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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

A  POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ  FUNKCÍ  

 
 

Navrhované řešení územního plánu obce Slavětín předpokládá zejména následující pozitivní ovlivnění 
životního prostředí obce: 

Odbourání individuálních septiků a postupné napojení na navržené kanalizační řady a ČOV.  

Navrhované vegetační úpravy krajiny (vytváření ÚSES, zvyšování zastoupení geograficky původních 
dřevin v porostech, výsadby a rekonstrukce stromořadí) posílí celkovou ekologickou stabilitu 
a estetickou hodnotu krajiny a napomohou zvýšení biologické diverzity a uchování přirozeného 
genofondu krajiny. 

Zásadní negativní dopady na životní prostředí navrhované řešení nepředpokládá.  

A.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění 
zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa 
a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů. 

Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska struktury půdního fondu je řešené katastrální území Slavětín členěno dle podkladu ČSÚ 
(2001). 

tab. 1  Struktura půdního fondu obce Slavětín (ha) 

Katastr obce Slavětín Plocha [ha] Podíl ploch [%] 

Zemědělská půda 234,3236 47,72 

z toho orná půda 

           zahrada 

           louky 

           pastviny 

203,3316 

8,3393 

16,7531 

5,7440 

41,44 

1,7 

3,41 

1,17 

Lesní půda 232,7407 47,43 

Vodní plochy 1,4236 0,3 

Zastavěné plochy 4,5656 0,93 

Ostatní plochy 17,7752 3,62 

Výměra katastru  celkem  490,7977 100,0 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že téměř čtyřicet osm procent z celkové výměry katastru tvoří 
zemědělská půda, která je z převážné většiny zorněna, ostatní kultury jsou plošně méně významné. 
Lesní půda zabírá téměř stejnou rozlohu jako orná půda. 
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B.   Bonitované půdně ekologické jednotky 

Agronomická kvalita půd 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) 
vyjadřuje: 

l. místo - Klimatický region, 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě, 

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice, 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I - V) 
dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb.. 

tab. B Vymezení tříd ochrany zemědělské půdy  

BPEJ Třída ochrany zemědělské půdy 

5.12 10 II 

5.26.01 II 

5.26.11 II 

5.26.14  III 

5.26.51 IV 

5.40.77  V 

5.40.99 V 

5.37.16  V 

7.26.01 I 

7.26.04 III 

7.26.11 II 

7.26.14 IV 

7.26.41 IV 

7.37.16  V 

7.37.46 V 

7.40.68 V 

7.48.11 IV 

 

 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů 
při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Řešené katastrální území Slavětín se nachází v klimatickém regionu T2 - teplý, mírně suchý, kotlinový, 
kontinentální , v kódu BPEJ označeném číslicí 5 a klimatickém regionu MT - mírně teplý, mírně vlhký 
v kódu BPEJ označeném číslicí 7. 
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V řešeném území převládají dle morfogenetického klasifikačního systému půdy kambizemní. 
Na zemědělském půdním fondu jsou dle vymapovaných  bonitačních půdně ekologických jednotek 
zastoupeny následující typy půd: skupina půd hnědozemních, skupina hnědých půd, skupina půd 
mělkých a skupina půd velmi sklonitých.  

tab. C    Přehled hlavních půdních jednotek 

HPJ 12 Hnědozemně, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě 
oglejených forem na svahových hlínách; středně těžké s těžší spodinou; váhové poměry jsou 
příznivé, ve spodině se místy projevuje převlhčení. 

HPJ 26 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim 
podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkové, s drobnými vláhovými 
poměry až stalým převlhčením. 

HPJ 37 Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, 
v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí). 

HPJ 40 Svažité půdy (nad 12 stupňů) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou                   
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách. 

HPJ 48 Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lukcích a na 
siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému 
zamokření. 

HPJ 67 Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, 
zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky. 

 

Převážná část plochy katastru je tvořena hnědými půdami na břidlicích. Jedná se o půdy středně 
těžké, částečně štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením. 

Horní části a vrcholky svahů pokrývají mělké hnědé půdy, které jsou lehké, výsušné, v ornici štěrkovité 
až kamenité. 

Severně od obce je ostrůvek hnědozemí typických, které jsou naopak středně těžké, s těžší spodinou 
a příznivým vodním režimem. 

Svažitost výše uvedených půd místy přesahuje 12
0
 a vzhledem k velkoplošnému zornění trpí značnou 

vodní erozí. 

Tok Hradečky  je v poměrně úzké nivě lemován glejovými půdami zrašelinělými, které jsou těžké až 
velmi těžké, zamokřené a po odvodnění vhodné pouze pro louky. 

Pozemky zemědělské půdy v k.ú. Slavětín se částečně rozkládají na půdách s vysokým stupněm 
ochrany. Nejcennější pozemky  zařazené do I. a II. třídy se nacházejí hlavně na západní a severní 
straně katastru, navazují na současně zastavěné území. 

 

C.   Investice do půdy 

V katastrálním území obce Slavětín byly v minulosti provedeny investice do půdy, tj.  odvodnění. 
Na základě vyjádření SMS - ÚP jsou na katastru obce odvodněny pozemky z roku 1974 (nad obcí) 
a 1978 ( pod obcí ) které byly předány do majetku místního zemědělského družstva. Odvodněné 
plochy jsou zakresleny ve výkresu č. 7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
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D.  Údaje o areálech a objektech staveb 

zemědělské prvovýroby 

V současné době je zemědělská prvovýroba v území zaměřena pouze na výrobu rostlinnou, kterou 
provozuje od 1. 9. 1995 Bouzovská zemědělská společnost, která obhospodařuje 140 ha orné půdy, 
ostatní ornou půdu obhospodařují soukromí zemědělci. Areál živočišné výroby Bouzovská zemědělská 
společnost nemá. V obci hospodaří jeden soukromý zemědělec.  

E.   Uspořádání zemědělského půdního fondu 

a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda mimo současně zastavěné území je v převážné většině sloučena do velkých celků 
orné půdy v obhospodařování Bouzovské zemědělské společnosti. Menší pozemky uvnitř současně 
zastavěného území obce převážně zahrady jsou v drobné individuální držbě. Plochy obhospodařované 
soukromým sektorem jsou nejsou blíže specifikovány. 

Pro katastrální území obce Slavětín nebyly zpracovány jednoduché pozemkové úpravy. O zpracování 
komplexních pozemkových úprav nebylo ještě požádáno. 

F.   Opatření k zajištění ekologické stability 

Pro zajištění ekologické stability v území byl v roce 1994 zpracován Generel ÚSES byl pro řešené 
území zpracován, (Help Forest s.r.o. Olomouc, Ing. Lekeš). Na katastrálním území je místní územní 
systém tvořen především mezofilními společenstvy, pouze okrajově společenstvy vodními. 
Tento systém byl zapracován a upřesněn v urbanistické studii. 

 

G.   Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán počítá v Slavětínu se záborem ploch zemědělské půdy pro: 

- plochy bydlení - bydlení venkovské 

- plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava 

- plochy technické infrastruktury 

- plochy smíšené nezastavěného území - ÚSES 

 

Zábory zemědělské půdy pro stavební funkce budou realizovány v bezprostřední návaznosti na 
současně zastavěné území. Výběr lokalit provázela snaha o co nejmenší narušení zemědělského vy-
užívání nezastavěných ploch. Agronomická kvalita půdy v řešeném území je relativně vysoká, nelze 
proto v plné míře respektovat požadavek striktní ochrany půd nejvyšších tříd ochrany. 

Územní plán obce Slavětín navrhuje lokality záboru zemědělského půdního fondu pro  - bydlení 
(označení lokalit B1-B4), plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport (O1), plochy dopravní 
infrastruktury – silniční doprava (D1) , plochy technické infrastruktury (T1) a plochy smíšené 
nezastavěného území – ÚSES (S1-S2).  
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Navrhované lokality záboru ZPF leží převážně na pozemcích zařazených dle BPEJ do II., III. a V. třídy 
ochrany. 

V bilančním přehledu jsou u lokalit určených pro bydlení v rodinných domech uváděny jak celkové 
výměry lokalit, tak i plochy reálného záboru. Zastavěná plocha jednoho rodinného domu včetně 
nutného zázemí bude činit cca 250 m

2
. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady 

pro tyto domy. K záboru pro plochy bydlení je navrženo 1,25 ha, reálný zábor bude 0,275 ha. Většina 
navrhovaných ploch je mimo  zastavěné území obce. Zástavba v obci je již dlouhodobě stabilizovaná, 
zejména je to dáno charakterem parcelace pozemků a terénními podmínkami. Zastavitelné proluky se 
v obci téměř nenacházejí. Z tohoto důvodu jsou navrženy plochy mimo současně zastavěné území.  

Územní plán obce navrhuje 11 stavebních míst pro rodinné domy. Jedná se o nabídkové plochy, které 
jsou vázány majetko-právními vztahy a ekonomickými možnostmi investorů. 

Pro plochy dopravní a technické infrastruktura a plochy občanského vybavení se navrhuje změna 
využití na ploše 0,356 ha. 

Územní plán obce Slavětín navrhuje ke změně funkčního využití celkem 1,606 ha pozemků 
náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 0,631 ha, zbývající 
výměra bude využita jako zahrady u objektů bydlení. 

Označení lokalit záboru ZPF ve výkresu č.7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

POPIS JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

Lokalita B1 – pozemky p.č.112/2, 113/2, 113/4, 113/5 

plocha určena pro bydlení v rodinných domech se nachází v jižní části obce v zastavěném území. 
Jedná se o plochu o celkové rozloze 0,613 ha, určené k výstavbě 4 rodinných domů. Předpokládaný 
zábor bude činit cca 0,100 ha zahrady v II. a V. třídě ochrany, zbývající části pozemků budou využity 
jako zahrady. Pro lokalitu bude využita část stávající místní komunikace a převážně inženýrské sítě. 

Lokalita B2 – pozemky p.č. část pozemku 286 

plocha se nachází v jihozápadní části obce a navazuje na stávající zástavbu, má celkovou rozlohu 
0,255 ha mimo zastavěné území, bude využita pro výstavbu 2 rodinných domů. Skutečný zábor 
zemědělské půdy  bude činit 0,050 ha orné půdy v II. třídě ochrany. Lokalitu lze napojit z prodloužené 
místní komunikace. Je nutné vybudovat prodloužení inženýrských sítí.  Jedná se o dostavbu 
oboustranně obestavěné komunikace, kdy druhou stranu tvoří sportovně rekreační areál s fotbalovým 
hřištěm a návrhová lokalita B3. 

Lokalita B 3 – část pozemku p.č.36/26 

plocha se nachází v jihozápadní části obce při stávající místní komunikaci, jedná se o dostavbu 
proluky. Z celkové výměry 0,068 ha orné půdy v II. třídě ochrany mimo zastavěné území bude ve 
skutečnosti zabráno 0,025 ha zemědělské půdy pro výstavbu 1 rodinného domu. Lokalita bude 
napojena na stávající místní komunikaci a inženýrské sítě. 

Lokalita B4 – část pozemku p.č.102/1 

plocha v jižní části obce při silnici III. třídy mimo zastavěné území. Z celkové výměry 0,314 ha bude 
zabráno 0,100 ha. 

Lokalita O1 – část pozemku p.č.206/3 

plocha občanské vybavenosti  pro tělovýchovu a sport se nachází v jihozápadní části obce při vodoteči 
Javoříčka. Jedná se o legalizaci stávajícího stavu, kdy plocha slouží jako hřiště pro obyvatele obce 
Veselíčko. Lokalita je mimo zastavěné území, znamená zábor 0,140 ha  trvalých travních porostů  v V. 
třídě ochrany.  

Lokalita D1  - část pozemku p.č. 60/1 

- vybudování čerpací stanice pohonných hmot ve východní části obce při státní silnici II/373. Lokalita je 
mimo zastavěné území, znamená zábor 0,170 ha orné půdy  v II. třídě ochrany . 

Lokalita T1 – část pozemku 448/2, 13/1 a 13/8 

plocha pro vybudování  čistírny odpadních vod  a obslužné komunikace , částečně mimo  zastavěné 
území o výměře 0,046 ha leží na ploše trvalých travních porostů v  V. třídě ochrany. 
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Pro potřeby základních skladebných prvků územního systému ekologické stability se předpokládá 
následující zábor ZPF: 

biokoridory RBK 1959 (pozemek p.č468) , LBK Javoříčka  (pozemek p.č.206/3) 0,795 ha. 

V bilanční tabulce jsou uvedeny pouze předběžné hrubé předpoklady, konkretizaci záboru bude třeba 
provést v rámci pozemkových úprav. 

Interakční prvky budou řešeny pravděpodobně pouze změnou kultury. Jedná se o 0,619 ha 
zemědělské půdy. 

Z důvodu protierozních opatření navrhujeme změnu kultury z orné na trvalé travní porosty na výměře 
5,164 ha. Tento záměr musí být upřesněn v rámci pozemkových úprav. Změna kultury je zakreslena 
ve výkresu č.4 Koordinační výkres. 

 

 

tab. D   Bilance jednotlivých záborů ZPF 

Označ. 
lokality 
záboru 

Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kód BPEJ 
kultura 

Výměra 
[ha] 

Třída ochrany 
ZPF 

B 1 bydlení  

 

 

 

v zastavěném území 

 

v zastavěném území 

 

 

  

skutečný zábor celkem 

7. 26. 11 

zahrada 

5.37.16 

zahrada 

7.26.01 

zahrada 

 

0,229 

 

0,348 

 

0,036 

0,613 

0,100 

II 

 

 

V 

 

II 

 

 

 

B 2 bydlení  

mimo zastavěné území 

  

skutečný zábor 

7.26.11 

orná 

 

 

 

0,255 

0,255 

0,050 

II 

 

B3 

 

bydlení  

v zastavěném území 

 

skutečný zábor 

7.26.11 

TTP 

 

0,068 

0,068 

0,025 

II 

 

 

 

B4 

 

bydlení  

mimo zastavěné území 

 

skutečný zábor 

5.37.16 

orná 

 

0,314 

0,314 

0,100 

V 
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Označ. 
lokality 
záboru 

Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kód BPEJ 
kultura 

Výměra 
[ha] 

Třída ochrany 
ZPF 

Celkem bydlení mimo zastavěné území 

v zastavěném území 

v zastavěném území 

 

skutečný zábor celkem 

orná 

TTP 

zahrada 

 

 

 

 

0,569 

0,068 

0,613 

1,250 

0,275 

 

 

 

 

 

O1 plochy 
občanské 

vybavenosti 

mimo zastavěné území 

 

 

 

7.67.01. 

TTP 

 

 

0,140 

 

0,140 

V 

D1 čerpací 
stanice 

pohonných 
hmot 

mimo zastavěné území 

 

 

 

5.26.01 

orná 

 

 

0,170 

0,170 

II 

 

T1 

 

ČOV a 
komunikace 

 

mimo zastavěné území 

 

5.67.01 

TTP 

 

 

0,046 

0,046 

V 

 

Plochy ZPF 

dotčené 

uvažovanou 

zástavbou 

mimo zastavěné území 

v zastavěném území 

 

      0,925 

0,681 

 

_ 

Celkem 

skutečný zábor 

1,606 

0,631 

_ 
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tab. E    Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro realizaci prvků ÚSES 

Ozn. 
lokality 

Účel záboru Vztah k zastavěnému 
území 

Kód BPEJ 
kultura 

Výměra 
[ha] 

Třída 
ochrany ZPF 

S1 (RBK 
1959) 

regionální 
biokoridor 

 5.26.14  III 

  mimo zastavěné území orná 0,315  

   5.26.51  III 

    0,015  

  zábor  0,330  

S2 (LBK 
Javoříčka) 

 biokoridor  7.67.01  V 

   mimo zastavěné území TTP 0,465  

  zábor  0,465  

Skutečný zábor ZPF celkem 0,795 - 

 

H.   Zábor LPF 

V daném katastru nedochází k žádnému záboru LPF. 

 

 

 


