jeho případných úprav budou 

postupně rekonstruovány, případně přemístěny stávající stožárové trafostanice na kioskové do 

výkonu 1 x (2x) 630 kVA a s napojením na podzemní kabelové vedení.  
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TR 1 Senice – OC 3747 - stávající příhradovou výhledově rekonstruovat na výkonovou řadu 

do 400kVA, umístit v daném prostoru mimo návrhovou plochu Bv – Z29.  

TR 2 Senice – OC 3748 – u hřbitova – stávající stožárovou zrušit, bude nahrazena kioskovou 

2 x 630 kVA, posunout mimo plochu Bv – Z16 směrem ke komunikaci, připojení kabelovou 

smyčkou 

TR 3 Senice – OC 3749 – výhledově stožárovou rekonstruovat na kioskovou 1 x 630 KVA, 

umístit v daném prostoru, vymístit nadzemní vedení VN a připojit kabelovou smyčkou od TR 

6 – OC 3752.  

TR 8 – Senice – OC 3754 – při požadavku na zvýšení transformačního příkonu stávající 

stožárovou zrušit vč. nadzemní přípojky VN, zvážit náhradu kioskem 1 x 630 KVA 

s kabelovou přípojkou VN.  

Nově navrhované trafostanice 

TR 14 – Senice – U Školy – lokalita Bv – Z 5 – kiosková 630 kVA, připojení podzemním 

kabelovým vedením, umístění řešit v rámci územní studie lokality.  

TR – výrobní plochy Vs – Z6, Z9 – realizovat podle požadavků investora na zajištění výkonu, 

charakter odběru a kategorii odběratelů, předpoklad venkovní stožárové s nadzemní přípojkou 

VN, umístění řešit v rámci územních lokalit. 

TR 3 – Odrlice – lokalita bydlení Bv – Z36, 37, 38 a Z40 - kiosková 630 kVA, připojení 

podzemním kabelovým vedením, umístění řešit v rámci územní studie lokality. 

Typ trafostanic a způsob připojení je ve výroku ÚP uveden z důvodu respektování 

a zajištění komplexních urbanistických a architektonických hodnot sídla, jakož i 

zajištění podmínek technických limitů. 

Rozvodná síť NN 

V návaznosti na prováděné úpravy sítě VN a DTR bude provedena i úprava distribuční 

rozvodné sítě NN, to je nové zaústění do trafostanic, posílení větví v lokalitách nové zástavby, 

případně provedení nových napájecích vývodů u stávající sítě vč. její modernizace ve stávající 

části. Pro novou výstavbu se předpokládá její rozšíření a to navázáním na stávající stav, 

případně samostatnými vývody z DTR. V centru obce navrhujeme hlavní ulice výhledově 

rekonstruovat na podzemní kabelovou síť, rovněž u nové soustředěné bytové zástavby tuto 

realizovat kabelem v zemi.  

V MČ Cakov připojení lokality Bv – Z41 a Z43 bude realizováno rozšířením stávající 

distribuční rozvodné sítě NN nadzemním vedením vodiči AES. Odbočení pro lokalitu je 

uvažováno při stávající silnici v obci v souběhu s navrhovaným odpadním příkopem V3 od 

navrženého poldru – Bartošova Zmola. Toto řešení – nadzemním vedením je navrženo 

vzhledem ke stísněnému prostoru kolem příkopu ve směru k lokalitě Bv.  

Veřejné osvětlení 

Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených 

plochách veřejných prostranství. Jeho realizací navrhujeme samostatnou podzemní kabelovou 

sítí. 
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Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována 

na ČEZ Distribuce, pracoviště Přerov v průběhu zpracování ÚP – květen 2013. 

II.4.2.4. Zásobování plynem  

II.4.2.4.1. Nadřazené sítě – přenosová soustava nad 40 bar (VVTL) 

V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou navrhovány.  

II4.2.4.2. Koridor technické infrastruktury nadmístního významu 

V návrhu ÚP je respektován požadavek ZÚR OK, který vymezuje základní koncepci rozvoje 

zásobování území plynem a navrhuje koridor o šířce 2x100m nadmístního významu pro VTL 

plynovod (do 40 bar) procházející východním okrajem od obce Senice ve směru jih – sever. 

Jedná se o posilovací VTL plynovod DN 200 Senice – Unčovice – návrh VPS – E13. 

Navrhovaný koridor navazuje na stávající VTL plynovod zásobující obec Senice v prostoru u 

zemědělské farmy při železniční trati u bývalé obalovny, pokračuje směrem severním, křižuje 

železniční trať Senice – Olomouc a dále na Unčovice. 

II.4.2.4.3. Zásobování obce – distribuční soustava do 40 bar (VTL) 

Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství ZP vyplývající z návrhu ÚP lze zajistit 

prostřednictvím stávající sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných lokalit případně 

k jednotlivým odběratelům. 

Stav plynofikace 

Správní území obce Senice vč. MČ Cakov a Odrlice je v celém rozsahu plynofikováno. Obec 

Senice vč. MČ Odrlic jsou zásobovány z RS Senice, MČ Cakov je připojena STL přivaděčem 

PE 63 ze severního směru od Bilska z RS Cholina.  

Zpracovaný generel plynofikace obce, který předcházel vlastní realizaci řeší její celoplošnou 

plynofikaci. Stávající soustava bude kapacitně postačující i pro navrhovaný rozvoj řešený ÚP. 

Plynofikací obce došlo ke snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro vytápění, 

vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely je užíváno v rozsahu cca do 90% plynu, pro vytápění 

je plyn užíván u domácností v rozsahu cca do 60%. Plynu využívají i ostatní odběratelé – 

podnikatelské provozy a ostatní objekty komunální sféry.  

V obci Senice jsou vybudovány celkem 3 RS VTL/STL, každá o kapacitě 1200 m³/hod. Z toho 

pro zajištění distr. odběru obce slouží RS provozovatele RWE SMPNET s.r.o. umístěna v její 

jižní části. Další dvě RS jsou provozovány jako odběratelské – cizí – umístěné v závodě Panav 

a v areálu zemědělské farmy. Připojeny jsou VTL plynovodem DN 200 větví ze směru 

Drahovice – Senice, která končí při areálu firmy Panav. Regulační stanice obce je připojena 

VTL přípojkou DN 100.  

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena výhradně středotlakým (STL) 

rozvodem s provozním přetlakem do 0,3 MPa. U všech odběratelů je nutné provádět 

doregulaci na provozní tlak plynospotřebičů.  
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Síť v obci Senice, MČ Cakov a Odrlice je provedena tak, aby v max. možné míře pokryla 

potřeby zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, kteří projeví o 

připojení zájem a to včetně výhledových záměrů. Realizována je plastovým potrubím PE 63 – 

225mm.  

Návrh 

Využití plynu v domácnostech je bilancováno v rozsahu cca do 90 % - pro vaření a ohřev 

TUV. Pro vytápění se předpokládá u nové výstavby v rozsahu cca do 80% s ohledem na 

současné cenové relace a vzhledem ke skutečnosti, že je postupně rozšiřováno využívání 

obnovitelných zdrojů, rovněž i u dalších odběratelů – podnikatelských provozů a ostatních 

subjektů komunální sféry. Specifická potřeba plynu v kat. „C“ - obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 

m³/hod. při roční spotřebě 2500 m³/rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta 

ze stávající distribuční soustavy včetně ostatní skupiny maloodběratelů.  

V rámci návrhu ÚP je uvažováno s výstavbou cca 226 b.j. jejíchž potřebu bude možné pokrýt 

vzhledem k současnému odběru obce ze stávající soustavy – bilancováno pro I. a II. etapu 

výstavby je cca 191 b.j. 

V rozsahu návrhu dojde k navýšení nových odběratelů a zvýšení hodinového příkonu cca o 

370 m³/h, z toho: 

Senice – 139 b.j. x 1,8 m³/h 251 m³/h  

Cakov – 9 b.j. x 1,8 m³/h 16 m³/h 

Odrlice – 43 b.j. x 1,8 m³/h 78 m³/h 

ostatní odběratelé-OV, služby, drobná výroba cca 25 m³/h 

Předpokládaný nárůst 370 m³/h při koeficientu současnosti 1 

Reálná hodnota se však předpokládá nižší.  

Připojení nových odběrů v návrhových plochách je navrhováno rozšířením stávající STL sítě 

provedené PE potrubím a navázáním na stávající soustavu.  

Jedná se o plochy pro bytovou výstavbu BV:  

Senice – Z1, Z5, Z12, Z16, Z 17, Z 19, Z 20, Z21, Z23, Z29, Z44, Z 47, Z50 a Z53. Obdobně  

budou připojeny v případě požadavku lokality pro průmyslovou zástavbu Vs – Z6, Z9.  

Cakov – Z41, Z43  

Odrlice – Z36, Z37, Z38, Z40  

Ostatní odběry ve stávající zástavbě a u samostatných objektů, případně lokality kde je síť 

vybudována budou připojovány individuálními přípojkami ze stávající soustavy. 

Stávající plynovodní zařízení je ve správě RWE – SMP NET, s.r.o. Olomouc a je v celém 

rozsahu respektováno.  
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II.4.2.5. Zásobování teplem 

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, 

kde převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se o decentralizované vytápění. 

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Značná část 

bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca do 60%, 

další skupinu tvoří v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou 

využívány obnovitelné zdroje a tuhá paliva. Výhledově je nutné vytvářet podmínky pro 

maximální využívání obnovitelných zdrojů a ušlechtilých paliv. Skupina elektrického vytápění 

se vyskytuje cca do 5% bytového fondu i výhledově je s elektrickým vytápěním uvažováno 

max. do 10% bytového fondu s ohledem na dostatečnou dimenzi místní STL plynovodní sítě a 

kapacitu RS, kdy bylo při zpracovávání generelu plynofikace obce uvažováno s max. využitím 

ZP i pro vytápění. Obdobná situace je i u objektů občanské vybavenosti. 

Návrh 

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění 

využít. v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením 

plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové 

zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech. 

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, 

při využití plynu 1,8 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské 

subjekty je nutné určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu 

vytápěných prostor, účelu a velikosti objektu. 

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální využívání ekologických topných médií, 

plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady-obnovitelné zdroje čímž se výrazně 

zlepší životní prostředí v obci a okolí.  

II.4.2.6. Elektronická komunikační zařízení 

II.4.2.6.1. Dálkové kabely (DK, DOK) – přenosová síť 

V katastru obce Senice a MČ Odrlice a jejich zastavěné části se vyskytují stávající trasy 

podzemní přenosové kabelové sítě-DOK (dálkový optický kabel), který je ve správě 

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Tento je trasován ze směru od obce Cholina v souběhu se 

státní silnicí, prochází zastavěnou částí Odrlic, kde na jejím jižním okraji k.ú. opouští a 

pokračuje dále ve směru do Senice, kde do k.ú. vstupuje opět v souběhu se státní silnicí od 

Seničky a zastavěnou částí Senice prochází do TÚ, která je umístěna v objektu občanské 

vybavenosti – na poště. 

Kromě kabelu přenosové telekomunikační sítě ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 

se v k.ú. obce Senice nachází kabely sdělovací a zabezpečovací techniky ČD v prostoru podél 

železniční tratě Prostějov – Senice na Hané a Senice na H. – Litovel.  

Kromě kabelů přenosové sítě se v k.ú. mimo zastavěné části obce nachází i kabely přístupové 

sítě. Veškeré komunikační zařízení jsou ÚP respektována. 

Další podzemní zařízení se v řešeném území nepředpokládají, ani nejsou známé další záměry.  
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Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. § 102, 

103 a činí u podzemních vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení.  

II.4.2.6.2. Ostatní elektronická zařízení 

Telefonní zařízení - přístupová síť 

V obci Senice vč. MČ Cakov a Odrlice je vybudována účastnická telefonní síť, která je 

návrhem ÚP respektována. Tato je ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 

dimenzována je na 100 % telefonizaci bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření 

do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních uživatelů podle návrhu ÚP. 

V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena modernizace místní přístupové sítě. 

Tato je provedena podzemní kabelovou sítí. 

Účastnické telefonní stanice v obci jsou připojeny do telekomunikační sítě O2, TO Olomouc 

z digitální ústředny Senice, MČ Cakov a Odrlice jsou připojeny z dig. ústředny Cholina 

podzemním kabelovým vedením přístupové sítě. 

V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách 

bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic 

operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude 

řešeno podzemní kabelovou sítí. 

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení 

a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních prací, 

případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, 

případně  jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném 

prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2 Czech Republic, 

a.s., tak i jiných uživatelů – provozovatelů (ČD, MV, MO, AČR, RWE, ObÚ apod.). Tato 

zařízení jsou ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, které je 

nutno respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení. 

Mobilní telefonní síť 

Kromě pevné telekomunikační sítě O2 je území obce pokryto signálem operátorů mobilní 

telefonní sítě GSM. Základnová stanice Vodafone je umístěna na západním okraji k.ú. Senice 

v prostoru u Nových Dvorů. 

Zařízení je respektováno, nové plochy nejsou navrhovány. 

Radiokomunikace 

Přes řešené území ÚP prochází několik tras RR paprsků. Přes skutečnost, že v několika trasách 

prochází přes navrhované plochy pro bytovou výstavbu, kdy se nejedná o výškové stavby, je 

nutné při realizaci výstavby v těchto lokalitách požádat provozovatele o jejich stanovisko, 

případně ověřit, zda se jedná o chráněná pásma. V k.ú. Senice se jedná o plochy: Bv – Z1 (její 

okraj), v k.ú. Cakov o plochy Bv – Z41, Z43 a v k.ú, Odrlice o jižní okraj plochy Bv – Z40. 

Televizní signál 

Příjem TV signálu je zajišťován individuálně jednotlivými uživateli.  
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Internet 

V obci je možný přístup na internetovou síť O2 a též je možné využívat bezdrátové připojení 

k internetu několika provozovatelů. 

Místní rozhlas (MR) 

V obci je vybudován místní rozhlas (MR) realizován bezdrátovou sítí s autonomním 

napájením reproduktorových hnízd. 

Návrh 

Rozšíření do návrhových lokalit naváže na stávající soustavu. 

 

II.4.2.7. Odpadové hospodářství – komunální a tříděný odpad 

Návrh byl proveden tak, aby plochy veřejných prostranství nebyly obtěžovány nádobami na 

odpad. 

Tříděný odpad je ukládán do speciálních kontejnerů, umístěných na vyhražených sběrných 

místech „v hnízdech“  V obci Senice na Hané je 7 sběrných míst, v Odrlicích 1 sběrné místo a 

v Cakově 1 sběrné místo. 

Plochy pro možné umístění mezideponie inertního odpadu Z34 jsou navrženy v západní části 

k.ú. Senice na Hané v návaznosti na stávající skládku komunálního odpadu. 

 

             II.5.  KONCEPCE  USPOŘÁDÁNÍ  KRAJINY  A  VYMEZENÍ  PLOCH  

                      ZMĚN 

II.5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 

Území obce Senice na Hané a místních částí Cakov a Odrlice se nachází severozápadně od 

města Olomouc. Východní vetší část řešeného území náleží do Hornomoravského úvalu, do 

Křelovské pahorkatiny. Podloží zde budují neogenní a kvartérní sedimenty, klima je teplé, 

převládají úrodné půdy černozemního typu – černozem modální, černozem luvická, černozem 

černicová. Západní menší část náleží k Zábřežské vrchovině, geomorfologickému okrsku 

Ludmírovská vrchovina. Klima je mírně teplé, podloží zde budují spodnokarbonské a 

devonské sedimenty, místy s ostrůvky neogenních usazenin. V půdním pokryvu převažují 

hnědozemě na spraších a kambizemě na zvětralinách podložních hornin.  

Koncepce rozvoje nezastavěného území vychází ze stávajícího funkčního využití ploch 

v katastrálních územích. Ve využití ploch převažuje orná půda (více než 76 %). Chmelnice 

mají zhruba 2,6 % z rozlohy území. Celkem zemědělské plochy mají 82 %. Lesní půda 

(PUPFL) má pouze něco přes 9 % plochy. Na k.ú. Cakov a Odrlice jsou vyhotoveny KPÚ, 

které řeší krajinu v jejich obvodu. Využití ploch je v řešeném území stabilizované. Zalesněna 

je jen malá část území, velká část území je využívána k zemědělské výrobě. Jedná se převážně 



79 

 

o rozsáhlé bloky zemědělských ploch, z toho je velká většina využívána k intenzivnímu 

zemědělství. Na části ploch jsou chmelnice.  

Na intenzivně zemědělsky vyžívané části k.ú. Senice na Hané je nezbytné realizovat 

protierozní opatření. Velmi důležité je zachovat relikty původního maloplošného hospodaření 

v krajině a chránit jejich vysokou krajinářskou hodnotu. Také je třeba vyloučit jakékoli stavby 

ve volné krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce (s výjimkou přípustných nebo 

podmíněně přípustných, uvedených v kapitole F. Plochy s rozdílným způsobem využití ve 

výrokové části). 

II.5.1.1. Zemědělský půdní fond 

Podle údajů ČSÚ (rok 2011) plochy zemědělské půdy o rozloze 1581 ha zabírají 82,1 % 

výměry katastrů. Z toho 1469 ha připadá na ornou půdu, tj. 76,3 % z výměry katastrů. 

Převažují velké bloky orné půdy s pravidelnými hranicemi, které tvoří polní cesty, upravené 

vodní toky, silnice a železnice.  Menší část ploch je ohrožena vodní erozí. 

Na rozloze 50 ha, tj. 2,6 % výměry katastrů, jsou v návaznosti na zastavěné území Senice na 

Hané chmelnice. 

Zemědělské plochy v drobné držbě (zahrady, sady, trvalé travní porosty, maloplošná orná 

půda) jsou charakteristické větší pestrostí pěstovaných kultur a jsou místy členěny travnatými 

mezemi a doplněny liniemi ovocných stromů. Tyto plochy zaujímají 62 ha, tj. 3,2 % z rozlohy 

řešeného území. Vzhledem k důležité ekologické funkci těchto ploch je dobré, že se tento 

způsob využití zachoval alespoň v blízkosti zastavěných území obce. 

II.5.1.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin a pozemky určené k plnění funkce lesa 

(PUPFL). 

Řešené území se nachází v přírodních lesních oblastech: PLO 30 – Drahanská vrchovina a 

PLO 34 – Hornomoravský úval. Lesní porosty mají v území Senice na Hané rozlohu 176 ha, 

tj. 9,1 % plochy řešeného území. Jsou to lesy hospodářské. Lesy zvláštního určení se v území 

nevyskytují. 

Zalesnění dalších ploch není navrhováno. 

II.5.1.3. Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně 

Mezi plochy krajinné zeleně řadíme významné vegetační prvky, nacházející se mimo 

zastavěné území a zastavitelné plochy. Jedná se především o zapojené porosty rostoucí mimo 

les (PUPFL). Zařazujeme sem menší remízky a lesíky, stabilizační porosty ve stržích a 

rozsáhlejší plochy s nálety dřevin. Patří sem také liniové prvky, které tvoří doprovodné 

porosty komunikací, vodních toků a vodních nádrží, porosty na mezích a další ekotonová 

společenstva. Rozptýlenou trvalou vegetací rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí mimo lesní 

půdu a mimo liniové doprovodné porosty komunikací, vodních toků a ploch. Tyto plochy plní 

často protierozní funkci. 

V ÚP je navržena plocha krajinné zeleně Nk 1 lemující zastavitelné území obce na 

severovýchodě katastrálního území Senice na Hané. 
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II.5.1.4. Plochy vodní a vodohospodářské 

 Stávající stav   
 

Vodní toky, nádrže  
 

Území spadá do  povodí 4-12-01 Moravy, hlavním  tokem, který odvodňuje území Senice na 

Hané a Cakov, je  potok Blata, který se vlévá pod Tovačovem přes Mlýnský náhon do řeky 

Moravy, potok je ve správě Povodí Moravy s.p. provoz Přerov (dílčí povodí 4-12-01-002). 

Část Odrlice je odvodňována  tokem Dubćanka (Vojnická stružka), který patří pod stejného 

správce – Povodí Moravy s.p. Dále se v řešeném území nachází několik drobných přítoků 

potoka Blata , které jsou ve správě Lesů ČR s.p., ST – oblast povodí Moravy, provoz Vsetín 

(k.ú. Cakov). V řešeném území se  nenachází  žádná větší vodní nádrž. 
 

Hydrologické údaje toku Blata ( převzato z JPÚ) 
 

Potok profil číslo povodí 
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2
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Blata Senice 4-12-01-002 19,6 1,9 3,2 5,6 8,0 10,5 15,5 19,5 

 

             srážky:  S = 589 mm              

průměrný průtok: Qp   =  74,5 l/s 

min. průtok:              Q330 = 17 l/s *   Q355 =   9 l/s 
 

Vodní zdroje, ochranná pásma 

V zájmovém území se  nachází na východním okraji prameniště Senice na Hané, které slouží  

jako zdroj pitné vody  Vodovodu Pomoraví. Je tvořeno 6 studněmi s čerpací stanicí , které jsou 

oploceny (I.stupeň ochranného pásma).  Druhý stupeň ochranného pásma zasahuje na  k.ú. 

Senice na Hané k železniční trati Náměšť na Hané – Příkazy. Pásmo bylo  stanoveno  v roce 

1984 pod č.j. 2786/84-233/1 Da – ONV Olomouc – OVLHZ. V současné době je řešena 

možná aktualizace OP II. stupně. 

 

CHOPAV 

Do východní části  k.ú. Senice na Hané zasahuje území Chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod Kvartér řeky Moravy, jež byla vyhlášena vládním nařízení č. 85/1981 Sb. Tato oblast je 

rozhodující pro zásobování pitnou vodou zejména pro okresy Hodonín a Břeclav. Pro svůj 

vodohospodářský význam musí být chráněna komplexem opatření pro zachování přírodních 

podmínek a hydrologického režimu. Opatření se týkají hospodaření v lesích, odvodňování 

pozemků, povrchové těžby nerostů, výstavby výkrmen hospodářských zvířat, výstavby 

průmyslových závodů a dalších činností, které by mohly mít negativní dopad na kvalitu vody. 
 

Meliorační zařízení 

Na zemědělských plochách se nacházejí plochy odvodněné drenáží, které nejsou vzhledem 

k řešenému území rozsáhlé, jedná se o plochy na lok. Pod Boříkem východně od Senice na 
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Hané a o menší plochu jižně od Cakova. V dotčeném území se rovněž nachází hlavní 

odvodňovací zařízení (HOZ) v příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o: 

HOZ Senice O1, ID 5070000027-11201000, ČHP 4-12-01-0090, zatrubněný profil HOZ – 

délka 0,441 km, rok pořízení 1975 

HOZ Senice O2, ID 5070000028-11201000, ČHP 4-12-01-0090, zatrubněný profil HOZ – 

délka 0,075 km, rok pořízení 1975 

Zavlažované pozemky se na katastru nenachází. 

Záplavové území 

Vyhlášené záplavové území (ZÚ) pro vodní tok Blata, ani pro další drobné toky stanoveno 

nebylo. Obec má zpracovaný Povodňový plán, aktualizovaný v roce 2012, ve kterém jsou 

specifikované jednotlivá místa, která jsou ohrožená možným vybřežením potoka Blata.  

Jedná se zejména o zástavbu v bezprostřední blízkosti vodoteče Blata a také o objekty 

ohrožené bleskovými povodněmi (zejména místní část Cakov). Nebezpečí představují ale 

i ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků. Při povodních jsou kritické 

všechny mosty a lávky přes koryto toku, u kterých může docházet k hromadění naneseného 

materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. K ohrožení dochází prakticky 

každoročně, proto je nutná pravidelná kontrola jak profilu vodního toku, ale i objektů, které se 

s ním souvisí (především mostky, lávky) a mohly by mít vliv na průtočnost. 

Ohrožení krajiny vodní a větrnou erozí  

Katastrální území Senice na Hané není výrazně vodní či větrnou erozí ohroženo, avšak místy 

k degradaci půdy dochází.  
 

Na velkých plochách orné půdy se pouze v minimální míře uchovaly prvky zpomalující 

povrchový odtok vod a umožňující jejich retenci. Absencí trvalých travních porostů a 

nedostatkem krajinných prvků či doprovodné zeleně dochází k neustálému, i když jen 

nepatrnému, nárůstu erozních procesů (především vodní, ale částečně i větrné eroze). 

Přítomnost vodního toku s doprovodnou keřovou a stromovou zelení je pro krajinu pozitivní, 

avšak ne dostačující. Na části území je řešen stav v PSZ Jednoduché pozemkové úpravy, kdy 

je navrženo biocentrum  LBC 8 s vodní nádrží, mokřady a výsadbou. Protierozní funkci budou 

plnit navržené prvky ÚSES (biocentra, biokoridory, IP), které budou příznivě ovlivňovat 

přírodní stav okolí. Bude podpořena přirozená akumulace povrchových a podpovrchových vod 

a částečně se omezí i případná vodní a větrná eroze. Ke snížení erozního smyvu je nutno dbát 

rovněž na dodržování osevních postupů a agrotechnických opatření 
 

Katastrální území Cakov  a Odrlice jsou z  části ohroženo působením vodní eroze, kdy dochází 

ke smyvu půdy ve velkém měřítku a tím se zhoršují podmínky pro kvalitní hospodaření. Pro 

oba katastry byla problematika erozní ohroženosti je řešena v návrhu PSZ KPÚ Cakov a PSZ 

KPÚ Odrlice, kde jsou navržena jednotlivá opatření, spočívající jak v návrhu prvků ÚSES, 

cestní sítě, ale i systému otevřených příkopů, které regulují povrchový odtok.  Dále jsou 

navržena agrotechnická a organizační opatření, kdy je nutno dbát především na dodržování 

vhodných osevních postupů, různé plodiny vysévat po pásech a obdělávat pozemky nejlépe po 

vrstevnici. Vhodnou sítí polních cest, příkopů a interakčních prvků bylo ve velké míře snížena 

vodní eroze.  
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Všechny návrhy z uvedených zpracovaných PSZ pozemkových úprav jsou respektovány a 

převzaty do ÚPD. 
 

Ochranná pásma vodních toků a nádrží: viz kapitola 7.1. Limity využití území 

 

Návrhový stav   
 

Je vhodné zachovat stávající funkci všech vodohospodářských zařízení, toků a drobných 

vodních ploch v území. Správci vodních toků nepředpokládají podstatné úpravy vodních 

koryt, nutná je soustavná údržba a čištění koryt pro zajištění odpovídajících průtokových 

poměrů a kvality prostředí podél toků. Se správci toků je třeba projednat veškeré územně 

plánovací návrhy v blízkosti toků a případná dotčení. Je vhodné využít nově navržené  prvky 

ÚSES jako prvky pro částečnou retenci povrchové vody v krajině, které by omezily 

soustředěný odtok. Navržené plochy budou napojeny na systém splaškové kanalizace a 

odpadní vody z domácností budou vedeny na čistírny odpadních vod. Vody ze zpevněných 

ploch (střechy, chodníky, komunikace) budou sváděny, v co největší míře zadrženy a vsáknuty 

(trávníky, zahrady). Odtokové poměry nebudou navrhovanou výstavbou výrazně ovlivněny,  
 

V rámci územního plánu je navržena nová vodní plocha v k.ú. Senice na Hané, která je 

detailně řešena v JPÚ – PSZ Senice na Hané, kde je navrženo biocentrum LBC 8 s novými 

vodními plochami. Jde o víceúčelovou vodní nádrž s mokřadními tůněmi. Nové vodní plochy 

jsou situovány na pravém břehu vodního toku Blaty, ze kterého jsou přes odběrný objekt 

napájeny. Přepad z nádrže je vyústěn zpět do vodního toku. Podél nádrže a tůní je vybudována 

protierozní hrázka se záchytným příkopem proti splachům z přilehlého extravilánu. Vodní 

nádrž  má rozlohu 3,3 ha (z toho litorální zóna 1,0 ha)  a objem zadržené vody se uvažuje  

46.000 m
3 
. Tři vodní tůně mají celkovou plochu  0,5 ha, s výškou vody 0,6 – 1,0 m 

 

 II.5.1.5. Plochy přírodní 
 

Do ploch přírodních jsou zařazeny plochy obzvláště cenné. Tyto plochy jsou zvláště 

významné v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině. Je nutno chránit zachovalé ekologicky 

významné segmenty, podle možností je doplnit tam, kde chybí.  

Na nadregionálním biokoridoru (NRBK) K 132 (MH) je navrženo regionální biocentrum 

RBC OK 25 „Údolí Blaty“ (ZÚR Olomouckého kraje), které svou malou částí zasahuje do 

k.ú. Cakov, velkou většinou své plochy se nachází na k.ú. Senička. Na tomto biokoridoru jsou 

navržena rovněž lokální biocentra LBC Odrlický les a LBC Spáleniska. 

Na lokálním biokoridoru po vodním toku Blaty jsou navržena biocentra LBC Za skálou, LBC 

Veklice a LBC Loučanské, na pravostranném přítoku Blaty je navrženo biocentrum LBC Na 

Partech. Na biokoridoru, procházejícím po vodním toku Dubčanky, je navrženo LBC 

Přesloučí a jižněji LBC Díly. 

V ÚP jsou navrženy plochy pro doplnění chybějících skladebných částí ÚSES, a to 

biokoridorů - Np 5, Np 6, Np 7, Np 8, Np9, Np11, Np12, Np14, Np15, Np16 a Np17 a 

biocenter - Np1, Np2, Np3, Np4, Np10 a Np13. 

 

II.5.2. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Do řešeného území nezasahují zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. 
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Území soustavy Natura 2000 

Do řešeného území nezasahuje území soustavy Natura 2000, evropsky významná lokalita 

(EVL) ani ptačí oblast (PO). 

Významné krajinné prvky 

Podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se v tomto území za VKP považují lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 

orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

Registrované významné krajinné prvky se na území obce nenacházejí.  

Památné stromy 

V řešeném území nejsou vyhlášeny památné stromy. 

Přírodní parky 

Do řešeného území nezasahuje území přírodního parku.  

II.5.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

II.5.3.1.Regionální a nadregionální ÚSES 

V západní části řešeného území prochází ve směru S – J nadregionální biokoridor (NRBK) 

K 132 (MH). Podle ÚTP 1996 je to úsek mezi regionálními biocentry RBC 267 Terezské údolí 

a RBC Rampach. Tento biokoridor se nachází na k.ú. Odrlice a Cakov. Na tomto biokoridoru 

je v údolí Blaty a na jejich svazích nově navrženo regionální biocentrum RBC OK 25 „Údolí 

Blaty“ (ZÚR Olomouckého kraje). Toto biocentrum zasahuje do k.ú. Cakov malou částí, 

velkou většinou své plochy se nachází na k.ú. Senička.  

Minimální šířka nadregionálního biokoridoru je 40 m. Od osy NRBK je stanovena ochranná 

zóna 2 km na každou stranu. Na tomto nadregionálním biokoridoru jsou navržena lokální 

biocentra LBC Odrlický les a LBC Spáleniska.  

II.5.3.2.Lokální ÚSES 

Regionální a nadregionální ÚSES je v řešeném území doplněn lokálními biokoridory a 

lokálními biocentry. Po vodním toku Blaty zhruba ve směru SZ–JV prochází lokální 

biokoridor reprezentující vlhké a mokré hydrické řady. Jsou na něm navržena biocentra LBC 

Za skálou, LBC Veklice, LBC Loučanské. Na menším pravostranném přítoku Blaty je na 

západní hranici území navrženo biocentrum LBC Na Partech. Od LBC Odrlický les směrem 

k východu prochází lokální biokoridor, který z normálních hydrických řad přechází do 

hydrických řad vlhkých až zamokřených. Ve východní části řešeného území tento biokoridor 

prochází po vodním toku Dubčanky. V řešeném území je na něm navrženo LBC Přesloučí. 

Směrem na jih z tohoto lokálního biocentra vychází lokální biokoridor reprezentující normální 

hydrické řady. Je na něm navrženo lokální biocentrum LBC Díly. V jižní části řešeného území 

(k.ú. Senice na Hané) vychází lokální biokoridor z RBC OK 25 „Údolí Blaty“ směrem 

k jihovýchodu na území obce Náměšť na Hané.  
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Na k.ú. Cakov a Odrlice jsou provedeny a zapsány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Plán 

ÚSES z KPÚ by převzat a doplněn na území, které tyto komplexní pozemkové úpravy 

neřešily. Na k.ú. Senice na Hané je provedena jednoduchá pozemková úprava (JPÚ), která řeší 

prostor LBC Veklice.  

Přehled biocenter:  

 

Název  Rozloha Současný stav Návrh STG 

1 RBC OK 25 

(Údolí Blaty) 

Cakov 0.2 ha lesní porosty, 

vodní tok, 

břehové porosty 

postupná úprava 

druhové skladby 

dřevin v lesních 

porostech podle 

STG 

3BC4, 

3BC5 

2 LBC  

Odrlický les 

Odrlice 

(KPÚ) 

35 ha lesní porosty postupná úprava 

druhové skladby 

dřevin v lesních 

porostech podle 

STG 

3B3, 

3BC3 

3 LBC 

Spáleniska 

Cakov 2.4 ha lesní porosty, 

vodní tok, 

břehové porosty 

postupná úprava 

druhové skladby 

dřevin v lesních 

porostech podle 

STG 

3AB3, 

3B3, 

3BC3, 

3BC4, 

3BC5 

4 LBC  

Na Partech 

Cakov 

(Vilémov) 

1 ha lesní porosty, 

vodní tok, 

břehové porosty  

postupná úprava 

druhové skladby 

dřevin v lesních 

porostech podle 

STG 

3AB3, 

3B3, 

3BC3, 

3BC4, 

3BC5 

5 LBC Za 

skálou 

Cakov 2.6 ha lesní porosty postupná úprava 

druhové skladby 

dřevin v lesních 

porostech podle 

STG  

2AB1, 

3AB3, 

3BC3, 

3BC4, 

3BC5 

6 LBC 

Přesloučí 

Odrlice 

(KPÚ) 

3 ha orná půda, 

lemová 

společenstva 

výsadba dřevin 

podle STG  
3B3 

7 LBC Díly Senice na 

H. 

3 ha orná půda výsadba dřevin 

podle STG  
3B3 

8 LBC Veklice Senice na 

H. (JPÚ) 

10.8 ha vodní tok Blaty, 

břehová 

společenstva, 

orná půda 

dosadba 

břehových 

porostů, výsadba 

dřevin, vodní 

nádrž a mokřadní 

tůně 

2BC4, 

2BC5, 

2BD3 

9 LBC 

Lučanské 

Senice na 

H. 

2 ha orná půda výsadba dřevin 

podle STG  
2B3 
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    Přehled biokoridorů: 

Název k.ú. Délka Současný stav Návrh STG 

1 K132 Odrlice 

(KPÚ) 

160 m orná půda výsadba dřevin 

podle STG 

3BD3 

2 K132  Cakov 

(KPÚ) 

400 m lesní porosty úprava druhové 

skladby dřevin 

podle STG  

3B3, 

3BC4, 

3BC5 

3 K132 Cakov 

(KPÚ) 

400 m lesní porosty úprava druhové 

skladby dřevin 

podle STG  

3B3 

4 LBK  Cakov 

(KPÚ) 

720 m lesní porosty, 

vodní plochy, 

břehové 

porosty, bylinné 

porosty s 

dřevinami 

úprava druhové 

skladby dřevin 

ve stávajících 

porostech, 

dosadba dřevin 

podle STG 

3B3, 

3BC3, 

3BC5 

5 LBK Cakov 

Vilémov 

360 m lesní porosty, 

břehové 

porosty, vodní 

tok Blaty 

postupná 

úprava druhové 

skladby lesních 

porostů podle 

STG, dosadba 

břehových 

porostů 

3BC3, 

3BC4, 

3BC5 

6 LBK Cakov 

(KPÚ) 

1400 m tok Blaty, 

břehové porosty 

a navazující 

plochy, lesní 

porosty, bylinné 

porosty  

postupná 

úprava druhové 

skladby 

stávajících 

porostů podle 

STG, dosadba 

dřevin 

3BC4, 

3BC5 

7 LBK  Odrlice 

Senička 

(KPÚ) 

640 m lemová 

společenstva 

podél malého 

vodního toku, 

orná půda, 

extenzivní sad  

výsadba dřevin 

podle STG 

3B3, 

3BD3, 

3BC4, 

3BC5 

8 LBK  Odrlice 

(KPÚ) 

350 m upravený vodní 

tok s bylinným 

břehovým 

porostem, místy 

keře a stromy, 

orná půda 

výsadba dřevin 

podle STG 

3B3, 

3BC4, 

3BC5 

9 LBK  Odrlice 

(KPÚ) 

60 m orná půda výsadba dřevin 

podle STG 

3B3 
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10 LBK Senice na 

H. 

560 m orná půda výsadba dřevin 

podle STG 

3B3 

11 LBK Senice na 

H. 

1200 m lesní porosty, 

travní porosty, 

orná půda 

postupná 

úprava druhové 

skladby lesních 

porostů, 

výsadba dřevin 

podle STG  

3B3, 

3AB3, 

3BC3 

12 LBK Senice na 

H. 

2000 m tok Blaty 

s břehovými 

společenstvy, 

nesouvisle 

dřeviny 

dosadba dřevin 

podle STG 

2BC4, 

2BC5 

13 LBK Senice na 

H. 

400 m tok Blaty 

s břehovými 

společenstvy, 

nesouvisle 

dřeviny 

dosadba dřevin 

podle STG 

2BC4, 

2BC5 

 

Interakční prvky zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní 

méně stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám a živočichům, 

kteří mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. V interakčních prvcích nacházejí prostředí 

pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců. 

Interakčními prvky jsou například ekotonová společenstva lesních okrajů, remízy, skupiny i 

solitery stromů. Jako velmi pozitivně působící plošný interakční prvek jsou travinobylinná 

společenstva, která ve formě lučních porostů by měla být uplatňována zejména v údolních 

nivách potoků a řek.  

Některá stávající doprovodná společenstva vodních toků, polních cest, silnic a železnic 

v řešeném území lze označit za interakční prvky. Na k.ú. Cakov a Odrlice byly interakční 

prvky navrženy v rámci řešení komplexních pozemkových úprav (KPÚ). Interakční prvky na 

k.ú. Senice na Hané byly navržený především podél stávajících účelových komunikací ve 

volné krajině. Další interakční prvky mohou být navrženy v komplexních pozemkových 

úpravách. Navrhované interakční prvky mohou tvořit stromořadí ovocných dřevin, zapojené 

porosty dřevin z přirozené druhové skladby podle STG, bylinné porosty s rozvolněnými 

porosty stromů a keřů.  

Přehled navržených interakčních prvků: 

 

Označení Délka IP 
Současný stav STG Návrh  

IP 1  160 m orná půda 3B2, 3B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 2  400 m orná půda 3B3 výsadba dřevin podle STG 
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IP 3  200 m orná půda 3B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 4  680 m orná půda 3B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 5  320 m orná půda 3B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 6  640 m orná půda 3BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 7  600 m  orná půda 3BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 8 640 m orná půda 3BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 9 640 m  orná půda 2BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 10 760 m orná půda 2BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 11 920 m orná půda 2B3, 2BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 12 400 m lemová společenstva,  

orná půda 

2BD3 výsadba dřevin podle STG 

IP 13 1120 m orná půda 2BD3, 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 14 640 m orná půda 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 15 1200 m orná půda 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 16 800 m orná půda 2BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 17 800 m orná půda 2BD3, 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 18 240 m orná půda 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 19 200 m orná půda 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 20  240 m orná půda 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 21 440 m orná půda 2BD3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 22 400 m  orná půda 2BD3 výsadba dřevin podle STG 
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IP 23 600 m orná půda 2BD3, 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 24 880 m  orná půda 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 25 440 m orná půda 2BD3, 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

IP 26 560 m orná půda 2BD3, 2B3 výsadba dřevin podle STG 

 

 

II.5.4. KRAJINNÝ RÁZ 

Podle Biogeografického členění ČR (M.Bulek a kol. 1996) náleží větší východní část řešeného 

území do bioregionu 1.11 Prostějovského, menší západní část území náleží do bioregionu 1.52 

Drahanského.  

1.11. PROSTĚJOVSKÝ BIOREGION 

Typickou část bioregionu tvoří sprašová pahorkatina na dně úvalu; převažují dubohabrové 

háje s malými ostrovy teplomilných doubrav. Vyskytuje se téměř výhradně 2., bukovo-dubový 

vegetační stupeň. Region je specifický přechodným charakterem vlivem polohy na hranicích 

hercynské, panonské a karpatské podprovincie. Tento ráz je setřen dlouhodobým prakticky 

úplným odlesněním (starosídelní oblast), dnešní biota je silně ochuzená a chybí jí většina 

význačnějších diferenciálních prvků. Netypickou část tvoří výchozy kulmu a krystalinika, 

kryté mozaikou dubohabřin, acidofilních a teplomilných doubrav. 

V současnosti zcela dominuje orná půda, zachovány jsou fragmenty vlhkých luk a travnatých 

lad; lesy až na drobné akátiny, jehličnaté a topolové lesíky chybějí. 

1.52. DRAHANSKÝ BIOREGION 

Bioregion je tvořen vrchovinou na monotónním kulmu, u okrajů se sítí údolí. Biota náleží 3., 

dubovo-bukovému až 5. jedlovo-bukovému vegetačnímu stupni, pouze na okrajích (zejména 

na jihovýchodě a východě) se více uplatňují teplomilné prvky. Potenciální vegetace je řazena 

do bikových bučin, v členitějším reliéfu do květnatých bučin. Biodiversitu zvyšuje poloha 

bioregionu v kontaktu s podprovincií severopanonskou i karpatskou, snižuje ji naopak 

jednotvárný horninný podklad. Netypická část je tvořena okraji na sedimentech permu, 

křídových pískovcích a na plošším reliéfu se sprašemi, s vegetací acidofilních doubrav a 

dubohabrových hájů. Na strmých okrajových svazích jsou přítomny i ostrůvky teplomilných 

doubrav. 

Na plošinách převažují pole se zbytky vlhkých luk s upolínem, na svazích jsou velké zbytky 

bučin a kulturní smrčiny. 
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Biochory v řešeném území:  

(Biogeografické členění České republiky II, M. Culek a kol., 2003). 

2RE Plošiny na spraších 2. v.s.  

Základní typ potenciální přirozené vegetace tvoří hercynské černýšové dubohabřiny 

(Melampyro nemorosi-Carpinetum), v lokálně teplejších polohách mohou dubohabřiny 

doprovázet středoevropské mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum). V potočních 

nivách lze předpokládat olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných místech lze 

očekávat porosty teplomilných trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, na mezických 

místech ovsíkové louky svazu Arrhenatherion a podél potoků vegetace vlhkých luk svazu 

Calthion. 

3BE Erodované plošiny na spraších 3. v.s.  

Převažuje hercynská černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na 

ojedinělých výchozech kyselého podloží v mozaice s acidofilními doubravami ze svazu 

Genisto germanicae-Quercion. Na lesních prameništích a podél menších potůčků se objevují 

ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum). Podél větších potoků se dá předpokládat niva 

s vegetací asociace Pruno-Fraxinetum. V loukách je nejpravděpodobnější výskyt mezofilních 

porostů svazu Arrhenatherion, na vlhkých místech svazů Calthion i Molinion. 

3BM Erodované plošiny na drobách 3. v.s. 

Hlavním typem potenciální přirozené vegetace jsou hercynské dubohabřiny (Melampyro 

nemorosi-Carpinetum), které na konvexních tvarech jižního kvadrantu v segmentech po 

obvodu Hornomoravského úvalu (1.12, 1.52) ojediněle doplňují fragmenty teplomilných 

doubrav ze svazu Quercion petraeae, zejména břekových (Sorbo torminalis-Quercetum). 

Mimo jižní kvadrant lze očekávat i acidofilní bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum 

petraeae) a na severních svazích bikové bučiny (Luzulo albidae-Fagetum). Podél větších toků 

je vyvinuta vegetace luhů Stellario-Alnetum glutinosae, na lesních prameništích a podél 

malých potůčků Carici remotae-Fraxinetum. Na odlesněných místech jsou mezofilní louky 

svazu Arrhenatherion, na prudších jižních svazích i subxerofilní trávníky svazu Koelerio-

Phleion phleoidis, na vlhkých stanovištích louky svazu Calthion i Molinion. 

Skupiny typů geobiocénů (STG): 

2 (A)AB-B 1-2 Fagi-querceta humilia (zakrslé bukové doubravy) 

Přírodě blízké segmenty zasluhují zařazení do kostry ekologické stability. Biocentra s přírodě 

blízkou skladbou je nejlépe ponechat bez zásahu. V cílovém stavu může být v biocentrech 

škála společenstev od různě zapojených doubrav s bukem až po travinnobylinné polanky. 

Těžba dřevin je nepřípustná vzhledem k ohrožení erozí při vyklizování, umělá obnova je 

prakticky nemožná. 

2 AB 3 Fagi-querceta (bukové doubravy) 

Cílovými společenstvy biocenter by měly být doubravy s habrem a bukem. Borovice lesní 

může tvořit pouze jednotlivou příměs obdobně jako bříza bělokorá. Keřový lem lesních 

biokoridorů v polní krajině může tvořit trnka obecná, hlohy, vrba jíva, růže šípková, řešetlák 

počistivý a líska obecná. 
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2 B 3 Fagi-querceta typica (typické bukové doubravy) 

Cílovými společenstvy biocenter jsou dubové porosty s příměsí habru a buku. V nově 

zakládaných biocentrech je třeba používat sazenice ze semen místních populací, aby byla 

zachována specifická lokální genetická variabilita dubu zimního a nově vyčleňovaných 

příbuzných druhů. V lokálních biocentrech je možno zachovat i výmladkový způsob 

hospodaření, neboť v prosvětlených pařezinách je zpravidla vyšší druhová diverzita 

xerotermofilních druhů rostlin i živočichů. Hlavními dřevinami nově zakládaných biokoridorů 

by měly být dub zimní a habr s příměsí lípy srdčité, javoru babyky, jeřábu břeku s keři 

přirozené dřevinné skladby na okrajích (svída krvavá, hlohy, líska obecná aj.). 

2 B-BD (3)4 Tili-querceta roboris inferiora et superiora (lipové doubravy nižšího a vyššího 

stupně) 

Všechny přírodě blízké segmenty lipových doubrav patří do kostry ekologické stability. 

Cílovým stavem biocenter jsou vysokokmenné doubravy s dubem letním i zimním, vždy 

s příměsí lípy srdčité. Příměs mohou tvořit i další dřeviny – habr, jilm habrolistý, babyka, 

z keřů ptačí zob obecný, svída krvavá a hlohy. 

2 BD 3 Fagi-querceta tiliae (lipové bukové doubravy) 

Hlavní dřevinou lesních biocenter je dub. Největším problémem při zakládání dubových 

porostů v biocentrech je správný výběr druhového spektra dubů, neboť v této skupině lze 

předpokládat přirozený výskyt prakticky všech našich druhů. Vždy by měly být přimíšeny lípy 

a habr. Široké druhové spektrum přirozeně se vyskytujících dřevin umožňuje regionálně 

diferencovaný výběr druhů pro nově zakládaná biocentra i biokoridory. Na okrajích 

biokoridorů je vhodné využít charakteristických keřů lesních okrajů, např. višeň křovitou, 

kalinu tušalaj, dřín obecný, ptačí zob obecný. 

2 BC (4)5 – Fraxini alneta inferiora (jasanové olšiny n. st). 

Všechny přirozené segmenty prameništních společenstev je třeba zařadit do kostry ekologické 

stability a ponechat bez zásahu přirozenému vývoji. Potoční jasanové olšiny tvoří přirozenou 

soustavu biokoridorů vodní, mokřadní a mezofilní bioty. Hlavními kosterními dřevinami 

biocenter i biokoridorů jsou olše lepkavá a jasan ztepilý, v biokoridorech je vhodná vyšší účast 

stromových i keřových vrb (vrba bílá, v. křehká, v. trojmužná, v. košíkářská, v. nachová), 

vhodná je příměs střemchy hroznovité a alespoň některých keřů z přirozené dřevinné skladby. 

V biocentrech i biokoridorech je přípustné výmladkové hospodaření. Nikdy by nemělo 

docházet k úplnému smýcení porostů, nejvhodnější je jednotlivý výběr s ponecháním určitého 

počtu doupných stromů. Funkci biokoridorů a biocenter plní i nivní louky s převahou 

přirozeně rostoucích druhů, vyžadující pravidelné kosení. 

3 AB 3 Querci-fageta (dubové bučiny) 

V reprezentativních lesních biocentrech jsou cílovými společenstvy bučiny s příměsí dubu 

zimního s jednoduchou porostní strukturou. Vzhledem k tomu, že v současné době převažují i 

ve vymezených biocentrech této skupiny jehličnaté porosty, je nezbytné uskutečnit přeměnu 

umělou výsadbou původních listnáčů vhodné provenience. Listnaté výsadby je nezbytné 

chránit oplocenkami před zničením okusem zvěří. V listnatých porostech biocenter je možné 

ponechávat jednotlivé výstavky starých borovic. I v trasách biokoridorů je třeba postupně 

zvyšovat zastoupení buku a dubu. 
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3 AB-B 1-2 Querci-fageta humilia (zakrslé dubové bučiny) 

Segmenty s přírodě blízkou dřevinnou skladbou i druhově bohatá travinnobylinná lada patří do 

kostry ekologické stability. Cílovými společenstvy lokálních lesních biocenter mohou být 

kromě dubobukových porostů i porosty s převahou habru, případně dubu zimního. Důležité je, 

aby část lokálních biocenter zahrnovala i druhově bohatá travinnobylinná společenstva 

postagrárních lad.  

3 B 3 Querci-fageta typica (typické dubové bučiny) 

V biocentrech ve stádiu zralosti jsou vhodné různé porostní směsi buku a dubu zimního s 

jednotlivou příměsí dalších dřevin přirozené skladby. S výjimkou jedle bělokoré nelze 

připustit příměs jehličnanů a to ani v případech, kdy dochází k jejich přirozené obnově. 

V nově zakládaných biokoridorech a interakčních prvcích lze připustit podstatně vyšší podíl 

dubu zimního (zvláště na zemědělské půdě), habru, javorů a lip. V okrajových keřových 

lemech se uplatní především líska, trnka, hlohy a růže šípková. 

3 BC 3 Querci-fageta aceris (javorové dubové bučiny) 

Zbytky smíšených listnatých porostů patří do kostry ekologické stability. Na území lesních 

biocenter je třeba vhodnými opatřeními podpořit vznik druhově bohatého dřevinného patra s 

využitím přirozené obnovy. Při výchovných zásazích v mladých porostech je třeba zachovat a 

podpořit zastoupení všech listnatých dřevin přirozené skladby. Druhově bohatší dřevinnou 

skladbu je třeba podpořit i v trasách lesních biokoridorů, především je nutno zajistit zastoupení 

javorů a lip. V biokoridorech a interakčních prvcích na zemědělské půdě je vhodné využít i 

teplomilnějších stromů a keřů např. babyky a řešetláku počistivého. 

3(4) BC-C (3)4 Fraxini-querceta roboris-aceris (jasanové doubravy s javory) 

Všechny přírodě blízké smíšené lesní porosty s převahou listnatých dřevin přirozené skladby 

patří do kostry ekologické stability a měly by být prioritně využity pro lokalizaci biocenter. 

Hlavní dřevinou biocenter i biokoridorů by měly být duby, především dub letní, pravidelnou 

příměs budou tvořit habr, buk, lípy a javory. Jedli je vhodné doplňovat především v těch 

biocentrech, kde je historicky prokázán její výskyt. V keřových lemech je vhodné využít 

zejména kalinu obecnou a lísku. 

3 BD 3 Querci-fageta tiliae lipové dubové bučiny 

Zachované zbytky přirozených lesních porostů a květnaté louky patří do kostry ekologické 

stability. V lesních biocentrech je třeba dosáhnout zastoupení všech hlavních dřevin přirozené 

skladby - buk, dub a lípa mohou být v různém vzájemném poměru. Při zakládání biokoridorů 

v polní krajině je účelné vyšší zastoupení dubu, lípy a habru, důležité je vytvoření keřových 

pláštů s trnkou, svídou krvavou, lískou, hlohy a růžemi. V unikátních biocentrech karpatských 

květnatých luk bývá roztroušen dub letní, typickou dřevinou je zde i jeřáb oskeruše. 
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Přírodní biotopy v řešeném území:  

(Mapování biotopů. Přírodní biotopy – aktualizace mapování. Mapový server AOPK ČR, 

2011). 

T3.5 – Acidofilní suché trávníky (bez výskytu vstavačovitých)  

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy 

L3.1 – Hercynské dubohabřiny 

L3.3 – Karpatské dubohabřiny 

L6.5 – Acidofilní teplomilné doubravy 

L7.1 – Suché acidofilní doubravy 

K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

 

II.6. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

A OPATŘENÍ 

Veřejně prospěšnou stavbou (VPS) je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo 

ochraně území obce, kraje nebo státu, která je vymezena ve vydané územně plánovací 

dokumentaci. 

Veřejně prospěšným opatřením (VPO) je opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování 

ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, 

vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. 

Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření byly vymezeny (označení 

odpovídá popisu na výkresu č. I.4): 

II.6.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně 

prospěšná opatření nadmístního významu: 

Označení 

VPS/VPO 

Druh veřejně prospěšné 

stavby nebo opatření 

Odůvodnění zařazení stavby mezi 

VPS, resp. plochy mezi VPO 

A VPS – koridor dopravní 

infrastruktury nadmístního 

významu – komunikační síť 

D16 - silnice II/449 Loučany – Senice 

na Hané, obchvat (na území k.ú. 

Senice n. H. v upraveném koridoru)  

T VPS – koridor technické 

infrastruktury nadmístního 

významu – zásobování plynem 

E13 - trasa VTL plynovodu DN200 

Senice – Unčovice (na území k.ú. 

Senice n. H. v upraveném koridoru) 

V1 VPO – plocha nadregionálního 

biokoridoru 

K132 – nadregionální biokoridor 

V2 VPO – plocha regionálního 

biocentra 

OK25 – regionální biocentrum   
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II.6.2. OSTATNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ 

Označení 

VPS/VPO 

Druh veřejně prospěšné 

stavby nebo opatření 

Odůvodnění zařazení stavby mezi 

VPS, resp. plochy mezi VPO 

B1 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z3 – místní komunikace pro 

dostupnost a obsluhu plochy Z5 

 

B2 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z18 – místní komunikace pro 

dostupnost a obsluhu ploch Z16, Z17, 

Z19, Z20 a Z44 

 

B3 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z22 – místní komunikace pro obsluhu 

plochy Z47 

 

B4 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z25 – místní komunikace zajištění 

dostupnosti ČOV v Senici na Hané 

 

B5 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z28 – místní komunikace pro obsluhu 

a dostupnost ploch Z29 

 

B6 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z39 – místní komunikace pro 

dostupnost a obsluhu ploch Z36, Z37 a 

Z38 

B7 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z42 – místní komunikace pro 

dostupnost a obsluhu plochZ41 a Z 43 

 

B8 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z48 – místní komunikace pro 

dostupnost a obsluhu plochy Z5 

 

B9 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z49 – místní komunikace pro 

dostupnost a obsluhu ploch Z37, Z38 a 

Z40 

 

B10 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z 51 – místní komunikace pro obsluhu 

plochy Z50 

 

B11 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

místní komunikace 

Z52 – místní komunikace pro zajištění 

lepší dostupnosti nádraží 

 

C1 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

doprava v klidu, parkování 

Z10 – parkoviště pro stávající 

občanskou vybavenost - hřbitov - Oh 

C2 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

doprava v klidu, parkování 

Z11 – parkoviště pro stávající 

občanskou vybavenost - Ov 

C3 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

doprava v klidu, parkování 

Z26 – parkoviště pro stávající 

občanskou vybavenost - Ov 

 

C4 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

doprava v klidu, parkování 

Z27 – parkoviště pro stávající plochu 

výroby - Vs 
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D1 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

účelové komunikace 

Z4 – účelová komunikace pro 

dostupnost a obsluhu ploch Z6, Z9 a 

stávající plochy Vs 

D2 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

účelové komunikace 

Z7 - účelová komunikace pro 

dostupnost a obsluhu ploch Z6, Z9 a 

stávající plochy Vs  

D3 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – 

účelové komunikace 

Z8 - účelová komunikace pro 

dostupnost a obsluhu ploch Z6, Z9 a 

stávající plochy Vs  

E1 VPS - veřejná dopravní a 

technická infrastruktura – pěší 

propojení 

E1 - přístup k občanské vybavenosti – 

mateřské škole - Ov 

F VPS - technická infrastruktura 

– odpadové hospodářství 

Z34 – plocha pro odpadové 

hospodářství 

G VPS - technická infrastruktura 

– vodovodní řad 

Vodovodní řad pro napojení 

navržených lokalit bydlení a výroby 

H VPS - technická infrastruktura 

– kanalizace dešťová 

Kanalizace dešťová pro odvádění 

dešťových vod z navržených lokalit 

I VPS - technická infrastruktura 

– kanalizace jednotná 

Kanalizace jednotná pro odvádění 

splaškových a dešťových vod 

J VPS - technická infrastruktura 

– kanalizace splašková 

Kanalizace splašková pro 

odkanalizování navržených lokalit 

K VPS - technická infrastruktura 

–kanalizace splašková - výtlak 

Kanalizace výtlačná pro 

odkanalizování navržených ploch 

L VPS - technická infrastruktura 

– čistírna odpadních vod - 

ČOV 

Ti – čistírna odpadních vod v k.ú. 

Cakov 

M VPS - technická infrastruktura 

– čerpací stanice kanalizace 

Čerpací stanice kanalizace a 

kanalizační stoky pro odkanalizování 

navržených ploch 

N VPS - technická infrastruktura 

– elektrické vedení 

Nadzemní elektrické vedení VN 

O VPS - technická infrastruktura 

– elektrické vedení 

Nadzemní elektrické vedení VN ke 

zrušení 

P VPS - technická infrastruktura 

– elektrické vedení 

Kabelové elektrické vedení VN 

 

Q VPS - technická infrastruktura 

– elektrické vedení 

Kabelové elektrické vedení VN ke 

zrušení 

 

R VPS - technická infrastruktura 

– trafostanice 

Trafostanice 

 

S VPS - technická infrastruktura 

– trafostanice 

Trafostanice ke zrušení 

 

U VPS - technická infrastruktura 

– trasa plynovodu STL 

Trasa plynovodu STL 

 

V VPO - založení prvků ÚSES Np1 – Np17 (Np1, Np2, Np3, Np4, 

Np10, Np12, Np13, Np15, Np16 – 

biocentra 

Np5, Np6, Np7, Np8, Np9, Np11, 

Np14 a Np17 – biokoridory 

W VPO - veřejné prostranství –  

veřejná sídelní zeleň 

Z2 – pozemky p.č. 612/1 a 612/2 k.ú. 

Senice na Hané 
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Poznámka: Pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR apod. – obec si požádá o převedení 

pozemku na obec. 

Pokud je část VPS nebo VPO na pozemcích obce a část na pozemcích soukromých, je pro 

přehlednost v grafické části (výkres č. I. 4 Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 

opatření) zakreslena celá stavba nebo opatření, i když k vyvlastnění nebo využití předkupního 

práva budou pouze pozemky v soukromém vlastnictví. V textové části je uveden výčet pozemků 

bez pozemků ve vlastnictví obce, státu atd. 

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné 

opatření (§ 2 odst. 1 písm. l, m), které obec vymezila v územně plánovací dokumentaci, má 

obec (nebo stát – podle příslušnosti k vlastnictví) podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. předkupní 

právo. Obec má rovněž předkupní právo k pozemku určenému územním plánem pro veřejné 

prostranství. 

Poznámka: Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny pouze ve výkresu č. I.4 Veřejně 

prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření (nejsou zakresleny v hlavním výkresu) z důvodu 

zachování přehlednosti.     

 

II.7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ÚZEMÍ 

Požadavek nebyl zadán. 

 

II.8. VYHODNOCENÍ  PŘEDPOKLÁDANÝCH  DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO  ŘEŠENÍ  NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ  FOND A 

PUPFL 

II.8.1. DŮSLEDKY NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací 

dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92, o ochraně zemědělského půdního fondu. 

V grafické příloze, výkresu č. II.4 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního 

fondu v měř. 1: 5.000, jsou vyznačeny jednotlivé lokality odnětí ZPF. Lokality nové výstavby, 

které nevyvolávají nutnost záboru (tj. které neleží na zemědělské půdě), byly rovněž 

zakresleny, nebyly však vyhodnoceny v tabulkové části. 

Výchozí podklady: 

 Zákon č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 Mapa evidence nemovitostí obce se zakreslením hranice intravilánu 

 Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, II. díl (MZVŽ, 1989) 

 Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministersrtva životního prostředí České 

republiky ze dne 1.10.1996 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., 

s účinností od 1.1.1997 
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TŘÍDY OCHRANY A STUPNĚ PŘEDNOSTI V OCHRANĚ 

Třídy ochrany zemědělské půdy jsou stanoveny vyhláškou č. 48/2011 Sb. 

 Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno 

odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 

ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

 Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde 

o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování 

také jen podmínečně zastavitelné. 

 Do II. třídy ochrany jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním 

stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. 

 Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností, s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

 Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy 

s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 

hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 

zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 

efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, 

s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 

životního prostředí. 

PŘEHLED BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK 

V KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH SENICE NA HANÉ, ODRLICE A CAKOV 

Charakteristika půd dle BPEJ dle vyhlášky č. 327/1997 Sb., o zařazení do tříd přednosti 

v ochraně ZPF:  

 

Kód BPEJ 

 

Třída ochrany 

 

Charakteristika 

 

30100 I. Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně 

těžké, s převážně příznivým vodním režimem 

30110 II. Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně 

těžké, s převážně příznivým vodním režimem 

30200 I. Černozemě degradované na spraši; středně těžké, 

s příznivým vodním režimem 

30810 II. Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však 

erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší 

svažitosti; středně těžké 

30850             III. Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však 

erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší 

svažitosti; středně těžké 

31000 I. Hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě 

oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší 

spodinou, s příznivým vodním režimem 

31010 II. Hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě 

oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší 

spodinou, s příznivým vodním režimem 
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31210 II. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě 

luvické, všechny včetně slabě oglejených forem na 

svahových hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až 

středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním 

převlhčením 

31212 III. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě 

luvické, všechny včetně slabě oglejených forem na 

svahových hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až 

středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním 

převlhčením 

32601 III. Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 

formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; 

středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, 

s dobrými vláhovými poměry až s převlhčením  

32604 IV. Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 

formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; 

středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, 

s dobrými vláhovými poměry až s převlhčením  

32611 III. Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 

formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; 

středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, 

s dobrými vláhovými poměry až s převlhčením  

32614 IV. Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 

formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; 

středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, 

s dobrými vláhovými poměry až s převlhčením  

32651 IV. Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 

formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; 

středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, 

s dobrými vláhovými poměry až s převlhčením  

32654 IV. Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 

formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; 

středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, 

s dobrými vláhovými poměry až s převlhčením  

32911 III. Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně 

slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, 

popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez 

skeletu až středně skeletovité, s dobrými vláhovými 

poměry 

33716 V. Kambizemě litické, modální, rankerové a rankery 

modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí 

od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě 

až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až 

lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách 

33756 V. Kambizemě litické, modální, rankerové a rankery 

modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí 

od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě 

až středně skeletovité, v ornici středně těžké  lehčí až 

lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách 

34078 V. Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, 

rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, 

hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, 

s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a 

expozici 
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51500 II. Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně 

oglejených variet na svahových hlínách s eolickou 

příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, 

vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením 

51512 II. Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně 

oglejených variet na svahových hlínách s eolickou 

příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, 

vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením 
 

              Charakteristika klimatických regionů: 

Kód 

regionu 

Symbol 

regionu 

Charakteristika 

regionu 

Suma 

teplot 

nad 100C 

Průměrná 

roční teplota 
0C 

Průměrný 

roční úhrn 

srážek v mm 

Pravděpodobnost 

suchých 

vegetačních 

období v% 

Vláhová 

jistota 

3 T3 teplý, mírně 

vlhký 

2500-

2800 

(7) 8 - 9 550 – 650 

(700) 

10 - 20 4 - 7 

5 MT2 mírně teplý, 

mírně vlhký 

2200-

2500 

7 - 8 550 – 650 

(700) 

15 - 30 4 - 10 

 

PŘEHLED NAVRHOVANÝCH ZÁBORŮ 

Do výčtu ploch nebyly zařazeny návrhové plochy, které nejsou na ZPF, ale na plochách 

vedených jako plochy ostatní, ostatní komunikace, stavební, manipulační apod. 

Pro rodinné domy byl započten celý rozsah ploch včetně zahrad, přičemž skutečný zábor bude 

podstatně nižší – cca 200 m2 na jeden RD (zastavěná plocha rodinným domem a zpevněné 

plochy včetně vjezdů). 

USKUTEČNĚNÉ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Navrhovaným záborem zemědělského půdního fondu nebudou dotčeny plochy, jejichž kvalita 

byla zvýšena vložením investic ve formě odvodnění drenážemi nebo zavlažování. 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Navrhovaným záborem zemědělského půdního fondu nedojde k narušení areálů ani objektů 

staveb, které jsou (nebo dříve byly) využívány pro zemědělskou prvovýrobu. 

ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF 

V katastrálním území Odrlice a katastrálním území Cakov byly provedeny komplexní 

pozemkové úpravy. V katastrálním území Senice na Hané byly uskutečněny jednoduché 

pozemkové úpravy. 

Podrobný přehled záborů zastavitelných ploch a ploch změn v území následuje v tabulkách:  

Tabulka A. Bilanční vyhodnocení záborů ZPF a LPF – zábory nové (str. 99 – 100) 

Tabulka B. Bilanční vyhodnocení záborů ZPF a LPF – zábory převzaté z platného ÚpnSÚ 

Senice na Hané, ze Změny č. 2 ÚpnSÚ Senice na Hané a zábory nové (str. 101 – 104) 

Poznámka: SZÚ – současně zastavěné území obce 
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Odůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy včetně odůvodnění, proč je 

navrhované řešení nejvýhodnější 

Při zpracování územního plánu bylo v souladu s ustanovením §5 zákona 334/92 Sb. alternativně 

posuzováno uspokojení rozvojových potřeb sídla. Bylo hledáno řešení, které by bylo 

nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF i z hlediska ostatních obecných zájmů. Při zohlednění 

rozvojového potenciálu bylo snahou udržet kompaktní půdorys zastavěných území obce, který 

umožňuje ekonomické napojení navržených lokalit na dopravní a technickou infrastrukturu 

obce a současně bezproblémové obdělávání pozemků v extravilánu. 

Přes veškerou snahu není možné se vyhnout záborům chráněné zemědělské půdy velmi dobré 

kvality. Jedná se především o zábory pro výstavbu rodinných domů. Vyhodnocení potřebnosti 

ploch pro bydlení je podrobně popsáno v kapitole II.3.7. Vymezení zastavitelných ploch pro 

bydlení, podkapitole II.3.7.1. Plochy bydlení venkovského charakteru, II.3.7.2. Plochy smíšené 

obytné. 

Odnětí zemědělské půdy a ostatních pozemků, odůvodnění a popis záborů 

Návrhové plochy pro bydlení 

Většina návrhových ploch navazuje na současně zastavěné území obce. Vzhledem k tomu, že 

byla většina návrhových ploch převzata z platného ÚP a ze Změny ÚP č.2, tvoří nově navržené 

plochy pro bydlení pouhých 7,29 % všech návrhových ploch pro bydlení.  
 

Pro možnost lepšího využití ZPF pro zemědělskou produkci do doby výstavby na navrhovaných 

plochách, byly tyto plochy rozděleny do dvou etap, pro něž byly stanoveny podmínky – viz 

výroková část – kap. I.9.4.Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 
 

Plochy pro bydlení – I. etapa: 

k.ú. Senice na Hané: 

Ozn. plochy Převzato z 

(označení) 

Zdůvodnění záborů 

Z 1 Změna č. 2 

(Z2/1) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

na severním okraji obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 dobrá dopravní dostupnost 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 

 na západním okraji blízkost silnice II/449, sousedí 

se zúženým koridorem pro její navrhovanou 

přeložku, který je nutno respektovat 
 

Z 5 Změna č. 2 

(Z2/2a) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v severní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 dobrá dopravní dostupnost 
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Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochu 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat komunikace 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
 

Z13, Z14, Z15, 

Z16 a Z17 

Změna č. 2 

(Z2/7) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

ve východní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 dobrá dopravní dostupnost 

Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochy 

Z16 a  Z17 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat komunikace pro plochy Z16 a 

Z17 

 v ploše Z13 respektovat trasu nadzemního vedení 

VN 

 v ploše Z13 respektovat ochranné pásmo 

trafostanice 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
 

Z19  Změna č. 2 

(Z2/6a - část) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

ve východní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území obce  

Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochu 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy 

 respektovat trasu nadzemního elektrického vedení 

VN 

 respektovat ochranné pásmo trafostanice 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
 

Z 21 NOVÉ Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

ve východní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území obce 

Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochu 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu ploch 

 respektovat manipulační prostor podél toku a 

ponechat přístup pro údržbu toku, respektovat 

podmínky správce toku pro umístění objektu 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
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Z23 a Z53   Změna č.2 

(Z2/5a - část) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v jižní části obce 

Výhody: 

 plochy navzájem sousedí a přímo navazují na 

zastavěné území obce 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu ploch 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
 

Z29 Změna č. 2  

(Z2/4a) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v jihozápadní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 vybudovat potřebnou dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy 

 respektovat ochranné pásmo trafostanice 

 respektovat trasu nadzemního elektrického vedení 

VN 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
 

Z30, Z31 ÚPN 

(ÚP-B12)  

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v západní části obce 

Výhody: 

 plochy navazují na zastavěné území 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 vybudovat potřebnou dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy 

 v ploše Z31 respektovat trasu nadzemního 

el.vedení VN 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
 

Z 32 NOVÉ Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v západní části obce 

Výhody: 

 plocha propojuje dvě části zastavěného území 

obce 

 plocha navazuje na navrženou plochu Z50 

 dobrá dopravní dostupnost 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 zábor pozemků I. a II. třídy ochrany 
 

Z 33 NOVÉ Návrh území: 

Plochy smíšené obytné,  

v západní části obce 
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Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území obce 

 dobrá dopravní dostupnost 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
 

 

k.ú. Odrlice: 

Ozn. plochy Převzato z 

(označení) 

Zdůvodnění záborů 

Z36, Z37 a Z38 Změna č. 2 

(Z2/16a) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v jižní části sídla 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 dobrá dopravní dostupnost 

 územní studie pro plochu byla zpracována 

 součástí plochy bude plocha veřejného 

prostranství 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat komunikace 

 zábor pozemků I. a II. třídy ochrany 

 

 

k.ú. Cakov: 

Ozn. plochy Převzato z 

(označení) 

Zdůvodnění záborů 

Z43 Změna č. 2 

(Z2/14a-část) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v severní části sídla 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 skloněná plocha je orientována k jihu 

 obtížně zemědělsky obhospodařovatelný pozemek 

Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochy 

 nutnost vybudovat potřebnou dopravní a 

technickou vybavenost (místní komunikaci a 

inženýrské sítě) 

 zábor pozemků I. a II. třídy ochrany 

 

Z 46 NOVÉ Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

na západním okraji zastavěného území sídla 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 dobrá dopravní dostupnost 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 
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 respektovat ochranné pásmo PUPFL 

 nutnost zajistit výjimku z ochranného pásma 

PUPFL 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 

 

 

Plochy pro bydlení – II. etapa: 

k.ú. Senice na Hané: 

Ozn. plochy Převzato z 

(označení) 

Zdůvodnění záborů 

Z 12 NOVÉ Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

ve východní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 dobrá dopravní dostupnost 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 respektovat ochranné pásmo trafostanice 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 

 
Z20 a Z44   Změna č. 2 

(Z2/6a - část) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

ve východní části obce 

Výhody: 

 plochy navazují na návrhovou plochu Z19, která 

je přímo navázána na zastavěné území  

Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochy  

Z20 a Z44 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu ploch 

 respektovat trasu nadzemního elektrického vedení 

VN 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 

 
Z47   Změna č.2 

(Z2/5a - část) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v jižní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území obce 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu ploch 

 respektovat ochranné pásmo trafostanice 

 zábor pozemků I. třídy ochrany 
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Z 50 NOVÉ Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v západní části obce 

Výhody: 

 plocha propojuje dvě části zastavěného území 

obce 

 plocha sousedí s navrhovanou plochou Z32 

Nevýhody: 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat dopravní infrastrukturu pro 

dostupnost a obsluhu plochy 

 zábor pozemků I. třídy ochran 
 

 

k.ú. Odrlice: 

Ozn. plochy Převzato z 

(označení) 

Zdůvodnění záborů 

Z 40 Změna č. 2 

(Z2/16b) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v jižní části obce 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 dobrá dopravní dostupnost 

 součástí plochy bude plocha veřejného 

prostranství 

Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochu 

 nutnost vybudovat inženýrské sítě 

 nutnost vybudovat dopravní vybavenost pro 

zpřístupnění a obsluhu plochy 

 respektovat ochranné pásmo trafostanice 

 zábor pozemků I. a II. třídy ochrany 
 

 

k.ú. Cakov: 

Ozn. plochy Převzato z 

(označení) 

Zdůvodnění záborů 

Z 41  Změna č. 2 

(Z2/14a-část) 

Návrh území: 

Plochy bydlení venkovského charakteru,  

v severní části sídla 

Výhody: 

 plocha navazuje na zastavěné území 

 skloněná plocha je orientována k jihu 

 obtížně zemědělsky obhospodařovatelný pozemek 

Nevýhody: 

 povinnost zpracování územní studie pro plochu 

 nutnost vybudovat potřebnou dopravní a 

technickou vybavenost (místní komunikaci a 

inženýrské sítě) 

 zábor pozemků I. a II. třídy ochrany 
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Zábory ZPF pro navržené plochy bydlení: 

Poř. č. Převzato z: I. etapa 

Celková plocha 

v m
2 

II. etapa 

Celková plocha 

v m
2
 

Celkem  

za I. a II. etapu 

v m
2
 

1 ÚPN  4.912 - 4.912 

2 Změna č. 2 173.738 93.594 267.332 

3 NOVÉ 14.985 6.423 21.408 

 Celkem  193.635 100.017 293.652 

 

Zábory ZPF pro nově navržené plochy bydlení činí celkem 7,29 % z celkové plochy 

záborů ZPF pro plochy bydlení. 

Pozn.: Změna č. 2 byla pořízena v roce 2010. Protože lhůta 5 let neuplynula, návrhové 

lokality z této změny bylo nutno převzít. V opačném případě by obec trpěla finančními 

ztrátami. 
 

Plochy pro dopravu: 

Navržené plochy dopravy jsou umístěny tak, aby co nejlépe obsloužily stabilizované území a 

návrhové plochy, přičemž některé zasahují do ploch ZPF s I. třídou ochrany. Vzhledem k výše 

uvedeným souvislostem je není možno mimo tyto kvalitní půdy umístit. 

 

II.8.2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) jsou navrhovanými záměry dotčeny v malém 

rozsahu (návrh záboru zahrnut do tabulky A. Bilanční vyhodnocení záborů ZPF a LPF – zábory 

nové).  

Návrhová plocha Z46 – část plochy – 98,00 m
2
 náleží do PUPFL. 

Návrhová plocha Z34 – část plochy – 2649,00 m
2 
náleží do PUPFL.  

 

II.9. ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

II.9.1. POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY 

Ochrana obyvatel je zakotvena v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

Požadavky civilní ochrany pro územní plány obcí jsou upraveny vyhláškou č. 380/2002 Sb., 

§18 a §20. Podle této vyhlášky se požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování 

uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů 

v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace. 

Vše bude realizováno v souladu s havarijním plánem pro Olomoucký kraj. 

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., § 20 je 

zapracování návrhů ploch pro potřeby: 
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a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Zájmové území není ohroženo zvláštní povodní, nenachází se zde žádná vodní nádrž na toku. 

Navržená vodní nádrž s mokřady (součást LBC 8) je řešena jako zahloubená nádrž s bočním 

napouštěním a vypouštěním. 

 

b) zón havarijního plánování 

V území se nevyskytují zóny havarijního plánování s nebezpečnými chemickými ani jinými 

látkami, se zdroji ionizujícího a jiného záření apod. Pouze ve výrobních plochách mohou být při 

výrobě používány chemické látky, jejichž režim upravují interní bezpečnostní provozní 

předpisy.  

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V ÚP obce nejsou navrhovány plochy pro objekty určené výhradně pro ukrytí obyvatelstva. U 

nově navrhovaných ploch pro bytovou výstavbu bude využito prostor v obytných objektech 

tam, kde to územní podmínky dovolují. 

Zajistit ukrytí zaměstnanců ve výrobních objektech a dalších komerčních zařízeních je 

povinností jejich majitelů nebo provozovatelů (právnických nebo fyzických osob). 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

V ÚP jsou navrženy místní a účelové komunikace pro zlepšení prostupnosti území a 

v navrhovaných lokalitách tak, aby mohlo dojít k bezproblémové evakuaci obyvatel. 

Pro evakuaci krátkodobou a objektovou je možno využít stávajících objektů občanské 

vybavenosti (OÚ). Nové objekty nejsou v ÚP navrhovány. 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

V obci nejsou uloženy masky ani další ochranné prostředky pro vybrané skupiny obyvatelstva 

(dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro případný výdej těchto prostředků a rovněž jako sklad pro příjem a 

výdej humanitární pomoci budou sloužit prostory kulturního domu (OÚ). 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území 

Na správním území obce se nenacházejí plochy ani objekty pro uskladnění nebezpečných látek. 

Likvidace nebezpečného odpadu (barvy apod.) včetně velkoobjemového (ledničky, televizory 

apod.) je zajišťována mobilním svozem. 

Likvidace nebezpečného odpadu většího rozsahu zajistí firma s příslušným oprávněním podle 

charakteru havárie na odpovídající skládku nebo do odpovídajícího zařízení. 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění účinků kontaminace 

V ÚP nejsou navrhovány nové plochy pro tyto činnosti. 

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Na správním území obce jsou výrobní objekty a zařízení, při jejichž provozu lze předpokládat 

využívání a skladování nebezpečných látek. Regulativy pro stávající i navrhované funkční 
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plochy však vylučují umisťování výroby, která by mohla negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Proto je práce s nebezpečnými látkami a jejich bezpečná likvidace řešena samostatně v rámci 

daných ploch.  

V malé míře se tyto látky vyskytují u drobných podnikatelských aktivit – nátěrové prostředky, 

desinfekční a úklidové materiály a pomůcky apod. Plochy a objekty pro skladování 

nebezpečných látek musí být v souladu s platnou legislativou (vlastní řešení není předmětem 

ÚP).  

Likvidaci zajišťují majitelé nebo provozovatelé sami. Totéž platí u návrhových ploch. 

Likvidace nebezpečného odpadu od obyvatelstva je zajišťována mobilním svozem v předem 

stanovených termínech. 

i) nouzového zásobení obyvatelstva vodou, elektrickou energii a zemním plynem 
 

V případě dlouhodobého přerušení dodávky vody ze skupinového Vodovodu Pomoraví budou 

obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. V případě krizové 

situace lze pro nouzové zásobování využít zdroje sloužící pro zásobování ZD Senice a podniku 

Panav a.s. Tyto zdroje však nesplňují podmínky, které jsou kladeny na zdroj NZV. 
 

Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Senice na Hané na 

první dva dny 6,71  m
3
/d . Na další dny 20,12 m

3
/d. 

 

Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Odrlice na první dva 

dny 1,17 m
3
/d. Na další dny 3,51 m

3
/d . 

 

Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Cakov na Hané na 

první dva dny 1,27 m
3
/d. Na další dny3,8 m

3
/d. 

 

Pro celou obec Senice na Hané je to na první dva dny 9,14 m
3
/d. Na další dny 27,42 m

3
/d. 

 

Nouzové zásobování obce elektrickou energií zajišťuje E.ON ČR, a.s. podle příslušného 

regulačního stupně na základě konkrétní situace. 
 

Nouzové dodávky zemního plynu pro obyvatelstvo budou zabezpečeny podle omezujících 

otopných křivek, které umožní vytápění objektů na minimální teplotu nebo havarijního 

odběrového stupně, který představuje zastavení dodávky plynu odběratelům všech kategorií. 

 

      II.10. KOORDINACE V ÚZEMÍ 

 

II.10.1. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

II.10.1.1. Ochranná pásma hygienická 

A. OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ  

Na východním okraji zájmového území se nachází prameniště Senice na Hané, které slouží jako 

zdroj pitné vody využívaný Vodohospodářskou společností Olomouc a.s. Je tvořeno šesti 

studněmi s čerpací stanicí, které jsou oploceny (I. stupeň ochranného pásma). Pásmo I. a II. 



108 

 

stupně bylo stanoveno v roce 1984, č.j. 2786/84-233/1 Da – ONV Olomouc – OVLHZ.  V roce 

2013bylo rozšířeno pásmo II. stupně, a to rozhodnutím MěÚ Litovel, č.j. LIT 17254/2013 ze 

dne 19.9.2013. Ochranná pásma tohoto vodního zdroje jsou vyznačena v grafické části ÚP. 

 

II.10.1.2. Ochranná pásma technická 

A. OCHRANNÁ PÁSMA SILNIC 

Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnice II. a III. 

třídy 15 m od osy vozovky silnice, a to mimo průjezdní úsek obcí.  

Paprsky rozhledových polí křižovatek jsou vykresleny v zastavěném a zastavitelném území obce 

na silnici pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro 

rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od středu křižovatky. 

Mimo zastavěné a zastavitelné území obce je rozhledové pole křižovatky na silnici hlavní 

vymezeno paprskem 100 m od středu křižovatky a na silnici vedlejší 50 m od středu křižovatky.  

Ochranné pásmo silnic vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

ve znění pozdějších předpisů a rozhledová pole křižovatek z normy ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. 

B. OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE 

Ochranné pásmo dráhy je vzhledem k tomu, že vlakové soupravy projíždí územím rychlostí 

maximálně 60 km/hod, 60 m od osy krajní koleje a nebo 30 m od hranice železničního 

pozemku.  

Ochranné pásmo dráhy vyplývá ze zákona Sb. 266/1994 Sb, o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

C. OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních 

nebo podzemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras 

energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem 

energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znění zákona 

č. 314/2009 Sb a jeho změn a doplňků. 

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové 

prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch (ochranná pásma 

jednotlivých zařízení, omezení činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je 

nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005. 

Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy počítá od kolmého 

průmětu krajního vodiče. 
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Pro vedení vystavěná do 31.12.1994 a po 1.1.1995 platí následující hodnoty: 

 VN – nad 1 kV do 35 kV vč. - 10 m, 7 m 

 VVN – nad 220 kV do 400 kV vč. - 25 m, 20 m 

Pro vedení stavěná po 1.1.2001 platí následující hodnoty: 

 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - 7 m 

 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče s izolací základní - 2 m 

 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro závěsná kabelová vedení - 1 m 

 u napětí nad 220 kV do 400 kV - 20 m 

 u závěsného kabelového vedení 110 kV – 2 m 

 u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – 1 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení: 

 Do 110 kV včetně - 1 m po obou stranách krajního kabelu 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice 

je zakázáno: 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 

 provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 

životy, zdraví a majetek osob, 

 provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

      vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m, 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 

      vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti: 

 u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 

m od oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva. 

 u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí 7 m, u stanic stavěných do 31.12. 1994 - 10 m 

 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

 u vestavných elektrických stanic 1 m od obestavění. 
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Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného 

pásma uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to 

technické a bezpečnostní podmínky dovolují. 

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla 

a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze 

uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska 

výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů. 

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení 

o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 

458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno 

respektovat dřívější vymezení OP. 

D. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů je nutno při provádění zemních 

prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod. respektovat ochranná pásma 

plyn. potrubí a RS ve smyslu Energetického zákona 452/2000 Sb., § 68, § 69, § 98 ve znění 

zákona 314/2009 Sb. vč. navazujících změn a doplňků. Též je nutno respektovat ustanovení 

ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 - 1-4, TPG-G 70 204 a ČSN 73 6005. 

Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení 

(potrubí) na obě strany. Ochranné pásmo činí:  

      u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce: 1 m  

      u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek: 4 m 

      u technologických objektů: 4 m 

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých 

podzemních staveb může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až 200 m 

Bezpečnostní pásma plynových zařízení vybudovaných do 30. 6. 2009 / po 1.7.2009 

Regulační stanice VTL do tl. 40 barů vč.: 10 m / 10 m 

Vysokotlaké plynovody a přípojky do tl. 40 barů vč. do DN 100: 15 m / 10 m 

                                                                                     do DN 250: 20 m / 25 m 

                                                                                     nad DN 100 do DN 300: 20 m / 20 m 

Veškeré stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek 

a uskladňování materiálů v OP a BP lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem 

držitele licence, který odpovídá za provoz plynárenského zařízení. Souhlas není součástí 

stavebního řízení. 
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Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve 

volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, nebo přípojky lze pouze na 

základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy. 

Kromě vlastních potrubí, trasovaných danou lokalitou se v jejich OP a BP, případně i mimo ně 

mohou vyskytovat i další zařízení, která s provozem souvisí a která je nutno respektovat. 

Zejména se jedná o stanice katodové ochrany (SKAO), případně anodové uzemnění katodové 

ochrany (AUKAO), jejichž uložení musí být respektováno zejména s ohledem na zajištění 

ochrany konstrukcí nově navrhovaných objektů před negativními účinky těchto zařízení (možný 

výskyt bludných proudů a tím narušení konstrukcí). Konkrétní stav a podmínky, které mohou 

ovlivnit realizaci záměrů nutno ověřit a projednat s provozovateli daného zařízení. 

Ochranná pásma, stanovená podle dřívějších předpisů včetně udělených výjimek z ustanovení 

o ochranných pásmech zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 

458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících plynárenských zařízení je nutno 

respektovat dřívější vymezení OP a BP. 

E. OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

K ochraně komunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.127/2005Sb., 

§102, 103 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.  

V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno: 

a) provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce  

b) zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, 

které by znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekom. vedení 

c) vysazovat trvalé porosty 

Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního 

rozhodnutí o ochranném pásmu. 

Ochranná pásma nadzemních telekomunikačních vedení vznikají dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č.183/2006 Sb.,-stavební zákon) 

a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, 

vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat 

elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.  

Toto ustanovení se týká i radioreleových tras (RRT). Rozsah OP a jejich výšku nad terénem 

vymezují Radiokomunikace Praha (Ra).  

Ustanovení o OP podle zákona 127/2005 Sb. se týká všech komunikačních zařízení, sloužících 

danému účelu bez ohledu na oprávněného provozovatele (uživatele) tzn. např. Telefonica O2 

a.s., ČD, Ra, MO, MV, Transgas a další pokud nejsou uložena v OP daného zařízení, 

pro které slouží - dálkové trasy plynu, produktovodů, ČD apod. 

Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 

736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související. 
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F. OCHRANNÉ PÁSMO LETECKÝCH RADIOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

MO 

 

Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení MO je nutno respektovat podle 

§37 zákona č. 49/97 sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 sb., o 

živnostenském podnikání, podle §175 odst. 1 SZ. 
 

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 

závazného stanoviska MO ČR: 
 

 větrné elektrárny 

 výškové stavby (i dominanty v terénu) 

 venkovní vedení VVN a VN 

 základnové stanice mobilních operátorů 

 stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 
 

V tomto území může být stavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem 

výškově omezena nebo zakázána. 

 

 

G. VZDUŠNÝ PROSTOR MO 

 

Vzdušný prostor MO je nutno respektovat podle zákona č. 49/97 sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/91 sb., o živnostenském podnikání, podle §175 odst. 1 SZ. 

 

V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách – 

lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 

dominanty v terénu, větrných elektráren, venkovního vedení VN a VVN jen na základě 

závazného stanoviska MO. V tomto území může být stavba větrných elektráren a výškových 

staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Z důvodu bezpečnosti 

letového provozu je nezbytné projednat též rozšíření stávajících nebo povolení nových 

těžebních prostorů. 
 

Na celém správním území je zájem MO posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 

staveb dle ust. §175 stav. zákona. Vydat ÚR a povolit níže uvedené stavby lze jen na základě 

závazného stanoviska MO ČR: 
 

 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. 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) 
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H. OCHRANNÁ PÁSMA  VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

 

Podle  Zákona  274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  platí : 
 

§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se 

vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). 

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a  

kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních  

zdrojů  podle zvláštního zákona^26) tímto nejsou dotčena. 

(3) Ochranná  pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a)  u  vodovodních  řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně,  1,5 m, 

I. OCHRANNÉ PÁSMO ČOV  A OBJEKTŮ NA KANALIZACI   

 

Stávají      ČOV Senice na Hané –   stávající ochranné pásmo 100 m 

Stávající ČS na stokové síti – 5 m 

Navržená  ČOV Cakov – je navrženo ochranné pásmo  50 m  

   

J. OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ 

 

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení : 

§ 14  Povolení k některým činnostem 

(1) Povolení k některým činnostem je třeba 

  a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové 

poměry 

§ 17 Souhlas 

(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není 

třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to 

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na 

pozemcích s takovými pozemky sousedícími, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní 

poměry, 

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v 

zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz 

uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, 

c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 

67 tím není dotčeno, 

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, 
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e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

§ 49 Oprávnění při správě vodních toků 

(2) 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 

b) u ostatních významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry c)   u drobných 

vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry – ostatní toky v území. 

II.10.2. DALŠÍ LIMITUJÍCÍ FAKTORY 

 

A. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

 

Zvláště chráněná území 

V katastrálních územích obce se nenachází zvláště chráněná území. 

 

Natura 2000 

V řešeném území se nenachází lokality soustavy Natura 2000, evropsky významná lokalita 

(EVL) ani ptačí oblast (PO).. 

 

B. OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY 

Významné krajinné prvky 

Podle §3 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění se v tomto území za VKP považují lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 

orgán ochrany přírody zaregistruje podle §6 zákona. 

Registrované významné krajinné prvky se na území obce nenacházejí. 

Památné stromy 

V řešeném území nejsou vyhlášeny památné stromy. 

Přírodní parky 

Do řešeného území nezasahuje území přírodního parku. 

C. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V katastrálních územích obce Senice na Hané jsou vymezeny plochy regionálních a 

nadregionálních biokoridorů a biocenter.  

D. OCHRANNÉ PÁSMO LESA 

 

Ochranné pásmo lesa je 50 m od jeho okraje. 

 

E. OCHRANA PAMÁTEK 

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek je zapsáno: 
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v Senici na Hané: 

    Kostel sv. Maří Magdalény, č.r.ÚSKP: 46532/8-1924 

    Fara, č.r.ÚSKP: 50056/9-54 

    Socha sv. Jana Nepomuckého, č.r.ÚSKP: 46247/8-2692 

    Socha Ecce Homo,č.r.ÚSKP: 20357/8-1928 

    Socha sv. Jiljí, č.r.ÚSKP: 39006/8-2693 

    Kaple sv. Josefa, č.r.ÚSKP: 41995/8-1926 

    Smírčí kříž, č.r.ÚSKP: 16145/8-1927 

    Boží muka – sloupová s reliéfem sv. Isidora, č.r.ÚSKP: 32945/8-1925 

v Odrlicích: 

    Sušárna chmele, č.r.ÚSKP: 45405/8-2659 

    Venkovská usedlost č.p. 6, č.r.ÚSKP: 15895/8-2657 

    Venkovská usedlost č.p. 7, č.r.ÚSKP: 34044/8-2658 

 

 

F. OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ 

 

Z hlediska archeologických zájmů je nutno všechna tři řešená katastrální území obce považovat 

za území archeologického zájmu (vymezená část zastavěného území Senice na Hané je územím 

s archeologickými nálezy – typ I. a v centrální části sídel Odrlice a Cakov jsou vymezeny 

plochy území s archeologickými nálezy – typ II). 

Při zásazích do terénu může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, proto je nezbytné 

provedení záchranného archeologického průzkumu – v souladu s platnou legislativou. 

 

G. CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ 

 

V k.ú. Senice na Hané, Odrlice a Cakov nejsou evidovány dobývací prostory, výhradní ložiska 

ani chráněná ložisková území. 

 

H. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 

 

V řešeném území nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb. 

 

I. SESUVNÁ ÚZEMÍ 

 

V k.ú. Senice na Hané, Odrlice a Cakov se nenachází sesuvná území. 

 

J. ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 

 

V katastrálních územích obce Senice na Hané nejsou stanovena záplavová území vodních toků. 

 

K. STAVEBNÍ UZÁVĚRY A ASANAČNÍ ÚPRAVY 

 

ÚP nenavrhuje plochy asanací a nevymezuje území k vyhlášení stavebních uzávěr. 

 

L. CHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA 

 

ÚP navrhuje ochranné pásmo hřbitova 50 m. 
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II.10.3. DALŠÍ VLIVY V ÚZEMÍ A INFORMAČNÍ ÚDAJE 

 

A. ODVODNĚNÍ  

 

Na menší části zemědělských ploch se nachází  meliorace - odvodnění, návrhové plochy do 

tohoto území nezasahují.   

 

B. EROZNÍ OHROŽENÍ   

 

Část ploch je erozně ohrožených – tyto plochy se nachází mimo zastavěné území a přímo 

nezasahují do navrhovaných ploch pro výstavbu. Protierozní opatření v krajině je řešeno 

návrhem v PSZ v rámci JPÚ a KPÚ. 
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III.  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ        

        POŘIZOVATELEM  

 

1. Postup při pořízení Územního plánu Senice na Hané   

Zastupitelstvo obce Senice na Hané rozhodlo na svém zasedání dne 7.2.2012 pořídit Územní plán 

Senice na Hané (dále jen "územní plán"). Určeným zastupitelem byl zvolen starosta obce – Ing. 

Michal Tichý.  Zpracováním územního plánu byla pověřena ing. arch. Ludmila Fišerová, IČ 

12173584, ČKA 2179.  

Pořizování územního plánu bylo vedeno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění později vydaných předpisů. 

Návrh zadání územního plánu byl v souladu § 47 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí 

po dobu 30 dnů, a to od 25.6.2012 do 26.7.2012 a současně jej pořizovatel zaslal subjektům uvedeným 

v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Projednaný a upravený návrh zadání následně schválilo 

Zastupitelstvo obce Senice na Hané na svém 14. zasedání dne 22.10.2012 podle § 47 odst. 5 

stavebního zákona.  

Společné jednání o návrhu územního plánu se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 

31.10.2013. Současně byl návrh územního plánu doručen veřejnou vyhláškou, a to ve lhůtě od 

7.10.2013 do 25.11.2013. V rámci tohoto jednání vyslovil nesouhlas orgán ochrany ZPF, tj. KÚOK, 

odbor ŽP a zemědělství, z důvodu nerespektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu. 

Souhlasné stanovisko tohoto dotčeného orgánu bylo vydáno dne 26.2.2014 (došlo k úpravě textové 

části a zmenšení plochy R1).  

Výslovně bylo odsouhlaseno upřesnění (zmenšení) koridorů pro přeložku silnice  II/449 Loučany – 

Senice na Hané, obchvat (v krajské územně plánovací dokumentaci ozn. D16) a pro VTL plynovod 

Senice – Unčovice (v krajské územně plánovací dokumentaci ozn. E13) s příslušnými dotčenými 

orgány. 

Na základě stanovisek dotčených orgánů a připomínek obdržených v rámci společného jednání o 

návrhu územního plánu byly dne 28.4.2014 zpracovány Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu. 

Po úpravě byl návrh územního plánu předložen pořizovatelem podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

dne 30.4.2014 k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, 

který vydal dne 14.5.2014 pod č.j. KUOK 45631/2014 k návrhu územního plánu souhlasné stanovisko 

se závěrem, že lze návrh územního plánu veřejně projednat.  

Veřejné projednání posouzeného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona s 

výkladem projektanta, Ing. arch. Ludmily Fišerové, nařídil pořizovatel na 16.7.2014. Návrh územního 

plánu byl v souladu s § 52 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to 

od 16.6.2014 do 25.7.2014.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem poté vyhodnotil výsledky projednání a konstatoval, 

že do jeho skončení byly uplatněny 3 připomínky (2 připomínky ve společném jednání o návrhu a 1 

připomínka v rámci veřejného projednání). Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 

územního plánu pořizovatel zaslal dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a 

vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. 

Na základě výsledku projednání návrhu územního plánu podal pořizovatel dne 11.9.2014 návrh na 

jeho vydání Zastupitelstvu obce Senice na Hané podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.  

 

2. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 
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Politika územního rozvoje schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009 (dále jen „PÚR 

ČR“) obsahuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a 

dále kritéria  a podmínky pro rozhodování o změnách v území v jednotlivých rozvojových oblastech a 

rozvojových osách. Územní plán rozvíjí a konkretizuje jednotlivé priority stanovené v PÚR ČR. Obec 

Senice na Hané neleží v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose vymezené PÚR ČR. 

 

Územní plán je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje vydanými 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 pod č.usn. UZ/21/32/2008, ve znění Aktualizace 

č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaného usn.č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011. 

Územní plán zpřesňuje vymezení neregionálního biokoridoru (NRBK) K132 a regionálního biocentra 

(RBC) OK25 „Údolí Blaty“; dále zužuje koridor pro přeložku silnice II/449 na celkových 130m a 

koridor pro VTL plynovod E13 na 2x100m. Územní plán neobsahuje nové koncepční záměry 

nadmístního charakteru, které by nebyly řešeny v platné územně plánovací dokumentaci kraje.    

 

3. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a ochranu 

nezastavěného území  
 

Cíle a úkoly územního plánování jsou v obecné rovině stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona. 

Základní úkoly územního plánování v souladu s ust. § 31 stavebního zákona určuje také PÚR ČR.  

Územní plán je zpracován v souladu s principy udržitelného rozvoje. Územní plán rozvíjí 

hospodářský, sociální a přírodní pilíř udržitelného rozvoje. Cílem obce Senice na Hané a projektanta 

v průběhu pořizování územního plánu bylo nalezení souladu mezi soukromými a veřejnými zájmy. 

V rámci procesu pořizování odbor výstavby MěÚ Litovel jako pořizovatel územního plánu, 

koordinoval veřejné i soukromé zájmy změn v území a konkretizoval ochranu veřejných zájmů 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (viz. § 18 odst. 3 stavebního zákona).   

 

Ochrana architektonických a urbanistických hodnot je specifikována v kapitole I.2.2.  HODNOTY 

V ÚZEMÍ  A  NÁVRH  JEJICH  OCHRANY  A ROZVOJE výroku územního plánu a v kapitole  F.1 

OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT 

odůvodnění územního plánu.  

 

4. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů  
 

Územní plán byl v souladu s § 158 stavebního zákona zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění 

k výkonu vybraných činností ve výstavbě (tj. zpracování územně plánovací dokumentace). 

Územní plán a proces jeho pořizování splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho 

prováděcími předpisy. Je zpracován v souladu s cíly a úkoly územního plánování stanovenými v §§ 18 

a 19 stavebního zákona a v příloze č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Rovněž splňuje 

požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

 

5. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů  

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které jsou uplatňovány 

prostřednictvím dotčených orgánů, vykonávajících státní správu v jednotlivých oblastech, a to v 

průběhu společného jednání o návrhu a následně i řízení o návrhu.  

Rozpory řešeny nebyly. 

Do společného jednání o návrhu územního plánu bylo jmenovitě přizváno 21 dotčených orgánů, z 

nichž 10 uplatnilo svá stanoviska, která pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 

takto:  
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Dotčený orgán Obsah stanoviska Způsob řešení 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje 

(KÚOK), odbor 

strategického rozvoje 

kraje 

Připomínky a upozornění: 

Není prokázána nezbytnost  a zdůvodněn rozsah 

rozvojových ploch v kontextu dosavadního 

uplatňování platné ÚPD (ÚP SÚ vč. Jeho 1. A 

2.změny) – nový ÚP přebírá (a navyšuje) rozvojové 

plochy ze stávající platné ÚPD. Vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch je nastaveno 

podle celorepublikových trendů (do r.2030 se 

uvažuje s nárůstem o 276 obyvatel a 226 RD), ale 

dosavadní demografický vývoj obce ani míra využití 

zastavitelných ploch převzatých ze současně platné 

ÚPD těmto trendům nenasvědčuje, když průměrný 

nárůst obyvatel od r.1991 do r.2011 je 1,25 

obyvatele za rok a nová obytná zástavba 

v posledních 6 letech byla zrealizována v průměru 

cca 2RD ročně.. Zastavitelné plochy se vymezují 

s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území (§18 odst. 4 SZ). Správní území 

obce Senice na Hané leží mimo rozvojové oblasti a 

rozvojové osy celostátního i nadmístního 

(krajského) významu. 

Navržené sousedící plochy výroby Z6 a Z9 vč. 

Navazujících územních rezerv pro výrobu R1 a R2 

na k.ú. Senice na Hané směřují k naplnění rámce 

pro plochy nemístního významu (více 10ha). 

Plocha (4,5ha) pro rozšíření skládky odpadů (bez 

prokázání nezbytnosti a zdůvodnění rozsahu) je 

v rozporu se záměry dle odst.5.4.5. ZÚR OK. 

ÚP se stavby neumísťují (VTL plynovod E13); 

územní ochrana pro umístění liniové stavby se 

navrhuje buď plochou nebo koridorem. 

Upřesnění/zúžení koridorů pro přeložku silnice 

II/449 Loučany - Senice na Hané, obchvat (D16) a 

pro VTL plynovod Senice – Unčovice (E13) je 

třeba výslovně odsouhlasit s příslušnými DO (ZÚR 

OK stanoví 2x200m od os vymezených ve výkrese 

B.6). 

V Odůvodnění zdůraznit, kdy 

byla pořízena Změna ÚP č.2 

(2010)! Protože lhůta 5 let 

neuplynula, návrhové lokality z 

této změny je nutno převzít, v 

opačném případě by obec trpěla  

finančními ztrátami. 

Míra využití zastavitelných ploch 

byla dosud poměrně malá, ale 

nárůst zájmu o využití 

návrhových ploch  ze Změny č.2 

se dle vyjádření pana starosty 

projevuje teprve nyní. 

 

Plochy návrhové nelze sečítat s 

plochami rezerv. Plocha R1 byla 

po konzultaci na ZPF zmenšena. 

V Odůvodnění poznamenat resp. 

upozornit, že v případě 

požadavku na překlopení těchto 

ploch rezerv do návrhu, vznikne 

spolu s navazujícími plochami 

výroby Z6 a Z9, plocha 

nadmístního významu (nad  

10ha), což si vyžádá zásah do 

ZÚR OK.   

 

Skládka komunálního odpadu  v 

západní části k.ú. Senice na 

Hané zůstane zachována. V 

jejím sousedství je navržena 

plocha pro dočasné skladování a 

třídění inertního odpadu 

(stavební suť, zemina).Viz.  

Výrok str. 9 a 22, Odůvodnění 

str. 11 a 78.  

 

 E 13 – VTL plynovod – v 

grafické části stavba nahrazena 

koridorem. Pro přeložku II/449 

bude vykreslen jen koridor, pro 

úpravy silnic a místních 

komunikací bude vykreslena 

plocha dopravy nebo plocha 

veřejného prostranství. 

 

Zúžení koridoru pro obchvat 

silnice  II/449 bylo odsouhlaseno 

odborem dopravy KÚOK. Zúžení 

koridoru pro VTL plynovod bylo 

odsouhlaseno MPO ČR.  

KÚOK, odbor ŽP Ochrana přírody: bez připomínek. 

Posuzování vlivů na ŽP: bez připomínek. 

Ochrana ovzduší: bez připomínek. 

 

Lesní hospodářství: u regulativu L-lesní plochy je 

uvedeno, že podmíněně přípustné využití je 

umísťování technických opatření a staveb, které 

zlepší podmínky využití pro účely rekreace a 

- 

- 

- 

 

 Lesní hospodářství: u regulativu 

L-lesní plochy bylo vypuštěno 

podmíněně přípustné využití, tj. 

umísťování technických opatření 
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cestovního ruchu za podmínky souhlasu vlastníka 

lesa a dotčeného orgánu. Ve stejném regulativu je 

uvedeno, že ne nepřípustné měnit kultury pozemků, 

což by při stavbě na pozemku určeném k plnění 

funkce lesa došlo. Doporučujeme proto z regulativu 

vypustit podmíněně přípustné využití, tj. 

umísťování technických opatření a staveb, které 

zlepší podmínky využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu. 

 

Ochrana ZPF: po předchozím nesouhlasném 

stanovisku a následné úpravě návrhu ÚP - bez 

připomínek. 

a staveb, které zlepší podmínky 

využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu. 

 

 

 

 

 

- 

KÚOK, odbor kultury Bez vyjádření. - 

KÚOK, odbor dopravy Bez připomínek. Zúžení koridoru pro obchvat 

silnice II/449 dohodnuto. 

- 

Ministerstvo životního 

prostředí ČR – odbor 

výkonu státní správy 

VIII 

Bez připomínek. - 

Ministerstvo dopravy a 

spojů ČR  

Bez vyjádření. - 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Bez připomínek.  - 

Český telekomunikační 

úřad  

Bez vyjádření. - 

Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost  

Bez vyjádření. - 

Městský úřad Litovel 

(MěÚ), odbor ŽP 

Ochrana přírody: bez připomínek 

Vodoprávní úřad:  zakreslené OPVZ v návrhu ÚP 

již není aktuální. Došlo ke změně rozsahu tohoto 

OPVZ mimo jiné i na k.ú. Senice na Hané a k.ú. 

Odrlice.  

Ochrana lesa: nelze  předpokládat, že by orgán 

státní správy lesů ve svém závazném stanovisku 

souhlasil s oplocením skládky odpadu blíže než je 

polovina šířky ochranného pásma lesa (50m), to je 

25 m od hranice lesní parcely. Proto by měl být v 

tomto smyslu ještě upraven ÚP. Záměr zahrnout do 

plochy skládky i lesní pozemky (parcela KN446/3, 

446/24) je v rozporu s ustanovením § 12 odst. 3 

lesního zákona (na odděleném pozemku by nebylo 

možno řádně hospodařit) a také v rozporu s 

ustanovením § 32 odst. 7 lesního zákona (zákaz 

oplocení lesa). Pokud by les uprostřed skládky 

odpadu zůstal, nebylo by možné takový izolovaný 

lesní pozemek před devastujícími vlivy skládky 

odpadu uchránit. Správní orgán proto doporučuje 

buď vyjmout tyto lesní pozemky z projektu 

rozšíření skládky  a  nebo požádat o odnětí funkcí 

lesa těmto pozemkům. 

Ochrana ZPF: kompetentní je KÚOK, odboru ŽP. 

Bude respektováno. 

MěÚ Litovel, odbor  

MH a SI – odd. 

památkové péče 

Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor 

dopravy 

Bez vyjádření. - 

Hasičský záchranný 

sbor Olomouckého 

kraje  

Bez vyjádření. - 
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Krajská hygienická 

stanice Olomouckého 

kraje 

Plocha Z1 – k. ú. Senice na Hané, orgán veřejného 

zdraví považuje lokalitu za podmíněně přípustnou 

jako lokalitu bydlení. Přípustnost bude posouzena 

v rámci následného řízení dle SZ průkazem splnění 

hygienických limitů hluku z dopravy na 

komunikaci II/449 a její přeložky v denní i noční 

době pro chráněný venkovní prostor stavby (§82 

odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb.) 

Plocha Z5 - k. ú. Senice na Hané, orgán veřejného 

zdraví považuje lokalitu za podmíněně přípustnou 

jako lokalitu bydlení. Přípustnost bude posouzena 

v rámci následného řízení dle SZ průkazem splnění 

hygienických limitů hluku z dopravy na 

komunikaci II/449 v denní i noční době pro 

chráněný venkovní prostor stavby (§82 odst. 2 

písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.) 

Plochy Z12, Z13 a Z15 - k. ú. Senice na Hané, 

orgán veřejného zdraví považuje lokalitu za 

podmíněně přípustnou jako lokalitu bydlení. 

Přípustnost bude posouzena v rámci následného 

řízení dle SZ průkazem splnění hygienických limitů 

hluku z provozu výrobního areálu na ploše Vs  

v denní i noční době pro chráněný venkovní prostor 

stavby (§82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.) 

Plochy Z12, Z14, Z16 a Z17 - k. ú. Senice na 

Hané, orgán veřejného zdraví považuje lokalitu za 

podmíněně přípustnou jako lokalitu bydlení, a to 

z důvodu, že se předmětné pozemky nachází 

v těsné blízkosti hřbitova. V souladu s §17 odst. 2 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, je nutné 

respektovat, že ochranné pásmo okolo veřejných 

pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100m. 

Plocha Z19 - k. ú. Senice na Hané, orgán veřejného 

zdraví považuje lokalitu za podmíněně přípustnou 

jako lokalitu bydlení. Přípustnost bude posouzena 

v rámci následného řízení dle SZ průkazem splnění 

hygienických limitů hluku z provozu výrobního 

areálu Vz v denní i noční době pro chráněný 

venkovní prostor stavby (§82 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 258/2000 Sb.) 

Plocha Z21 - k. ú. Senice na Hané, orgán veřejného 

zdraví považuje lokalitu za podmíněně přípustnou 

jako lokalitu bydlení. Přípustnost bude posouzena 

v rámci následného řízení dle SZ průkazem splnění 

hygienických limitů hluku z provozu výrobního 

areálu Vs v denní i noční době pro chráněný 

venkovní prostor stavby (§82 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 258/2000 Sb.) 

Plocha Z47 - k.ú. Senice na Hané, orgán veřejného 

zdraví považuje lokalitu za podmíněně přípustnou 

jako lokalitu bydlení. Přípustnost bude posouzena 

v rámci následného řízení dle SZ průkazem splnění 

hygienických limitů hluku z provozu výrobního 

areálu Vs v denní i noční době pro chráněný 

venkovní prostor stavby (§82 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 258/2000 Sb.) 

Plochy Z33 a Z50 - k.ú. Senice na Hané, orgán 

veřejného zdraví považuje lokalitu za podmíněně 

přípustnou jako lokalitu bydlení. Přípustnost bude 

posouzena v rámci následného řízení dle SZ 

Ve Výroku, v části „Další 

podmínky využití ploch bydlení“ 

doplnit (str. 25 a dále):  

 

Plocha Z1 – splnění 

hygienických limitů hluku 

z dopravy na komunikaci II/449 

a její přeložky, a to 

v navazujícím řízení dle 

stavebního zákona 

 

Plocha Z5 - splnění 

hygienických limitů hluku 

z dopravy na komunikaci II/449, 

a to v navazujícím řízení dle 

stavebního zákona 

 

Plochy Z12, Z13, Z15, Z21, Z47, 

Z33 a Z50 -  splnění 

hygienických limitů hluku 

z provozu přilehlého výrobního 

areálu v ploše Vs, a to 

v navazujícím řízení dle 

stavebního zákona 

 

Plochy Z19 – splnění 

hygienických limitů hluku 

z provozu přilehlého výrobního 

provozu v ploše Vz, a to 

v navazujícím řízení dle 

stavebního zákona 

 

Plochy Z12, Z14, Z16 a Z17 – 

s ohledem na situování ploch 

v těsné blízkosti hřbitova, není 

možné jako zdroj pitné vody 

povolit studnu 
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průkazem splnění hygienických limitů hluku 

z provozu výrobního areálu Vs v denní i noční době 

pro chráněný venkovní prostor stavby (§82 odst. 2 

písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.) 

Ministerstvo obrany – 

Vojenská stavební a 

ubytovací správa  

Zapracovat, příp. opravit následující limity a zájmy 

Ministerstva vnitra (MO): 

 

Ochranné pásmo leteckých radiových 

zabezpečovacích zařízení MO, které je nutno 

respektovat podle §37 zákona č. 49/97 Sb., o 

civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 

455/91 Sb., o živnostenském podnikání, podle § 

175 odst. 1 SZ.  

V tomto území 

Lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 

uvedené 

stavby lze jen na základě závazného stanoviska MO 

ČR: 

- větrné elektrárny 

- výškové stavby (i dominanty v terénu) 

- venkovní vedení VVN a VN 

- základnové stanice mobilních operátorů  

- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického 

zařízení. 

V tomto vymezeném území může být výstavba 

větrných elektráren a výškových staveb nad 30m 

nad terénem výškově omezena nebo zakázána. 

 

Vzdušný prostor MO, které je nutno respektovat 

podle §37 zákona č. 49/97 Sb., o civilním letectví a 

o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o 

živnostenském podnikání, podle § 175 odst. 1 SZ . 

V tomto vymezeném území  - vzdušném prostoru 

pro létání v malých a přízemních výškách - lze 

vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu 

vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 

dominanty v terénu, větrných elektráren, 

venkovního vedení VN a VVN jen na základě 

závazného stanoviska MO. V tomto vymezeném 

území může být výstavba větrných elektráren, 

výškových staveb a staveb tvořících dominanty 

v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné 

projednat též rozšíření stávajících nebo povolení 

nových těžebních prostorů. 

 

Na celém správním  území je  zájem MO 

posuzován z hlediska povolování níže uvedených 

druhů staveb dle ust.§ 175 SZ. Vydat ÚR  a povolit 

níže uvedené stavby lze jen na základě závazného 

stanoviska MO ČR: 

-  výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, 

rychl. komunikací, silnic I., II. a III. Třídy, 

- výstavba a rekonstrukce žel.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) 

Doplněno do Odůvodnění str. 

118 Ochranná pásma technická. 
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vč.anténních systémů a opěrných konstrukcí 

(např.stanice…) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více 

nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (př. 

rozhledny) 

Státní plavební správa  Bez vyjádření. - 

Úřad pro civilní letectví  Bez připomínek. - 

Obvodní báňský úřad Bez vyjádření. - 

Státní energetická 

inspekce  

Bez vyjádření. - 

Krajská veterinární 

správa Státní veterinární 

správy pro Olomoucký 

kraj 

Bez vyjádření. - 

Státní pozemkový úřad V dotčeném území se nacházejí stavby vodních děl 

– hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v příslušnosti 

hospodaření SPÚ. Jedná se o: 

HOZ Senice O1, ID 5070000027-11201000, ČHP 

4-12-01-0090, zatrubněný profil HOZ – délka 0,441 

km, rok pořízení 1975 

HOZ Senice O2, ID 5070000028-11201000, ČHP 

4-12-01-0090, zatrubněný profil HOZ – délka 

0,075km, rok pořízení 1975. 

Do části  Odůvodnění, kap. 

II.5.1.4. Plochy vodní a 

vodohospodářské, odst. 

Meliorační zařízení, byly 

doplněny údaje o stavbách 

vodních děl – hlavních 

odvodňovacích zařízení v 

příslušnosti hospodaření SPÚ. 

Jedná se o limit v území. 

 

Na základě těchto uplatněných stanovisek dotčených orgánů byl návrh územního plánu upraven a 

předložen k veřejnému projednání.  Do tohoto řízení bylo jmenovitě přizváno opět 21 dotčených 

orgánů, z nichž 6 uplatnilo svá stanoviska, která pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

vyhodnotil takto:  

 
Dotčené orgány Obsah stanoviska Způsob řešení 

Krajský úřad Ol.kraje 

(KÚOK), odbor 

strategického rozvoje 

kraje 

Bez vyjádření. - 

KÚOK, odbor ŽP Bez vyjádření. - 

KÚOK, odbor kultury Bez vyjádření. - 

KÚOK, odbor dopr. Upozorňujeme n rozpor v textu dokumentace. Ve 

Výroku, konkrétně v kapitole I.4.1. s názvem 

Doprava a dopravní zařízení se uvádí, že návrh ÚP 

respektuje koridor v šířce 130m pro novou trasu 

silnice II/449 (plocha D16). V závěru kapitoly 

upravující Širší dopravní vztahy v území v části 

Odůvodnění se ovšem uvádí, že v katastru obce se 

pro uvedenou přeložku silnice navrhuje koridor 

šířky 100m, tj. 50 m na každou stranu od pomyslné 

osy nové trasy. 

Bude upraveno -  správně je 

koridor celkové šířky 130m. 

Ministerstvo životního 

prostředí ČR – odbor 

výkonu státní správy 

VIII, Olomouc 

Bez připomínek. - 

Ministerstvo dopravy a 

spojů ČR  

Bez vyjádření. - 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR 

Bez vyjádření.  - 

Český telekomunikační 

úřad  

Bez vyjádření. - 
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Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost  

Bez vyjádření. - 

Městský úřad Litovel 

(MěÚ), odbor ŽP 

Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor  

MH a SI – odd. 

památkové péče 

Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor 

dopravy 

Bez vyjádření. - 

Hasičský záchranný 

sbor Olomouckého 

kraje  

Bez vyjádření. - 

Krajská hygienická 

stanice Olomouckého 

kraje 

Bez vyjádření. - 

Ministerstvo obrany – 

Vojenská stavební a 

ubytovací správa  

Do Územního plánu Senice na Hané do grafické 

části (legenda koordinačního výkresu) a do 

text.části (Odůvodnění) požadujeme zapracovat 

popisy zájmových území a limitů ministerstva 

obrany tak, jak bylo uplatněno v č.j. 554/2013-

1383-ÚP-OL ze dne 21.10.2013. 

Bude provedeno zpřesnění 

názvů jednotlivých limitů. 

Státní plavební správa  Bez vyjádření. - 

Úřad pro civilní letectví Bez vyjádření. - 

Obvodní báňský úřad  Bez vyjádření. - 

Státní  energetická 

inspekce  

Bez vyjádření. - 

Krajská veterinární 

správa Státní veterinární 

správy pro Olomoucký 

kraj 

Bez připomínek. - 

Státní pozemkový úřad V text.části Odůvodnění ÚP je na str.80 v kapitole 

II.5.1.4. Plochy vodní a vodohospodářské chybně 

uvedeno „část Odrlice je odvodňována tokem 

Dubčanka (Vojnická stružka), který patří pod 

stejného správce – Povodí Moravy s.p.“ 

 

Správná formulace je: „část  Odrlice je 

odvodňována hlavním odvodňovacím zařízení 

(HOZ( Odrlice (Vojnická stružka), který je ve 

vlastnictví státu, v příslušnosti hospodaření SPÚ“ 

Bude opraveno. 

 

6. Výsledek přezkoumání územního plánu podle výše uvedených odstavců   

 

Na základě přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel konstatuje, 

že územní plán je v souladu s PÚR ČR i se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění 

Aktualizace č.1. Tento soulad byl potvrzen i stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

odboru strategického rozvoje kraje ze dne 14.5.2014 pod č.j. KUOK 45631/2014. 

Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území a přispívá k příznivému životnímu 

prostředí, hospodářskému rozvoji a soudržnosti společenství obyvatel území. 

Územní plán plní úkoly a cíle územního plánování stanovené v §§ 18 a 19 stavebního zákona a není 

s nimi v rozporu. 

Při pořizování územního plánu bylo postupováno dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jeho 

prováděcích vyhlášek. 

Obsahová struktura odpovídá požadavkům na obsah územního plánu tak, jak jsou stanoveny 

stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou. 

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

příslušných dotčených orgánů, v jejichž působnosti je ochrana zájmů z těchto předpisů vyplývajících. 
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7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 

Dotčený orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí - 

nenastala tak povinnost vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

 

Stanovisko nebylo vydáno, neboť se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území. 

 

9. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

 

Stanovisko nebylo vydáno. 

 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  

 

Variantní řešení nebylo zpracováno. 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kapitole II.3. KOMPLEXNÍ ODŮVODNĚNÍ 

PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ odůvodnění územního plánu. 

 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného územní a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch  

 

Je součástí kapitoly II.3.1. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY odůvodnění 

územního plánu.   

 

12. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  

 

Námitky nebyly uplatněny. 

 

13. Vyhodnocení připomínek  

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá.  

V průběhu společného jednání o návrhu územního plánu byly uplatněny 2 připomínky. Pořizovatel se 

uplatněnými připomínkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem,  je vyhodnotil a učinil k 

nim závěry, takto: 

 
Podatel Obsah připomínky Způsob řešení 

Ing.Eliška Dostálová, 

Senice na Hané 

Doporučuji prodloužení místní komunikace 

v návrhu, která je navržena jen mezi 

budoucími plochami bytové zástavby Z44 a 

Z20, dál mezi plánovanou bytovou zástavbu  

Z16 a Z17 (stávající pozemek parc.č. 1304 

ost.pl). Po obou stranách stávající polní 

cesty, v celé její délce mezi ul.Vodní a 

ul.Nádražní, je plánovaná bytová výstavba 

(plochy bydlení) a je zde navržena i 

přeložka nadzemního el.vedení. V celé délce 

stávající polní cesty je navrženo také uložení 

plynovodu a vodovodu.  

 

V návrhu chybí návrh nových cyklotras, 

resp. cyklostezek 

 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění: 

Komunikační napojení lokalit Z16 a 

Z17 bude řešeno v rámci předepsané 

územní studie (viz. bod 1.9.2.1. 

Výroku), ve vazbě na § 30 odst 1 SZ. 

Technická a dopravní infrastruktura 

je obecně v návrhových plochách 

přípustná. 

 

 

 

 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění: 

Pěší a cyklistická doprava jsou 
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Opakovaně upozorňuji na předimenzované 

plochy pro výrobu a skladování a navrhuji 

plochy R1 (Vs) a R2 (Vs) vrátit zemědělské 

výrobě a rezervu zrušit. 

v územním plánu řešeny 

v rozsahu možném v měřítku 

1:5000. Skutečnost, že v návrhu ÚP 

nejsou tyto konkrétní plochy dopravy 

jednoznačně vymezeny, neznamená, že 

je nelze realizovat.  Dle § 18 odst. 5 

SZ lze v nezastavěném území 

v souladu s jeho charakterem 

umísťovat mj. i stavby pro veřejnou 

dopravní infrastrukturu, pokud to 

územně plánovací dokumentace 

nevylučuje.  A návrh ÚP toto 

připouští.  

 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění: 

Plochy návrhové nelze sečítat s 

plochami rezerv. Rezervy neomezují 

zemědělskou výrobu. Plocha R1 byla 

po konzultaci na ZPF zmenšena. 

Marie Žampachová, 

Senice na Hané 

S ohledem na uvažovanou bytovou výstavbu 

znovu doporučuji prodloužit místní 

komunikaci od silnice z Vodní ulice směrem 

k nádraží po hřbitov tak, aby byla průjezdná 

po celé délce (mezi plochami pro bytovou 

výstavbu Z44, Z20 a Z16, Z17). Po obou 

stranách této komunikace je plánovaná 

bytová výstavba a navíc by její vybudování 

přispělo k odlehčení provozu ve Vodní ulici, 

i když jen částečnému. 

 

V ÚP chybí cyklostezka, která by spojovala 

obec s Litovelským Pomoravím. Bohužel 

zde není ani žádná jiná nová cyklostezka do 

sousedních obcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah rezervy pro podnikání kolem dráhy 

ČD na Litovel je pro naši obec zbytečně 

nadhodnocen. Je třeba dbát na to, aby 

v budoucnu nedocházelo k nadměrnému 

úbytku kvalitní zemědělské půdy. 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění: 

Komunikační napojení lokalit Z16 a 

Z17 bude řešeno v rámci předepsané 

územní studie (viz. bod 1.9.2.1. 

Výroku), ve vazbě na § 30 odst. 1 SZ. 

Technická a dopravní infrastruktura  

je obecně v návrhových plochách 

přípustná.  

 

 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění: 

Pěší a cyklistická doprava jsou 

v územním plánu řešeny 

v rozsahu možném v měřítku 

1:5000.  Skutečnost, že v návrhu ÚP 

nejsou tyto konkrétní plochy dopravy 

jednoznačně vymezeny, neznamená, že 

je nelze realizovat.  Dle § 18 odst. 5 

SZ lze v nezastavěném území 

v souladu s jeho charakterem 

umísťovat mj. i stavby pro veřejnou 

dopravní infrastrukturu, pokud to 

územně plánovací dokumentace 

nevylučuje.  A návrh ÚP toto 

připouští.  

 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění: 

Plochy návrhové nelze sečítat s 

plochami rezerv. Rezervy neomezují 

zemědělskou výrobu. Plocha R1 byla 

po konzultaci na ZPF zmenšena. 

V průběhu veřejného řízení o návrhu územního plánu byla uplatněna 1 připomínka. Pořizovatel se 

uplatněnou připomínkou zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, ji vyhodnotil a učinil k ní 

závěr, takto: 
 

Podatel Obsah připomínky Způsob řešení 
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Obec Příkazy Žádáme o zařazení cyklostezky mezi obcí 

Senice na Hané a obcí Příkazy, podél 

železniční tratě. Obec Příkazy plánuje 

zahrnout propojení obou obcí cyklistickou 

stezkou podél železniční tratě v návrhu 

nového ÚP také. Tento úsek by měl být 

součástí uvažované cyklostezky mezi 

Šternberkem, Náměští na Hané a Bouzovem. 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění:  

Propojení Senice na Hané ve směru 

na Příkazy a Unčovice je prozatím 

ideovým záměrem, který vychází ze 

„Studie cyklistické dopravy v ORP 

Litovel a Mikroregionu Litovelsko, 

(07/2014)“.   

 

V současné době jsou obě obce 

propojeny stávajícími účelovými 

komunikace a obec Senice na Hané 

toto považuje za dostačující.  

 

Územní plán Senice na Hané navíc 

umožňuje v plochách orné půdy 

umísťovat technická opatření a stavby, 

které zlepší podmínky využití pro účely 

rekreace a cestovního ruchu – např. 

cyklistické stezky za podmínky, že 

nezhorší využití ploch pro 

zemědělskou činnost. 

Proto není nutné vymezovat  

v územním plánu novou plochu 

dopravy. 

 

 

Způsob vyhodnocení uplatněných připomínek byl potvrzen i stanoviskem Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje ze dne 28.8.2014  pod č.j. KUOK 

79209/2014. 

 

P o u č e n í 

 

 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 

 

Ú č i n n o s t 
 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

 

Ing. Michal Tichý         Ing. Drahomír Tobiáš   

   starosta obce                              místostarosta obce 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy je oznamováno veřejnou vyhláškou a je vyvěšeno po dobu 15 dnů na 

úřední desce Obecního úřadu v Senici na Hané a dále zveřejněno též způsobem umožňující dálkový 

přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Obce Senice na Hané 

www.senicenahane.cz. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.09.2014     Sejmuto z úřední desky dne: 08.10.2014 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:………………………… 

http://www.senicenahane.cz/

